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FÖRSAMLINGSORDNING för Huskvarna Alliansförsamling 

1. Vår tro 

Bibeln är grunden för vår tro som sammanfattas i den apostoliska trosbekännelsen och den 

nicenska trosbekännelsen. 
(*se mer sista sidan om den apostoliska trosbekännelsen och den nicenska trosbekännelsen) 

DEN APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN*

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, 

himmelens och jordens skapare.  

Vi tror ock på Jesus Kristus, 

hans enfödde Son, vår Herre, 

vilken är avlad av den Helige Ande, 

född av jungfrun Maria, 

pinad under Pontius Pilatus, 

korsfäst, död och begraven, 

nederstigen till dödsriket, 

på tredje dagen uppstånden igen  

ifrån de döda, 

uppstigen till himmelen, 

sittande på allsmäktig  

Gud Faders högra sida, 

därifrån igenkommande  

till att döma levande och döda.  

Vi tror ock på den helige Ande, 

en helig, allmännelig kyrka, 

de heligas samfund, syndernas förlåtelse, 

de dödas uppståndelse och ett evigt liv. 

 

Amen.

 

DEN NICENSKA TROSBEKÄNNELSEN*

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, 

skapare av himmel och jord, av allt vad 

synligt och osynligt är;  

 

och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds 

enfödde Son, född av Fadern före all tid,  

ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,  

född och icke skapad,  

av samma väsen som Fadern,  

på honom genom vilken allting är skapat; 

som för oss människor och för vår salighets 

skull har stigit ned från himmelen och tagit 

mandom genom den Helige Ande av 

jungfrun Maria och blivit människa;  

som ock har blivit för oss korsfäst under 

Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; 

som på tredje dagen har uppstått,  

efter skrifterna, och stigit upp till himmelen 

och sitter på Faderns högra sida;  

därifrån igenkommande i härlighet till att 

döma levande och döda, på vilkens rike 

icke skall varda någon ände;  

 

och på den helige Ande,  

Herren och livgivaren, som utgår av Fadern, 

på honom som tillika med Fadern och 

Sonen tillbedes och äras och som har talat 

genom profeterna; och på en enda, helig, 

allmännelig/katolsk och apostolisk kyrka. 

Jag bekänner ett enda dop, till syndernas 

förlåtelse, och förväntar de dödas 

uppståndelse och den tillkommande 

världens liv.  

Amen. 



	

 Ändrad 20180201 

	

Gud 	
Vi tror på en evig Gud som uppenbarar sig som Fader, Son och helig Ande. I begynnelsen 
skapade Gud världen. Guds härlighet, makt och vishet kan upptäckas i skapelsens 
storslagenhet och mångfald. Gud uppehåller sin skapelse idag och handlar fortfarande med 
oss människor genom historien för att nå sina syften. 
 
Jesus Kristus 	
Vi tror att Jesus Kristus är Guds son, som blev människa genom en jungfrufödelse. Han 
levde ett fullkomligt liv och lät sig frivilligt dödas genom korsfästelse. Hans död var ett 
försoningsoffer som leder till räddning för alla människor som tror och förlitar sig på honom. 
Jesus Kristus uppstår från döden och efter himmelsfärden sätter han sig på Faderns högra 
sida och blir den enda medlaren mellan Gud och människa. Han är vägen, sanningen och 
livet, d.v.s. den enda vägen till Gud. Vi väntar att Jesus  Kristus skall komma tillbaka synligt 
och upprätta Guds rike fullt ut. 
Apg 2:24 
 
Den helige Ande 	
Den helige Ande sänds in i världen av Fadern och Sonen, för att i praktiken omsätta Jesu 
räddningsverk. Han upplyser våra sinnen och gör oss medvetna om synden och vårt behov 
av räddning. Han föder oss på nytt. Han bor i den kristne, som ett uttryck för Guds närvaro, 
och är en ständig källa till vägledning, kraft och trygghet. Han förmedlar gåvor till varje 
troende som blir till redskap att bygga upp Guds församling. Den helige Ande kallas 
Hjälparen och vägleder de kristna att förstå och tillämpa Bibeln. Hans yttersta mål är att leda 
varje kristen till ett Kristuslikt liv så att Fadern blir ärad. 
 

