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EFS FALKÖPING, WARENBERGSKYRKAN 
 
Vi i Warenbergskyrkan tillhör EFS som är en missionsrörelse i 
Svenska kyrkan. EFS är en del av den världsvida Kyrkan och 
en del av Kristi kropp på jorden, vi bekänner därför vår tro 
enligt 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. 
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VISION FÖR WARENBERGSKYRKAN: 
 
Vi vill att varje människa ska bli döpt, få en personlig tro på 
Jesus Kristus och leva med församlingen så att Guds rike 
utbreds. 
 
 
DOP OCH MEDLEMSKAP 
 
Dopet är grundläggande för vår 
evangeliska-lutherska tro. Det 
är Gud som ger det eviga livet i 
dopet, det är Han som handlar i 
dopet och gör oss till sina barn. 
Med detta sagt vill vi i 
Warenbergskyrkan poängtera att nåden är grunden för vårt 
kristna liv. I dopet så dör vår gamla människa och en ny 
skapelse uppstår, precis som Jesus dog för oss på korset för 
våra synder och uppstod på tredje dagen för att ge oss ett 
evigt liv. Genom Guds nåd får vi ha vår tro och tillit till detta 
genom den Helige Andes verk. Den Helige Ande vill bo i våra 
hjärtan och leda oss och hela tiden hjälpa oss att ha blicken 
fäst på Jesus Kristus. Därför är dopet det grundläggande för 
medlemskap i Warenbergskyrkan. 
Matt 28:18–20; Apg 2:37–38; Apg 16:30-34; Rom 6:1–14; Tit 
3:4–5  
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BIBELN 
 
Vår tro är grundad i Bibeln. 
Bibelordet uttytt utifrån den 
evangeliska-lutherska 
bekännelsen är vår grund. Vi 
tror att den är skriven av 
människor och att dessa 

människor var inspirerade av Gud. Jesus själv har bekräftat 
Bibelns auktoritet. Tron på Bibeln är därför ett tecken på 
lydnad mot Kristus själv. Bibeln är vårt enda, ofelbara 
rättesnöre för tro och liv. Vi tror att Gud, genom Bibeln, talar 
till människor i alla tider. Församlingens kallelse är att i varje 
tid försöka förstå, förkunna och förkroppsliga Bibelns eviga 
budskap. För detta uppdrag är vi fullständigt beroende av 
den helige Andes hjälp.  
2 Tim 3:14-17; 2 Petr 1:19-21; Ps 119:105; Matt 4:4; Matt 7:24-
27  
 
GUDSTJÄNST 
 
Gudstjänsten är navet i vårt 
församlingsliv. Gudstjänsten har 
sin grund i vad Gud har gjort för 
oss, vilket väcker vår kärlek och 
lovsång och tillbedjan. 
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Nattvarden är en viktig del där vi får ta emot Jesu kropp och 
blod. Vi vill att våra gudstjänster ska hjälpa oss alla att tillbe 
Gud och att gudstjänsten får beröra vår själ. Den syftar också 
till att allt fler skall få del av denna nåd och stämma in i 
lovsången. Gudstjänsten är alltid offentlig och öppen för alla. 
Apg 2:42; 1 Kor 14:26; Hebr 10:25  
 
 
GÅVOR 
 
Som församling är vi Kristi kropp, där 
varje medlem har en särskild uppgift 
som betjänar helheten. Vi vill 
uppmuntra alla att söka efter de 
uppgifter som stämmer med personliga                                         
förmågor och med de nådegåvor som 
Anden ger till var och en som tror. 
Anden kan förstärka personliga förmågor och den kan ge nya 
gåvor med syfte att bygga upp församlingen och utrusta för 
tjänst. Med glädje vill vi ställa våra gåvor till Guds tjänst och 
vara villiga att betjäna varandra. Tillsammans kan vi uträtta 
så mycket. 
Rom 12:4–8; 1 Kor 12:4–11; Ef 4:7–16 
 
 
 



5                                                                                                                                         
 

GIVANDE 
 
Våra ekonomiska resurser är också en gåva. Med gåvan följer 
ett ansvar att förvalta och fördela som Anden leder. Var och 

en ger efter sin förmåga och 
med glädje. Att ge en tiondel 
av sin inkomst är en god 
andlig övning och en 
tradition som följt Guds folk 
och som vi tror att Gud 

välsignar. Tiondet påminner oss om att allt egentligen är 
Guds. Det är en insikt som motiverar att dela med sig 
frikostigt och ibland ge över sin förmåga.  
2 Kor 9:6–8; Mal 3:10; 2 Kor 8:1–8 

 
BÖN 
 
Bön är en tjänst som varje kristen är 
kallad till. Gud har knutit stora löften 
till bönen och vår övertygelse är att 
utan bön så blir allt vårt arbete 
verkningslöst. Personligt och 
tillsammans vill vi i uthållig bön uttrycka vårt beroende av 
Gud, vår tro på Gud och förvänta oss att han ska verka och 
göra långt mer än vi kan be eller tänka. 
Matt 7:7–11; Apg 2:42; 1 Tess 5:17; Jer 33:3; Ef 3:20 
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DEMOKRATI 
 
EFS är en demokratisk missionsrörelse i Svenska kyrkan där 
varje medlem får uttrycka sin vilja på föreningsmöte och har 
rösträtt vid årsmöte. Warenbergskyrkan tillhör EFS 
VÄSTSVERIGE där bl.a. dessa stadgar finns: 
 
UTDRAG UR STADGARNA FÖR EFS VÄSTSVERIGE: 
 
§ 1 Grundval och uppgift 
 
1.1 EFS VÄSTSVERIGE har till mål att på den evangelisk-
lutherska bekännelsens grund främja Kristi rikes tillväxt. 
1.2 EFS VÄSTSVERIGE utgör en sammanslutning av alla till 
EFS riksorganisation anslutna föreningar och grupper inom 
det verksamhetsområde som fastställs av EFS 
riksorganisations styrelse. 
1.3 EFS VÄSTSVERIGE vill förverkliga sitt mål genom 
att vara ett samarbetsorgan mellan EFS riksorganisation och 
anslutna föreningar och grupper, 
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§3 Anslutning och medlemskap 
 
3.1 Formerna för anslutning till EFS är: 
3.1.1 Anslutning med personligt medlemskap i EFS för 
föreningens/gruppens 
medlemmar 
– EFS-förening 
– EFS-grupp 
– Annan förening 
3.2.1 Fysisk persons 
medlemskap i ansluten EFS-
förening, EFS-grupp eller 
annan förening enligt § 3.1.1. 
 
§ 11 Utträde, uteslutning och tvist 
 
11.4 Enskild medlem som aktivt motarbetar § 1 i dessa 
stadgar eller på annat sätt uppenbarligen skadar EFS intresse 
kan av EFS styrelse efter skriftlig varning uteslutas ur EFS. 
Eventuellt överklagande skall ske till EFS årsmöte. 
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Vill du bli medlem så kontakta vår präst för ett samtal. 
 

Vi i Warenbergskyrkan vill givetvis hälsa dig välkommen till 
våra gudstjänster och vår gemenskap! 

Warenbergskyrkan 

EFS Falköping 

Warenbergsgatan 15 

521 33 Falköping 

www.warenbergskyrkan.se 

Bankgiro: 5049–3576 

Swish: 123 553 11 08 

Präst i Warenbergskyrkan: 

Per-Erik Aronsson, 073-71 39 535, 
pererik.aronsson@warenbergskyrkan.se 

 

 

 


