
DEN GODE HERDENS FÖRSAMLING 
Missionsprovinsen i Mark 

Församlingsordning för Den gode herdens församling
Antagna den 3 mars 2019 

1. FÖRSAMLINGENS NAMN 

Församlingens namn är Den gode herdens församling. 

2. BAKGRUND 

Under  hösten  2017  noterades  en  växande  grupp  människor  som  såg  ett  behov  av  en  ny
församlingsplantering  i  Marks  kommun.  Rune  Imberg  sammankallade  då  till  ett  samtal  kring
situationen  och  eventuella  vägar  framåt.  Januari  2018  påbörjades  regelbundna  bibelstudier  i
hemmen,  varannan  vecka.  De  som nu samlades  till  bibelstudier  och  bön  utgjorde  därefter  en
arbetsgrupp som uttryckte önskan om att gå vidare med ett regelbundet gudstjänstfirande samt att
bygga församling i Missionsprovinsens regi. Detta ledde fram till att gemenskapen trädde fram som
en gudstjänstfirande församling den 11 mars 2018 då första högmässan firades.

Från och med mars 2018 hölls en högmässa per månad, under det att man fortsatte sitt arbete med
att  bilda församling.  Hösten 2018 kallade gudstjänstgemenskapen Henrik Vestergård att  biträda
Rune Imberg i gemenskapens arbete. 

Denna församlingsordning antogs den 3 mars 2019. 

3. FÖRSAMLINGENS GRUND 

Församlingens  lära,  tro  och  bekännelse  är  grundad  i  Guds  Heliga  Ord,  Gamla  och  Nya
Testamentets profetiska och apostoliska skrifter, sammanfattad i de tre huvudtrosbekännelserna: den
apostoliska, den nicenska och den athanasianska samt den oförändrade augsburgska bekännelsen av
år 1530, bejakad och erkänd vid Uppsala möte 1593 samt förklarad i hela Konkordieboken. 
Församlingen bekänner därigenom att den treenige Guden talar till oss genom Bibeln, som i sin
helhet är Guds ord och fullt  tillförlitlig i  alla stycken; att  Gud avser ett centrum i Bibeln: Jesus
Kristus, hans person och verk; att Gud i Bibeln på ett klart sätt framställer allt som vi behöver veta
för vår frälsning; och att Guds vilja är att Bibelns budskap skall förkunnas för att vi genom det skall
komma till tro på Jesus Kristus och så få evigt liv. 

4. FÖRSAMLINGENS UPPGIFT 

I enlighet med Jesu missionsbefallning är det församlingens uppgift att arbeta för att  människor
kommer till tro och blir bevarade i tron på Jesus Kristus. För detta ändamål har församlingen att
verka för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni. Det är församlingens ansvar att kalla präst
till att förvalta Ordet och sakramenten, samt att vid brister i ämbetsförvaltningen anmäla detta till
Missionsprovinsens konsistorium. 

5. FÖRSAMLINGENS TILLHÖRIGHET, TILLSYN OCH SAMHÖRIGHET 

Församlingen är medlem i Missionsprovinsen i Sverige. Församlingen står under tillsyn av biskop
och  konsistorium  i  Missionsprovinsen  i  enlighet  med  Missionsprovinsens  provinsordning.
Församlingen hör samman med alla församlingar och kyrkor som i tro och bekännelse omfattar
samma grund som Den gode herdens församling. 
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6. DOP, NATTVARD OCH MEDLEMSKAP 

a) Medlemskap genom dop. 
Den som döps i församlingen upptas som medlem i församlingen och noteras i församlingens
dopbok. Dopet aviseras till Missionsprovinsen. 

b) Medlemskap genom upptagande. 
Den som önskar medlemskap i församlingen, och som är döpt, kan efter ansökan och samtal
med pastor upptas som medlem i församlingen då inga hinder med avseende på lära och liv
föreligger.  I  förekommande  fall  kan  konfirmation  innebära  sådan  medlemsupptagning.
Ordföranden informeras om medlemskapet, varefter medlemskapet kungörs i gudstjänsten. 

