Församlingsordning
Brokyrkans Församling har med Equmeniakyrkans grunddokument som grund, antagit
följande församlingsordning för att beskriva församlingens uppgift, inriktning och liv.
Församlingsordningen är utgångspunkten för församlingens stadgar och gäller tillsammans
med dem.

1. Församlingens uppgift
a) Församlingen är den plats där människor formas till att vara Jesu lärjungar. Den är en
gemenskap av troende som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre.
I församlingen förkunnas Guds Ord och sakramenten förvaltas på Kristi uppdrag.
Under den helige Andes ledning finns församlingen för att fira gudstjänst, för att de
troende skall byggas upp i kärlek och för världens fulländning.
b) Jesu Kristi kyrka finns i och för världen. Församlingen utgör den strategiska bas
utifrån vilken kristna finns i, och påverkar det omgivande samhället.
Församlingens uppgift är att, med den helige Andes ledning, hjälpa människor att ta
emot och bekänna Jesus Kristus som Frälsare och Herre så att de kan leva sitt dagliga
liv i ljuset av sin relation till Gud.
c. Med utgångspunkt i Jesu missionsbefallning vill församlingen dela Guds kyrkas
uppgift att göra människor till Jesu Kristi lärjungar och därmed förvandla världen.
d. Församlingslivets centrum är gudstjänsten. Där hämtar församlingen kraft i lovsång till
Guds ära, bön, bekännelse och förlåtelse, Guds ords predikan, dop, nattvard, förbön
och gemenskap.
e. Församlingen är självständig och i demokratiska former ansvarig för sin egen
verksamhet samtidigt som den är en del av Equmeniakyrkan.

2. Medlem i församlingen
a) Församlingen välkomnar var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och
Herre och som önskar medlemskap i församlingen. Församlingen ansluter sig till
uppfattningen att dop och medlemskap hör samman. Därför erbjuds dopets gåva till
den som ännu ej är döpt men önskar bli medlem. Dopet är däremot inte ett absolut
krav för medlemskap.
b) Den som vill bli medlem i församlingen skall inför medlemsintagningen samtala om
tro, dop och församlingsgemenskap med församlingsföreståndaren.
Medlemsintagning sker i församlingens gudstjänst.
c) Vi menar att barn tillhör Guds rike och därmed också församlingen. Med barn menar
vi barn och ungdomar i åldern 0-17 år. Vi välkomnar därför barn som medlemmar i
församlingen utifrån en egen bekännelse och med föräldrars godkännande. Kyrkan ska
vara en plats där barn har en naturlig tillhörighet och utifrån sina egna förutsättningar
deltar i gudstjänster och annan gemenskap. Församlingen ska anpassa sina
verksamhetsformer så att de passar barns behov och är en plats för barns andliga
tillväxt och mognad

.

d) Då någon kommer med flyttningsintyg från annan församling inom Equmeniakyrkan,
antecknar församlingsföreståndaren medlemskapet i församlingsboken, meddelar
församlingen samt hälsar välkommen vid lämplig gudstjänst.
e) En person med flyttningsbetyg från annat kristet trossamfund kan på motsvarande sätt
tas emot efter samtal med församlingsföreståndaren.
f) Medlem som flyttar från församlingen meddelar detta till församlingsföreståndaren
som utfärdar flyttningsintyg till den nya församlingen.
g) Medlem som önskar utträda ur församlingen meddelar detta skriftligt, per mejl eller i
samtal med församlingsföreståndaren.

3. Nådemedel och kyrkliga handlingar
Församlingen är en hela livets kyrka och vill möta människors behov i alla åldrar och skilda
livssituationer. I församlingen erbjuds gudstjänst, nattvard, dop, barnvälsignelse, själavård,
bikt, konfirmation, vigsel samt begravning.
Nattvard
Nattvarden är en hoppets och tacksägelsens måltid som firas till minne av Jesu död och
uppståndelse. Där är Jesus närvarande i bröd och vin. Han ger sig själv till var och en, förnyar
det andliga livet och fördjupar den kristna gemenskapen. Församlingen uppmuntrar till ett
regelbundet nattvardsfirande och inbjuder var och en som söker gemenskap med Kristus att
mötas vid nattvardsbordet.
Dop
Dopet är ett dop till Kristus och livet i hans kyrka. Det är en gåva som församlingen erbjuder
enligt Kristi uppdrag och som var och en får ta emot i tro. Dopet sker med vatten i Faderns
och Sonens och den heliga Andens namn.
Församlingen döper barn som ett uttryck för att barnen tillhör Guds rike och därmed även
erbjuds denna Guds gåva av nåd.
Församlingen döper vuxna som efter egen bekännelse på Jesus Kristus som Frälsare och
Herre, vill ta emot dopets gåva.
Barnvälsignelse
Välsignelse av barn erbjuds de föräldrar som önskar att barnet självt ska ta ställning till frågan
om dop senare i livet.
Konfirmation
Att bli en kristen är ett skeende som innefattar både andliga erfarenheter och lärande.
Församlingen erbjuder detta genom barn- och ungdomsgrupper, bibelstudier, gudstjänster,
smågruppsarbete och konfirmationsundervisning. I konfirmationen erbjuds unga en möjlighet
att finna vägar till en personlig tro och bekännelse.
Vigsel
Som ett uttryck för hela livets kyrka erbjuder församlingen vigselgudstjänst. Ordinerad pastor
i Equmeniakyrkan som äger vigselbehörighet kan förrätta vigsel med laga verkan.

