
FÖRSLAG PÅ HUR FÖRSAMLINGEN KAN STÖTTA EN 
FÖRSAMLINGSPLANTERING 

 
Vi tror att det är viktigt att hela församlingen engageras i en ökad missionstanke. Detta har indirekt 
med församlingsplanteringen att göra, men kommer även att få stor betydelse för Fiskebäck och 
arbetet som sker här. Undersökningar visar igen och igen att församlingar som planterar nya 
församlingar får en energikick själva och man kan se en ökad tillväxt även i de församlingarna. Det 
kan vara bra att ha detta i åtanke när man beräknar kostnaden för Fiskebäcks missionskyrka att 
plantera en ny församling i Backa. 
 
Vi hoppas att församlingen vill vara aktiv i församlingsplanteringen på olika plan. Nedan har vi gett 
ett förslag på hur ”hela församlingen”, ”BAS-grupperna” och ”individer” kan engagera sig på olika 
sätt. Det är beskrivet ganska kortfattat här för att ge en överblick, och vi kan beskriva det mer 
utförligt om det behövs. 
 
Hela församlingen 
• Sända oss genom bön och handpåläggning i augusti 2011. 
• Öppna upp gudstjänsten för bön för och vittnesbörd från Backa en gång per månad. 
• Tillgång till expeditionen med kopiatorer osv. till dess vi får ett eget. 
• Ekonomiskt stöd på t.ex. 100 000kr om året i 3 år. 
• Stödja kärngruppen ekonomiskt under våren för att t.ex. åka på en 

församlingsplanteringskonferens med Michael Frost i Stockholm i januari. 
• Uppbackning av Gustaf som en mentor med möten varje månad. Även stöttning av övrig 

personal av mer sporadisk art och mer i form av uppmuntran och utmaning än direkt 
engagemang. 

• Att några i styrelsen samt Gustaf finns med i referensgruppen för Backa. Vi hoppas att 
referensgruppen kommer ut till Backa med någon slags regelbundenhet och besöker oss. 

• Uppmuntra och utmana oss hålla oss till svars för det vi kommit överens om att vi ska göra 
(accountability). 

• Att vi kan ha ett hörn på kyrktorget där vi kan ställa information om vad som händer och vart vi 
är på väg. 

• Att alla grupper engageras i någon form i missionsuppdraget genom att prata om vem vår nästa 
är, vad kyrkan är, vad mission/evangelisation är osv. Behöver inte handla direkt om Backa men 
ändå reflektera att vi som Fiskebäcks missionskyrka har ett missionsfokus. 

• Målet är att vara en fristående församling inom fem år. Därmed inte sagt att en relation mellan 
församlingarna inte kan fortsätta, men den behöver ses över då. 

 
BAS-grupper 
• Ta emot, läsa och be över nyhetsbrevet 
• Vi kan forma 3 förslag på samlingar för grupperna som man arbeta med. 
• Aaron, Sara eller någon från kärngruppen kan komma och berätta om vad som händer under en 

samling. 
 



 

Individer 
Det är bra om så många som möjligt vill vara med även på en individuell nivå och därför beskriver vi 
tre olika nivåer som man kan engagera sig på. 

1. Grunden (de flesta) 
a. Förbön för Backa och för dem som är direkt involverade. 
b. Ge sporadiskt ekonomiskt stöd. 
c. Uppmuntra med mail, brev, samtal. 
d. Samtal och bön tillsammans med andra i församlingen. 

2. Centrum  
a. Besöka Backa 
b. Investera tid i arbetet på olika sätt. Kanske bli tidsbegränsad missionär och ge ett år av 

sin tid. Kanske innebär detta att man behöver avsäga sig ansvar i Fiskebäck under den 
perioden, vilket ger möjlighet för någon annan att kliva fram och få en roll. 

c. Ge ekonomiskt stöd regelbundet varje månad. 
3. Spjutspetsen/kärngruppen (minsta gruppen av människor) 

a. Göra visionen till sin egen och arbeta mot den på alla områden i livet. 
 
Aaron Thompson och Sara Möller 
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