
   

 

Församlingen rustar för förändring 
- Information från församlingsledningen inför församlingsmötet söndagen den 22 jan. 2017 

 
 
Vi har pionjärer att tacka för mycket 
Det var människor med visioner och längtan att se Guds verk växa i vår stad som 1937 beslutade 
bilda Filadelfiaförsamlingen som efter några år kunde samlas i egna lokaler i den tidigare 
bowlinghallen. Församlingen växte och med drygt 600 medlemmar 1959 kunde man flytta in i en 
nybyggd kyrka på Borgmästargatan. Dessa nya lokaler fyllde alla behov under en lång period. 
Efter några decennier med stark utveckling av församlingens verksamhet upplevdes på nytt att 
behovet av lokaler hade förändrats. Det var i stor tro som beslut togs om att förvärva 
soldathemmet och bygga det som idag är vår fantastiska Ryttargårdskyrka.  
Vi har Gud och många människor att tacka för allt detta! 
 
Här är vi idag 
Vi är en församling med många olika verksamheter och med många medlemmar som gör ett 
fantastiskt arbete. Gudstjänst, barn, ungdom, diakoni, omsorg, mission, café är några exempel på 
viktiga områden vi arbetar med. Vi har en fastighet som behöver skötas och mycket praktiskt som 
ska fungera i vårt hus. Och mycket mera. Samtidigt ser vi nya möjligheter och utmaningar! 
 
Vi drömmer om att nå längre och fungera bättre 
Vi vill 

 vara en församling som gör skillnad i staden, som är Jesu händer och fötter i Linköping.  

 vi vill se människor komma till tro och få förmånen att döpa minst 25 personer 2017 

 medverka till minst en församlingsplantering vartannat år i Linköping, andra städer och ut 
över vår värld.  

 vara en församling som gör skillnad i världen med evangelisation och mission.  

 utrusta kvinnor och män i alla åldrar i ledarskap, lärjungaskap och efterföljelse 

 att vår församling genom oss som medlemmar och vår kyrka ska göra avtryck i staden.  

 öka vår insats att vara en utsträckt hand för dem som är mest utsatta i vårt samhälle. 

 vara en öppen kyrka genom att bjuda in till vårt café, till konferens eller konsert 

 att vår egen personal ska ha tillgång till bra arbetsplatser. 
 

Vi drömmer om  

 att kunna ha ett omsorgscenter där man kan få hämta ”matkasse” under strukturerade 
former, kläder mm.  Kanske få enkel läkarundersökning utan kostnad. 

 övernattningslägenheter där man kan få bo gratis eller till låg kostnad för att man är i en 
utsatt situation och behöver hjälp.  

 att bygga mer ändamålsenliga lokaler för bl. a vår barn- och ungdomsverksamhet.  

 att betjäna vår stad när det gäller behovet av studentbostäder, äldreboenden, och 
”vanliga” bostäder 
 

Behov och utmaningar för att nå målen och förverkliga drömmarna  
Nu är tid för församlingen att på nytt ta viktiga beslut med stor betydelse för vår verksamhet lång 
tid framöver. Arbete pågår idag med en detaljplan för hela vår fastighet med den tomtmark 
församlingen äger för att kunna bygga för framtiden. I våra tankar finns planer för utbyggnad av 
kyrkans lokaler, om att bygga studentboende, äldreboende, hyresbostäder, lokaler, butiker osv.  
 
Vid församlingsforum lördagen den 11 febr. kl. 17 kommer idéerna att redovisas och möjlighet 
ges till dig som församlingsmedlem att komma med alla frågor, synpunkter och förslag. 
 
Allt detta är satsningar som förutsätter att vi fördelar ansvar och arbetsuppgifter på ett 
genomtänkt och klokt sätt. Vi behöver göra tydliga avgränsningar för de olika områden med ”rätt 
personer på rätt plats”. Erfarenhet och kompetens behövs för att leda den fantastiska utmaning vi 



   

 

har med arbetet kring detaljplanen och byggprojekten. Detsamma gäller för vårt öppna hus med 
konferens och café. 
 
Mitt i allt detta vill vi fortsätta vara den församling som har mission i centrum som är en sändande 
församling, utmanande i lärjungaskap och efterföljelse. Församlingsledningen har ansvaret för att 
leda församlingen vidare och här behövs också personer med rätt utrustning och erfarenhet 
utifrån den uppgiften. Det är inte möjligt att kräva att församlingen i församlingsmötet och 
församlingsledningen ska ha den kunskap som behövs för att kunna besluta och leda i det 
praktiska arbetet med fastigheten och café- och konferens. 
 
En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med frågor som: Hur bildar vi bolag? Vilka ägardirektiv ska vi 
tänka på? Vilken kompetens finns i församlingen på dessa områden? Hur lägger vi upp 
avkastningskrav, finansiering, upphandling, mm? I arbetsgruppen ingår Jan Byrmo, Micke 
Engback, Anders Glemsjö, Lennarth Hambre, Magnus Eriksson, Peter Norburg, Peter 
Nordlander, Per-Åke Spetz, Örjan Lundqvist. Inledningsvis har församlingsledningens 
arbetsutskott Rose-Marie Spetz, Owe Anbäcken och Fredrik Lignell deltagit i arbetet.  
 
Förslag till beslut 
Redan 2015 kände församlingsledningen behov av en tydlig struktur för fördelning av ansvar och 
arbetsuppgifter. Församlingsmötet den 2015.06.14 beslutade att bilda bolag för att särskilja 
församlingens kafé och konferensverksamhet. Detta beslut har ännu inte genomförts och en 
utveckling av beslutet föreslås nedan.  
 
Församlingsledningens förslag till beslut är 

- Att bilda ett moderbolag (holdingbolag) där församlingen är 100% ägare. Bolagets uppgift 
är att på ett professionellt sätt driva och förvalta de verksamheter som församlingen 
beslutar ska ske i bolagsform (Bolagsordning).  
Bolagets uppdrag definieras i direktiv från församlingen (Ägardirektiv).  
 

- Att som helägt dotterbolag till moderbolaget starta ett fastighetsbolag med en styrelse 
bestående av personer i församlingen som har kompetens och erfarenhet av byggnation 
och drift av fastigheter. Det har under arbetet med detaljplanen vuxit fram en förståelse för 
att vi bör bilda ett fastighetsbolag med människor som har rätt kompetens inom just detta 
område.  

 
- Att på samma sätt ett dotterbolag bildas med ansvar för konferens- och 

caféverksamheten (enligt tidigare beslut). Efter den utredning som gjordes om vår 
konferensverksamhet har ett arbete skett med att stärka upp densamma. Vi ser behovet 
av att lägga verksamheten i ett eget bolag. Detta för att bl a få än större fokus på 
utveckling av caféet och konferens och med att få snabbare vägar för att fatta beslut kring 
driften.  
 

 
Linköping den 10 januari 2017 
 
RYTTARGÅRDSKYRKAN 
Församlingsledningen gm 
 
Rose-Marie Spetz Owe Anbäcken  Fredrik Lignell 
 
 
Den som vill ta del av förslag till bolagsordning i ett kommande moderbolag och 
församlingens Ägardirektiv skickar sin önskan till rose-marie@spetz.nu 
   

 