2. Bibeln 

Bibeln som innefattar 66 böcker från Gamla & Nya testamentet är den enda grunden för vår 
tro. Vi tror att den är inspirerad av Gud och given genom utvalda människor i olika 
människor under olika situationer och tidsepoker som skrivit under Andens ledning. Bibeln 
uttrycker på en och samma gång både Guds auktoritet och författares bakgrund, stil och 
vokabulär. Vi tror att den är sann i allt vad den lär och påstår, och att den utgör riktlinjen för 
församlingens lära och liv. Bibeln är unik och kan inte jämföras med någon skrift. Gud har 
vakat över sitt Ord och inspirerat till denna skrift.  
Vi tror att Bibeln är Guds ord till oss människor och att vi där kan hitta vägen till räddning 
och till att leva ett liv som lärjungar i efterföljelse av Jesus. 
Rom 10:9-10, Ps 119: 105, 2 Tim 3:16-17, 2 Petr 1:21 

3. Församlingens identitet 

Församlingen – är Guds tanke för våra liv den är hans skapelse 
Alla som tror på Jesus Kristus är förenade med honom och varandra till vad Bibeln kallar 
hans kropp, dvs. församlingen. Det finns bara en universell församling som består av alla 
som bekänt Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Bibeln uppmanar de kristna att mötas som 
en gemenskap för att tillbe Gud, ta del av undervisning från Bibeln, be för varandra, 
praktisera dop och nattvard, stödja varandra genom att använda gåvor och talanger samt 
sprida evangeliet vidare till dem som inte hört det ännu. 
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Att bestämma sig för att bli kristen är ett personligt beslut. Vi tror att livet som kristen är 
inget som man bara har för sig själv. Tron är personlig, men inte privat. Alla troende tillhör 
Guds stora ”osynliga” församling. Vi tror att man behöver också vara en del av en ”synlig”, 
lokal församling. Vi tror att vi hör ihop med varandra och är till för varandra.  
Gud kallar människor till gemenskap med sig själv och till en gemenskap med dem som 
blivit lemmar i Kristi kropp genom tro och dop.  
 
Lemmarna är många, kroppen är en, Jesu Kristi kyrka, lemmarna är många, kroppen är en, vi 
är ett i honom! (Psalmer o Sånger 61:5) 
När vi föds till den här världen är det av allra största betydelse att vi har en stabil familj att 
växa upp i. Då det gäller det andliga livet är det samma princip. Vi behöver en gemenskap, 
en familj, där man kan växa och mogna. Överallt där det finns en kristen församling så är 
den ett uttryck för ”Kristi kropp”.  
 
Huskvarna Alliansförsamling består av människor i olika åldrar och skeende i livet. Det vi har 
gemensamt är tron på Jesus Kristus. Vi vill vara en växande församling i ständig förändring 
med ett oföränderligt budskap med Jesus i centrum. 
Församlingen finns till för att hjälpa människor att upptäcka, lära känna och följa Jesus 
Kristus. 
 
Församlingen som livsgemenskap uttrycks med olika bilder i Bibeln: 

- Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan. 1 Kor 12:12-26. 

- Levande stenar i ett husbygge där Kristus är hörnstenen och apostlarna och 

profeterna grunden. Ef 2:20-22, 1 Per 2:4-5. 

- De som hör till vägen. Apg 9:1-2. 