Begravning
I begravningsgudstjänsten uttrycker församlingen sin tro på att liv och död vilar i Guds
händer. Den är ett tillfälle att beakta skapelsens begränsning och dödens allvar, uttrycka sin
sorg och saknad samt säga farväl. Begravningsgudstjänsten är också en förkunnelse om
församlingens tro på uppståndelsen. Vid begravningsgudstjänst står församlingens pastor till
förfogande som officiant.

4. Arbetsformer
Församlingens uppgift tar sig uttryck i olika arbetsformer. Den vill vara en alla åldrars
församling som ger utrymme för nytänkande och nyskapande.
Till församlingens årsmöte skall styrelsen tillsammans med församlingsföreståndaren lämna
förslag på verksamhetsplan för det kommande året.
Förkunnelse
Församlingens grund och liv är bibelordet. Genom predikan, andakter, undervisning,
bibelläsning och samtal växer och utvecklas tron och förståelsen för Guds pågående verk.
Diakoni
Diakoni är ett av uttrycken för evangeliet. Församlingen vill tjäna medmänniskor i hem,
arbetsliv och samhälle. Omsorgen om gemenskapen och tjänsten i samhället hålls levande
både i församlingens gudstjänstliv och i enskilda människors vardag. Diakonin innefattar hela
människan oavsett ålder.
Barn- och ungdomsverksamhet
Församlingens tjänst bland barn och unga anförtros åt Brokyrkans unga- en del av equmenia.
Ledaruppgiften i olika grupper hör till de områden där församlingen tydligt vill känna ansvar.
Genom förbön och stöd på olika sätt främjas denna väsentliga del av församlingens liv.
Ekumenik
Församlingen söker samverkan med andra församlingar i bygden och vill därmed verka för
Kristi kyrkas synliga enhet. Genom medlemskap i lokala kristna råd vill församlingen ta del i
ett gemensamt kristet vittnesbörd på orten.
Gåvor och offer
Församlingens ekonomi samt dess ansvar för missionen bygger på ett gemensamt och
personligt ansvar. Förutsättningarna för ansvaret kan skifta under olika perioder under livet
men var och en bidrar efter sin egen förmåga.
Ett regelbundet givande av gåvor rekommenderas och kan ske på olika sätt.
Gåvogivandet är en del av gudstjänsten och kan bidra till att vi får känna både glädje och
tacksamhet över att kunna stödja kristen verksamhet.
Mission
Församlingen lever i och för världen. I församlingens förkunnelse, liv och tjänst fullföljs
kyrkans uppdrag bland annat genom både nationellt och internationellt engagemang.

5. Allas tjänst
Alla kristna är kallade att dela tjänsten enligt det uppdrag som getts till kyrkan.
Alla medlemmar i församlingen uppmuntras därmed att vara Kristi tjänare och ta del i
missionsuppdraget både lokalt och globalt.
Tjänsten utförs i vårt dagliga liv.
Var vi än befinner oss är vi en del av Kristi kropp i världen och gestaltar hans närvaro och
kärlek i mötet med andra.

6. Särskild tjänst
Församlingen väljer och kallar som församlingsföreståndare ordinerad pastor enligt den
ordning som församlingens stadgar föreskriver.
Vid en särskild installationsakt i gudstjänsten mottar församlingen sin nya pastor.
Pastorn är Kristi tjänare i församling och samhälle med uppgift att samla och bygga upp Kristi
kropp, förkunna Guds ord, förvalta sakramenten, utöva själavård och leda församlingens liv i
dess strävan att fullgöra sin kallelse. Pastorn har tystnadsplikt och ger tystnadslöften om
sådant som anförtros i bikt eller enskild själavård.