c) Nattvardsbordet är öppet även för icke-formella medlemmar som bejakar församlingens lära
och praxis om nattvarden.

d) Församlingen  för  en  medlemsmatrikel.  Medlem  som  inte  bevistat  någon  gudstjänst  i
församlingen på ett år kan avföras ur medlemsmatrikeln. Beslutet fattas av pastor i samråd
med kyrkorådet. Beslutet ska kommuniceras till den berörda personen.

e) Medlemsavgift kan upptas.
f) Det  föreligger  inte  något  hinder  för  medlemskap  om man samtidigt  är  medlem i  annan

församling.
g) Beträffande medlem som flyttat tar pastorn kontakt med medlemmen vid lämplig tidpunkt

och efterhör ifall medlemskapet önskas avslutas. Det åligger den enskilde medlemmen att tillse
att församlingen har korrekta kontaktuppgifter.

h) Medlemskap ger rösträtt vid församlingsstämma och är en förutsättning för att kunna uppbära
förtroendeuppdrag i församlingen

i) Medlem som i  lära eller  liv agerar uppenbart i  strid mot församlingens grund, även efter
samtal med församlingens pastor (och andra, enligt principen i Matteus 18), kan förlora sitt
medlemskap. Kyrkorådet beslutar i frågan efter att vederbörande beretts tillfälle att yttra sig
till kyrkorådet.  Beslut om uteslutning skall fastställas av Missionsprovinsens konsistorium. 

7. FÖRSAMLINGSSTÄMMA

Ordinarie  församlingsstämma,  också  kallad  årsstämma,  hålles  under  april  eller  maj.  Personlig
kallelse till årsstämma skall ske minst en månad i förväg. 
Handlingar  i  form av  räkenskaper,  valberedningens  förslag,  eventuella  motioner  och  eventuella
förslag till beslut, skall vara medlemmarna tillhanda minst två veckor i förväg. Församlingsstämman
kungöres  i  gudstjänsten.  Motioner  skall  vara  kyrkorådet  tillhanda  senast  siste  februari  för  att
beaktas. 

Vid årsstämman skall följande ärenden avhandlas: 

 Val av stämmoordförande. 
 Val av stämmosekreterare. 
 Fråga om stämmans stadgeenliga kallelse. 
 Fastställande av dagordningen. 
 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 
 Upprättande av förteckning av närvarande för protokoll och för eventuell röstlängd. 
 Föredragning av verksamhetsberättelsen. 
 Föredragning av räkenskaperna för föregående år (räkenskapsår sammanfaller med 

kalenderår). 
 Föredragning av revisorernas berättelse. 
 Fråga om ansvarsfrihet för kyrkorådet. Kyrkorådsledamöter kan ej deltaga i beslutet. 
 Fastställande av eventuell medlemsavgift 
 Val av ordförande för församlingen/kyrkorådet för ett år. 
 Val av övriga ledamöter till kyrkorådet så att kyrkorådet består av pastorn och 3-5 

ledamöter. Dessa väljs på två år, varvid ena hälften vid udda år och den andra vid jämna år. 
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Ledamöternas mandatperioder beaktas så att dessa blir så jämnt fördelade som möjligt. 
Självskriven ledamot i kyrkorådet är pastorn. 

 Val av två revisorer och en revisorsersättare för ett år. 
 Val av två ledamöter till valberedningen för två år. Sammankallande utses. 
 Eventuell motionsbehandling. 

Extra församlingsstämma hålles  efter  beslut  av kyrkorådet.  Kallelse  till  extra församlingsstämma
skall ske minst en månad i förväg och i kallelsen skall anledningen för stämman framgå. Eventuellt
förslag  till  beslut  skall  vara  medlemmarna  tillhanda  minst  två  veckor  i  förväg.  Extra
församlingsstämma kan inte fatta beslut i annat än det som framgått av kallelsen. 