- Grenar som hör ihop med, och hämtar sin kraft från, vinstocken. Joh 15:1-10.  
- Paulus skriver om den kristna gemenskapen: ”Ty liksom vi har en enda kropp men 

många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i 
Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.” (Rom 12:4–5) 
Apg 20:28 

4.  Församlingens vision och uppgift 

Levande tillsammans med Kristus! Detta hämtat från Ef 2:5 
Vi vill också präglas av: Nära Jesus - Nära VarAndra. 
Andra ledord är Befrielse, Glädje, Äkthet och Nåd som vi önskar ska präglar våra olika 
samlingar i kyrkan. Från vårt ungdomsarbete, vår kontakt med människor runt vår kyrka och 
framförallt våra Gudstjänster. 

 

5.  Medlemskap i församlingen 

Medlemskap i vår församling beviljas den som bekänner en personlig tro på Jesus Kristus.  
Som huvudregel gäller att medlemskap i församlingen bygger på tro och dop. Vi godkänner 
och praktiserar både barn- och troendedop.  
(I övrigt, se församlingens stadgar) 
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Frälsningen (Räddningen) Genom hela Bibeln finns temat: Gud kallar alla människor till 
gemenskap med sig själv. Från början skapades vi just till gemenskap med Gud, men på 
grund av att vi valde att gå våra egna vägar (syndafallet) bröts gemenskapen med Gud.  
Detta brott i början av mänsklighetens historia har fått konsekvenser för alla människor. Från 
att ha varit Guds avbild blev människan mer en felaktig bild av det ursprungliga, skadad i 
relationen till Gud, andra, sig själv och skapelsen i stort. 
Människan missar ständigt målet att leva ett liv i harmoni med sin Skapare. Bibeln kallar 
detta synd (missa målet). Räddningen ur detta dilemma initieras helt och fullt av Gud själv. 
Han erbjuder människan syndernas förlåtelse och ett evigt liv just som en gåva utan att vi 
själva kan hjälpa till. Det enda vi kan göra är att ta emot ”gåvan” genom personlig 
omvändelse och tro. 
Gal 3:26-27, 1 Kor 12:13. 

6. Gudstjänst 

Församlingen firar gudstjänst i regel varje söndag och den är församlingens viktigaste 

samling. Gudstjänsten firas för Gud. Vi tror att Gud, i gudstjänstsgemenskapen, möter oss, 

och talar till oss, genom Ordet, bönen, nattvarden, lovsången, gemenskapen.  

Luk 4:16, Apg 2:42, Hebr 10:25 

7. Barnvälsignelse 

Välsignelse av barn är ett uttryck för vår tro på att Gud har ett försprång i varje barns liv. Alla 
barn föds in i en värld som står under syndens och dödens välde, men också under nådens 
(Rom 5:12–21).  
Vi tror att Gud genom Jesu död och uppståndelse påbörjat en återställelse av skapelsen 
och att det innebär en ny livssituation för barnen. Guds rike tillhör alla barn och ingen 
särskild akt är nödvändig för att upprätta detta förhållande (Mark 10:13–16, Matt 18:1–5). 
Det är den kristna familjens och församlingens gemensamma uppgift att hjälpa barnet till 
medvetande om denna tillhörighet. 
Barnvälsignelsen är en tacksägelse- och glädjefest, en förbönsstund för barnet samt dess 
föräldrar och syskon. Den uttrycker även församlingens vilja att ta emot barnet i sin 
gemenskap och att tillsammans med föräldrarna leda det till personlig, medveten tro och 
andlig mognad. När barnet blir äldre kan det själv ta ställning till om det vill bli döpt och bli 
en medlem i den kristna församlingen. 
I barnvälsignelsen gör vi som Jesus gjorde. Vi tar barnen i vår famn och vi ber om Guds 
välsignelse över dem. Mitt i församlingen tillsammans med föräldrar, släkt och vänner tackar 
vi Gud för barnet som en gåva från Skaparen. Vi ber till Frälsaren om att barnet skall få trons 
gåva och vi ber om att den heliga Anden skall beskydda barnet på livets väg samt stödja 
och styrka föräldrarna i deras viktiga fostraruppgift. Välsignelse av ett barn är en 
betydelsefull handling i en familjs och släkts historia och bör också vara det i församlingen. 
Därför är det viktigt att akten inramas och utförs med värdighet och ordning men också med 
värme och närhet.  
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8. Dop  

