
”VERKSAMHETSPLAN” 
 
Allmänna tankar 
Vi tänker oss att framigenom kommer församlingen att ha en struktur som inbegriper tre olika grupper som 
bas. Den minsta gruppen, DNA-gruppen (Djupgående, Närhet, Ansvar), består bara av 2-3 personer och där 
handlar det om ”accountability”, alltså att utmana och uppmuntra varandra i att leva som Jesu efterföljare i 
alla delar av livet både inåt och utåt. Här har man rätt att ställa frågor och att tala in i varandras liv och det 
finns en ömsesidighet både i förtroende och i ansvar. Om det tillkommer en fjärde person delar man gruppen 
för att intimiteten ska bibehållas. Den här gruppen är ganska sluten och man gör ett medvetet åtagande 
genom att gå med. 
 
Smågrupperna är grunden för församlingen och här ligger fokus på gemenskap och uppmuntran. Eftersom 
man har den minsta gruppen för ”accountability” blir smågrupperna en plats där vi kan uttrycka behov och 
förhoppningar, där vi kan bära varandras bördor och där vi kan dela Bibelordet och vardagen tillsammans. 
Fokus för grupperna är att stödja varandras liv som en Jesu efterföljare och att vara en energikick till att 
fortsätta och gå djupare. Kan hållas väldigt enkelt genom att man samlas kring middagen och sedan har en 
andakt eller vara mer formell. Smågrupperna är öppna för nya människor. Förhoppningen är att utrusta nya 
ledare i den existerande gruppen som sedan kan starta en egen grupp när behovet finns. 
 
Den största gruppen kommer att bli aktuell så småningom då flera smågrupper formats och det blir aktuellt 
med regelbundna storsamlingar. Dessa kan då ha mer en festkaraktär där vi samlas för att lovsjunga och ha 
undervisning och gemenskap. Kanske ligger dessa på söndagen, kanske tar vi hellre en lördag eftermiddag 
och kväll och umgås. Storsamlingarna kan annonseras eller spridas på annat sätt, men de är helt klart öppna 
för allmänheten och behöver äga rum i en offentlig lokal hellre än i hemmet. 
 
Ovan beskrivs fr.a. hur den inre gemenskapen kommer att se ut vilket kan tyckas introspektivt. Men vårt 
fokus är att vara missionella och inkarnationella för att nya människor ska bli lärljungar och de i sin tur ska 
göra lärljungar också. Därför kommer allt vi gör att ha en underliggande tråd av mission för att hela 
församlingen ska vara aktiva i det uppdrag vi som Kyrka har fått av Jesus, vi är sända av honom som han 
var sänd av Fadern. Vi tror inte att Alpha eller liknande verksamhet är det primära i detta utan snarare att 
vara medvetna i hur vi relaterar till människor vi har omkring oss. Den vardagliga kontakten är den 
viktigaste, även om vi förmodligen även kommer att skapa ”events” för att få kontakt med dem vi inte 
springer på i vår vardag. Att älska människor är grundläggande, vi kan inte bara göra snälla saker för att Gud 
har sagt till oss att göra det. 
 
I vår vision finns en tydlig förhoppning om att denna församling ska speglas av mångfald på olika sätt. Detta 
innebär att sätten vi kommunicerar evangeliet på i ord och handling måste vara kreativa för att nå olika 
människor. Dels handlar det om språk, men även andra saker såsom klädsel, mat, musik och annat måste 
tänkas igenom en gång till för att inte väcka anstöt. Att ha kunskap om de länder, religioner och generationer 
som vi stöter på behövs för att kunna kontextualisera evangeliet på ett bra sätt med den helige Andes hjälp. 
 


