En kort presentation av de gudstjänstgemenskaper
som bildat Missionsprovinsen
Stigens kyrka/Dalsland
Stigens kyrka är en fri icketerritoriell församling i Svenska kyrkans andliga tradition.
Bohuslän‐Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet har haft regelbundna
gudstjänster i Dalsland sedan 1997. Stigens kyrka har kyrkoråd och när det behövs
kyrkstämma. Ideella krafter ordnar med vaktmästeri, musik, bandinspelning,
kaffesamkväm, sommarkyrka och insamling för missionsarbete i Ryssland.
Förutom söndaglig gudstjänst ordnas katekesförklaringar, passionspredikningar,
hembesök, jullunch osv. Det är oftast 30 personer i gudstjänsten. De flesta
kyrkobesökarna kommer inte från Stigens samhälle, utan från omkringliggande
platser, främst Färgelanda och Brålanda. Under senare år har några personer som
inte brukar gå i kyrkan sökt sig till Stigens kyrka.

Djurhults kapell/Bohuslän
Djurhults kapell ägs av en fristående kapellstiftelse, som begärt att Bohuslän‐Dals
lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet ska ansvara för gudstjänstlivets planering.
Kyrkliga Förbundet har gudsjänster tre söndagar i månaden, medan två pastorat
kommer in vid de andra söndagarna. Denna verksamhet har snart pågått i ett år
och det brukar samlas ett 30‐tal personer till gudstjänst. Verksamheten drivs av
en arbetsgrupp som står under Kyrkliga Förbundets lokalavdelning. Inför nästa
termin planeras utökad verksamhet i form av föredrag och passionspredikningar.
Arbetsgruppen kommer också att försöka ordna enstaka kvällsgudstjänster i
Uddevalla. Präst för dessa båda koinonior är Per‐Anders Grunnan, tel 0522‐23442,
e‐post: per‐anders.grunnan@telia.com

Gratia Dei/Kristianstad, Skåne
Gudstjänstgemenskapen vid Gratia Dei har den stora förmånen att få samlas
till söndaglig högmässa i Den himmelska glädjens kapell i Kristianstad. Detta
har kunnat ske sedan 1999, då en ny styrelse tog över förvaltningen av Gratia
Dei. I styrelsen sitter representanter från olika kyrkliga traditioner. Vi har fått
möta mycken välsignelse från Gud i detta arbete men också motstånd och
misstänksamhet. Vid ett möte i augusti 2003 beslöt en grupp av gudstjänst‐
besökarna att ansluta sig till Missionsprovinsen och stödja arbetet för att unga
förkunnare skall komma ut i arbete. Vi önskar och hoppas att kunna anställa
någon till tjänst vid Gratia Dei. Se mer info på vår hemsida www.gratiadei.se

S:t Petri Karlstad/Värmland
S:t Petri gudstjänstgemenskap bildades hösten 2002 med anledning av att ett
tjugotal personer hänvänt sig till kh. em Arne Olsson med en önskan att gudstjänster
på bekännelsens grund skulle anordnas i Karlstad med omnejd. Detta ledde till att
Lutherstiftelsen förlade tjänsten som resekaplan till Karlstad, och gudtjänster
började fi ras ett par gånger i månaden främst i Karlstad men även på annat håll
i Värmland. Sedan hösten 2003 fi ras söndaglig gudstjänst kl.15.00 i St Petri
kyrksal på Sundbergsg. 16 i Karlstad. Gudstjänsterna (högmässa första söndagen
i månaden), samlar ett tjugotal personer en vanlig söndag, och leds i allmänhet av
gudstjänstgemenskapens präst, Patrik Toräng. Gudstjänstgemenskapen erbjuder
även bibelstudier i Karlstad och i Säffl e, samt barnsamling i samband med
gudstjänst.

utbredande som
mål.

S:t Mikael/Torsby, Värmland
S:t Mikaels gudstjänstgemenskap är ett resultat av den missionsverksamhet
som Lutherstitftelsen etablerat i Värmland. Här firas det gudstjänst varje söndag
och då inbjuds även till barnsamlingar. På tisdagar samlas gemenskapen till
bibelstudium. Under fredagarna bedrivs missbrukarvård på kristen grund som är
den diakonala verksamhet, detta arbete sker i samarbete med LP‐riksorganisation.
Café, hembesök, samtal med människor och kvällsgudstjänst är aktiviteter som
återkommer varje fredag. Kommunen är regelbundet informerad och har ställt
sig positiva till den diakonala saken. Ansvarig präst för S:t Mikael är Johnny
Bjuremo,

Gatukapellet Katakomben, Göteborg
Gatukapellet Katakomben bildades under biskop Bertil Gärtners tid, i början
av 1970‐talet till berikande av gudstjänstlivet i Göteborgs city‐område. Intill
1989 firades mässor och tideböner i Rådhuskällaren i stort sett dagligen med
undantag av söndagar, därefter numera i S:t Andrew´s, Engelska kyrkan vid
Hvitfeldtsplatsen men endast med högmässa lördagar klockan 12 (åtföljd av
bordssamtal vid kyrkkaffe). Tillfälle till bikt. Gudstjänsterna annonseras i
Göteborgs Stifts‐Tidning. Stiftelsens huvudman är AKF, ansvarig pastor är Kjell
Burman, tel???

S:t Stefanus koinonia Stockholm
År 1997 började en grupp kyrkfolk att fira egna gudstjänster, eftersom det ofta var
svårt att finna en kyrka där Guds Ord rent och klart förkunnas och sakramenten
rätt förvaltas. I slutet av 1998 beslutade man så att forma sin gudstjänstgemenskap
som en koinonia, ett då helt nytt begrepp inom Kristi Kyrka i Sverige.
Centrum i koinonians liv är högmässan – med nattvard och traditionell liturgi som
firas varje söndag. Den följer en tradition där kyrkotanken, sakramenten
och ämbetet har en framträdande plats. Vi vill synliggöra Guds osynliga rike i
gudstjänsten. Både lekmän och diakon/diakonissa har liturgiska uppgifter.
Förkunnelsen i S:t Stefanus koinonia baseras på övertygelsen att Bibeln är Guds
Ord och på att apostlarnas budskap om Jesus är grunden för kristen tro.
Kontaktperson: Pastor Göran Beijer Holländargatan 26A, 113 58 Stockholm
e‐post: g.beijer@crossnet.se

S:t Eriks gudstjänstgemenskap
Information kommer inom kort.

Alsike klosters gudstjänstgemenskap
Information kommer inom kort.