Dopet är en Guds gåva. 
Dopet i den treenige Gudens namn är en Guds gåva. Det är både människans vittnesbörd 
om tro och Guds medel till frälsning (1 Pet 3:21–22, Apg 2:37–40).  
Dopet in i Kristus är också ett dop till gemenskap med alla dem som är döpta till Kristus. 
Den som döps blir en medlem i Kristi kropp, församlingen (Rom 12:4–5). Alla är ett i Kristus 
oberoende av kön och sociala, kulturella och etniska skillnader (Gal 3:26–29). Alla döps med 
samma dop i samma tro till en och samma kallelse, att vittna om Kristus och leda människor 
till tro på Kristus (Matt 28:18–20). 

Dopet i sig gör dig inte till troende, eller ”räddar” dig inte, det kan bara tron göra. När 
dopet sker i tro, gör Gud något med oss och vi får del av hans nåd och förlåtelse. 
Tillsammans är både tro och dop en Guds räddning. Dopet liknar en vigselring – det yttre 
tecknet på ditt hjärtas överlåtelse. 
Dopet sker i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Vid dopakten läses 
instiftelseorden, Matt 28:18-20, samt andra bibelord om dopet t ex Rom 6:3-4, Gal 3:26-27. 
Dopbön (bön om att Anden ska komma och bli en källa till evigt liv) är också med vid 
dopakten. 

Dopet är en kristen identitetshandling som förenar kristna från olika traditioner. 
I anslutning till dopakten är det förbön, med handpåläggning, för de nydöpta där vi ber om 
helig Ande in i de nydöptas liv.  

I Huskvarna Allianskyrka praktiserar vi barndop och ”troendedop” (ett annat ord för 
vuxendop). 

Pastor som inte själv anser sig kunna döpa barn ska, i samråd med föräldrarna, kontakta 
annan dopförrättare. 
Mark 16:15-16, Apg 2:38-39, Kol 2:11-12, Tit 3:4-5 

Barndop Dopet av barn bygger på en betoning av dopet som Guds gåva och ett uttryck för 
hans villkorslösa nåd. Det sker i övertygelsen om att barnen tillhör Guds rike och att den 
medvetna tron kan komma efter dopet. Jesus tillrättavisade en gång sina lärjungar när de 
inte förstod hur rik Jesus kärlek är och hur mycket han älskar barnen. (Mark 10:13–16, Matt 
18:1–5) 
Som ett uttryck för församlingens vilja att ta emot barnen i gemenskapen och att 
tillsammans med föräldrarna leda dem till personlig tro och andlig mognad sker dopet 
normalt i församlingens huvudgudstjänst. 
 
Troendedop – Vuxendop Nedsänkningsdopet visar särskilt tydligt vad som sker i ett dop: 
en övergång från död till liv (Rom 6:4). Det är en yttre handling genom vilken Gud enligt sitt 
löfte förmedlar nåd till var och en som tror (Tit 3:4–7). 
I Nya testamentet beskrivs det kristna dopet som ett dop till eller in i Kristus (Rom 6:3). 
Genom tro och dop förenas människan med Jesus Kristus, tar emot Guds frälsning och den 
heliga Andens gåva. Det blir en ny början på ett liv i Kristi efterföljd (Rom 6:3–11). 
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Dopbekräftelse  
Ordningen för dopbekräftelse föranleds av den ekumeniska situationen. Den som kommer 

från en barndöpande tradition och önskar medlemskap i en troendedöpande församling kan 

få bekänna sin tro och inför församlingen bejaka sitt dop till Kristus och sin önskan att leva i 

församlingens gemenskap. Ordning för dopbekräftelse används när nya medlemmar 

välkomnas. 