Det är församlingsstämman som kallar präst. 
Röstberättigade vid stämma är medlemmar fyllda 16 år. 
Vid eventuell votering sker denna öppet och beslut sker med enkel majoritet utom när annat särskilt
anges i församlingsordningen. Val till kyrkorådet och andra personval sker genom sluten omröstning
om mer än ett förslag föreligger. Vid lika röstetal i sakfrågor avgörs beslut i enlighet med den linje
ordföranden företräder. Vid lika röstetal i personfrågor avgörs frågan med lottdragning. 

8. KYRKORÅD 

Kyrkorådet är styrelse för församlingen och har till uppgift: 

 att verka i enlighet med församlingsordning och stämmobeslut. 
 att bereda underlag för arbetsbeskrivning för församlingens präster, som sedan beslutas av

Konsistoriet.
 att  leda  det  löpande  praktiska  arbetet  i  samråd  med  pastorn.  De  pastorala  uppgifterna

ansvarar dock pastorn för. 
 att vara ett stöd för anställda och övriga medarbetare. 
 att ansvara för församlingens ekonomi. 
 att förbereda beslut vid församlingsstämma. 
 att vid behov kalla till extra församlingsstämma. 
 att konsultera biskopen om minst tre av ledamöterna så önskar. 

Kyrkorådet består av minst fyra ledamöter inklusive pastorn.
Kallelse till kyrkoråd sker minst en vecka före mötet. 
Kyrkorådet är beslutsmässigt när minst mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut sker
med enkel majoritet. Omröstning i personfrågor kan ske slutet om mer än ett förslag föreligger. Vid
lika röstetal  i  sakfrågor  avgörs  beslut  i  enlighet  med den linje  ordföranden företräder.  Vid lika
röstetal i personfrågor avgörs frågan med lottdragning. 
Kyrkorådet utser delegater jämte personliga ersättare till Missionsprovinsens provinskonvent. 
Kyrkorådet utser inom sig vice ordf och sekreterare samt inom eller utom sig kassör. 
Kyrkorådet utser firmatecknare. 
Präst  och  diakon/diakonissa  som  har  tjänst  i  församlingen  men  inte   formella  ledamöter  av
kyrkorådet har stående adjungering samt yttrande- och förslagsrätt. 
Kyrkorådet kan inom eller utom sig utse arbetsgrupper. 

9. ÄNDRING AV FÖRSAMLINGSORDNING 

Ändring  av  församlingsordningen  kan  endast  ske  efter  likalydande  beslut  vid  två  på  varandra
följande  församlingsstämmor  med  minst  tre  månaders  mellanrum,  varav  minst  den  ena  är
årsstämma. Beslut om ändring av församlingsordning skall fattas med minst två tredjedels majoritet.
Förslag till beslut skickas med kallelsen till församlingsstämma. 

Punkterna ”Församlingens grund”, ”Församlingens uppgift”, ”Församlingens tillhörighet, tillsyn och
samhörighet” samt ”Ändring av församlingsordning.” kan dock inte ändras i något avseende. 
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I  fall  Missionsprovinsen  ändrar  namn  fastställes  konsekvensändring  i  punkt  ”Församlingens
tillhörighet, tillsyn och samhörighet” på efterföljande församlingsstämma. 

Ändring av församlingens stadgar skall fastställas av Missionsprovinsens konsistorium. 

10. JURIDISK PERSON 

Församlingen registreras som ideell förening med namnet Den gode herdens församling.

11. UPPLÖSNING AV FÖRSAMLINGEN 

Beslut  om  upplösning  av  församlingen  sker  på  samma  sätt  som  beslut  om  ändring  av
församlingsordning.  Eventuella  ekonomiska  tillgångar  skall  tillfalla  bekännelsetroget  evangeliskt-
lutherskt arbete enligt beslut på församlingsstämma. 

[Bilaga 1 – Missionsprovinsens Provinsordning]
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