Dopförnyelse  
Ordningen för dopförnyelse utgår från det faktum att dopet innebär en förpliktelse till 

lärjungaskap, till ett nytt sätt att leva i Kristi efterföljd. 

Den kristne behöver bli påmind om sitt dop och vad det innebär att leva i sitt dop. 

Ordningen för dopförnyelse kan användas i samband med dopgudstjänster, vid nattvard, i 

påsknattens gudstjänst, i en årlig dopförnyelsegudstjänst eller i gudstjänster med dopet 

som tema. Delar av dessa ordningar kan även användas vid enskilt själavårdssamtal 

angående dopet och dess giltighet. 

 

9. Nattvard 

Nattvarden firas till minne av Kristus och hans försoningsdöd. Det är en tacksägelsens och 

hoppets måltid. I nattvarden är Jesus Kristus närvarande och genom bröd och vin ger han 

sig själv till var och en. Där förnyas förbudet med Herren och där fördjupas den kristna 

gemenskapen. 

Omistliga moment i nattvardsfirandet är instiftelseorden, t ex 1 Kor 11:23-26, samt 

nattvardsbönen där vi ber att Guds Ande ska komma över gåvorna, bröd och vin, så att vi 

genom dem får ta emot Jesus Kristus själv. 

Nattvarden är i grunden de döptas måltid, dop och nattvard hör samman. Med det som 

grund vill vi ha ett öppet nattvardsbord där vi inbjuder var och en som söker gemenskap 

med Jesus Kristus. 

Överblivna, välsignade, oblater sparas till nästa nattvardsfirande. Om de överblivna 

nattvardsgåvorna inte skall användas för enskild nattvard kan de tas ut i naturen. 

Nattvardsgåvorna kommer från Guds skapelse och tillhör den. 

Matt 26.26-29, Mark 14:22-25, Luk 22:19-20, Joh 6:51-56, 1 Kor 10:16-17. 

10. Konfirmation 

Varje år inbjuds ungdomar till konfirmationsundervisning där man blir undervisad i 

grunderna i kristen tro och olika livsfrågor. Läsningen sker läsårsvis, skollov eller under 

veckoslut beroende på behov i gruppen. 
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Konfirmationen, som sker i samband med en högtidsgudstjänst, innebär i vår kyrka en 

förbönsstund med handpåläggning för konfirmanderna där vi bekräftar att de deltagit i 

undervisning i kristen tro och är inneslutna i Guds handlande i skapelsen och frälsningen 

genom Jesus Kristus. 

Kol 1:15-16, Ef 1:3-4. 

11. Vigsel 

Vi tror att Gud har instiftat äktenskapet som samlevnadsform mellan man och kvinna. I vår 

kyrka förrättas vigsel av ordinerad/e pastor/er som är anställda i församlingen men vigsel 

kan också förrättas av annan ordinerad pastor/präst även från annat trossamfund.  

I vår kyrka förrättas vigslar mellan en man och en kvinna. 

1 Mos 2:24, Matt 19:5, Ef 5:31. 

12. Begravning 

Vid begravningsgudstjänsten tar församlingen, anhöriga och vänner avsked av den döde 

och överlämnar kroppen till gravens vila. Högtiden ger utrymme för sorg och saknad men 

domineras av det kristna framtidshoppet och tacksamheten och glädjen över vad livet gav. 

Kyrkan är öppen för den som vill ha en kristen begravningsgudstjänst förlagd till vår kyrka. 

1 Thess 4:13, Upp 21:1-4. 

13. Cellgrupper 

Församlingen har ett antal cellgrupper, målsättningen är att fler ska bildas. Vi tror att den 

lilla gruppen är viktig i gemenskap, delgivning, samtal, bön och förbön. 

Församlingsledningen kan ibland önska att speciella saker tas upp i cellgrupperna men i 

stort bestämmer varje grupp vad man läser och samtalar om. 

Rom 16:3-5a 

14. Diakoni 

Diakonalt arbete är en del av församlingsuppdraget och är tänkt att vara en naturlig del av 
varje kristens liv. Diakoni betyder tjänst. När det gäller tjänande är Jesus den bästa 
förebilden: En tjänande frälsare. De första kristna utövade praktiskt engagemang, t.ex. 
genom att besöka fattiga och sjuka. Orden blev till handling! 
Vårt diakoniarbete består av följande områden: 

Besöksgrupp, Praktisk hjälp, Samtalsstöd och Familjestöd. Inom varje grupp finns ett antal 

frivilliga. Utöver detta tror vi att diakoni är varje medlems uppgift och möjlighet. 

Apg 6:1-6, Fil 2:4, Matt 25:40. 
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15. Mission 

Missionen är Guds, och han har valt att använda sin församling för att få uppdraget slutfört. 

Vi kan inte behandla missionsuppdraget som vilken annan fråga som helst, dvs besluta om 

vi ska vara med eller ej. En Guds församling är per definition missionerande. Vi har inget val 

om vi verkligen vill följa vår Herre och Mästare. När vi vet om att Jesus inte är så känd i ett 

område i världen, eller att människors nöd är stor och vi har resurser att ge måste vi fråga 

oss, under bön till Gud: Vad kan vi göra och vad ska vi göra åt det? 

Med stor ödmjukhet och en smula stolthet kan vi konstatera att viljan till mission har varit 

starkt under hela vår församlings historia. Idag så tänker vi på följande sätt när vill satsa på 

mission. Vi har följande prioriteringar: 

Vi vill… 

• stödja SAM:s gemensamma målsättning och policy för mission.  

• känna ett ansvar för de platser och sammanhang som vi tidigare arbetat på, även om 

förutsättningar förändrats. 

• underlätta för och stödja de medlemmar som vill arbeta med mission. Ge 

medlemmar som vill pröva på mission under en kortare tid ett ekonomiskt stöd, s k 

missionsstipendium. 

I vår församling stöder vi genom Svenska Alliansmissionen en missionär (utanför Sverige).  

I Ukraina har vi utbyte med en vänförsamling i staden Berdyciv. I den kontakten har vi nära 

samarbete med SAM-hjälp. 

Matt 28:18-20, Apg 1:8 

16. Församlingens ledarskap 

I församlingen finns ett ledarskap, bestående av församlingsföreståndare, 
församlingspedagog och styrelse som tillsammans har som uppgift att:  
- leda församlingens medlemmar så att alla tillsammans lever i enhet och kärlek 
- leda församlingens arbete i enlighet med församlingsmötets beslut.  
Tillsammans vill vi lära känna Gud bättre och dela livet med varandra.  
(I övrigt, se församlingens stadgar). 
 
Genom ordination av kvinnor och män bekräftar Svenska Alliansmissionen att pastorn är 

Kristi tjänare i församlingen. I ordinationen ber Guds folk som samlad gemenskap om 

Andens gåva och Guds välsignelse. 

Ordinerad pastor har vid ordinationen avgett tystnadslöfte för det som anförtros under bikt 

och i enskild själavård och omfattas av lagstiftningen om befrielse från vittnesplikt för präster 

och pastorer (s.k. tystnadsrätt). 

Apg 14:23, 20:28, Ef 4:12, 1 Tim 3:1-7 



	

 Ändrad 20180201 

	

17. Arbetsformer 

”Nådegåvorna är olika, men Anden är densamma. Tjänsterna är olika, men Herren är 

densamme. Verksamheterna är olika. Men Gud är densamme, han som verkar i allt och 

överallt.   1 Kor 12:4-6 

Vår församlings uppgift tar sig uttryck i olika arbetsformer och i det vill vi vara en kyrka för 

alla åldrar, som för det kristna budskapet vidare och ger utrymme för nytänkande och 

nyskapande. 

Vi vill kunna vara en kyrka för hela livet. Därför finns det verksamhet för barn och ungdomar 

(se vidare under punkt 10 och 18), unga vuxna, vuxna, medelålders och äldre (se vidare 

under punkt 6, 13 och 14). 

Äldrearbetet bedrivs bl.a. genom samlingar för daglediga där det finns ett omfattande och 

varierande programutbud.  

Församlingsmötet/årsmötet är församlingens högsta beslutande organ. Där får alla 

möjlighet till inflytande och medansvar i demokratiska former. Församlingsmötet, i vissa fall 

styrelsen, utser och väljer ledare för olika grupper samt människor till andra grupper efter de 

behov som finns. De som väljs att tjäna erbjuds ta emot förbön och välsignelse vid 

kommande gudstjänst efter årsmötet. 

18. Barn- och Ungdomsarbete 

Vår församlings arbete bland barn och unga sker genom HABU (Huskvarna Allianskyrkas 

Barn och Ungdom). HABU är hela församlingens ansvar. 

Vi arbetar genom barnkör (Glädjeton), Söndagsskola (Guldgruvan), Mini-UV, UV-scout, 

Ledarscout, AW AfterWeek (Tonår) och Konfirmation.  

Alla som deltar i HABU:s arbete hör till församlingens gemenskap och omsorg. Genom 

offer, förbön, aktiv medverkan och val av ledare vill församlingen uttrycka delaktighet och 

ekonomiskt stöd i arbetet med barn och unga. Ledaruppgiften i olika grupper hör till de 

områden där församlingen tydligt bör känna ansvar. I vår församlings liv utgör HABU:s 

verksamhet en väsentlig del därför är det också viktigt att olika former för samhörighet, 

medansvar och samplanering söks. Församlingen har ett särskilt ansvar för att ta fasta på 

unga människors tankar om hur församlingens liv och arbete skall utformas. 

Invald ledare i HABU kan den bli som ansluter sig till församlingens stadgar och 

församlingsordning. 

Ords 22:6. 
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19. Personliga egenskaper och gåvor  

Allt i församlingens arbete är ett gemensamt ansvar och en gemensam glädje för oss alla. 

Att använda tid, kraft och personliga gåvor i församlingens och Guds rikes tjänst är ett 

viktigt uttryck för förvaltarskap. "Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: ..." (Rom 

12:6a). Sedan kan förutsättningarna för ansvaret skifta under olika perioder av livet. 

Till det gemensamma åtagandet hör också församlingens ekonomi. Givandet är en 

gudstjänst och en del av vårt förvaltarskap. Glädje, tacksamhet och välsignelse hör samman 

med den kristna människans givande. "... den som sår rikligt får en riklig skörd". (2 Kor 9:6) 

Genom personligt och skriftligt medgivande kan den som önskar – oavsett om man är 

registrerad församlingsmedlem eller inte – låta kyrkoavgiften via skattsedeln överföras till 

Svenska Alliansmissionen/Huskvarna Alliansförsamling 

Rom 12:1-2, 2 Kor 9:6-15.  

20. Ändring av församlingsordning 

Ändring av församlingsordningen kan ske då styrelsen föreslår och beslutas på 

församlingsmöte/årsmöte. 

Denna församlingsordning har antagits vid församlingens årsmöte den 28 januari 2018 

 

*Den apostoliska trosbekännelsen	har sitt ursprung i den fornkristna församlingen i Rom, 200-talets 

början. Den kallas apostolisk, eftersom den anses vara en pålitlig sammanfattning av apostlarnas tro 

så som den uttrycks i Nya Testamentet och den nicenska trosbekännelsen. 

*Den nicenska trosbekännelsen antogs av konciliet i Nice år 325. Texten är en lista över de 

fundamentala trossatserna 

Båda är grundläggande bekännelsetexter om den kristna tron.  

 


