Alvik, mars 2018
Kommunikationspolicy vid nyplantering
Pingströrelsen har ett uttalat mål att plantera nya församlingar över hela vårt land för att nå
nya människor med evangeliet om Jesus Kristus. Vi arbetar strategiskt och långsiktigt för att
omsätta detta i praktiken. Den gamla devisen om endast en pingstförsamling i varje stad är
inte längre aktuell, utan tillsammans vill vi överallt plantera så många friska och sunda
församlingar vi kan. Detta eftersom vi ser att nya församlingar är effektiva när det gäller att
vinna nya människor för Jesus.
Det innebär att det i många städer kommer att finnas både två och tre pingstförsamlingar
framöver. När denna utveckling nu blir verklighet behöver vi vara bra på att hedra och
respektera varandra, församlingar och ledare emellan så att vi kan behålla fokus på
uppdraget. Detta dokument tjänar som en guide och tydliggör värderingar som ska gälla när
en ny församling ska planteras på en ny ort.
Kommunikation
Den enskilt viktigaste aspekten i detta är kommunikation. Det åligger församlingsplanteraren
att, 6-12 månader innan någon offentlig verksamhet startar, ta personlig kontakt med
föreståndarna i befintliga pingstförsamlingar på orten och berätta om visionen och strategin
i den nya planteringen. Syftet är inte att söka godkännande för planteringen utan att bygga
relationer för Guds rike. Här följer några viktiga rekommendationer:
§

Utsändande moderförsamling har en nyckelroll i att information och samtal
kommer till stånd initialt.

§

Ta alltid en första kontakt med föreståndaren eller församlingsordföranden

§

Ta en personlig kontakt i god tid och bestäm en fysisk träff. Att enbart skicka epost eller ringa ett telefonsamtal är inte tillräckligt.

§

Se till så att föreståndare i befintlig församling alltid får förstahandsinformation
direkt från församlingsplanteraren och inte via sociala medier, andra
medlemmar, tidningar eller konferenser.

§

Fysiska träffar med uppdatering och avstämning mellan församlingarna bör ske
åtminstone var sjätte månad. Däremellan är kortfattade skriftliga uppdateringar
att rekommendera.

§

Initiativet till de första två träffarna ligger hos församlingsplanteraren men alla
inblandade parter bör göra vad som krävs för att kommunikationen och dialogen
upprätthålls och förblir ömsesidig.

§

Målsättningen är att en stabil och långvarig relation etableras för många års
framtida samverkan.

§

Tidig kontakt med aktuell regionledare samt någon representant för Pingst
församlingsplantering är önskvärt.

§

För gärna egna anteckningar så att du kommer ihåg vad som delats med vem.

Förslag på saker att samtala om under processen:
§ Dela varandras vision
§ Dela varandras historia
§ Dela varandras strategi
§ Hur kan ni hjälpa och välsigna varandra?
§ Vilka behov finns på orten?
§ Vilka möjligheter finns i er samverkan?
§ Vilka risker finns i er samverkan?
§ Hur hanterar ni frågan om medlemmar som vill byta församling?
§ Hur och när möts ni framöver?
Hedra varandra
Romarbevet 12:9-18
Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna
varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det
gäller iver, var brinnande i anden, tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet,
uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna
dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte.
Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte
på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk
på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är
möjligt och beror på er.
I allt detta är det av största vikt att följer Bibelns uppmaning att hedra och älska varandra. Vi
är alla människor och upptäcker ibland känslor och tankar hos oss själva som inte gagnar
Guds rike. Låt oss vara vaksamma och ge akt på våra hjärtan så att vi först söker Guds rike
och hans rättfärdighet.
Några viktiga påminnelser kring detta är:
§ Tala alltid väl om varandra.
§ Var ärliga och uppriktiga mot varandra.
§ Ha integritet och ha samma budskap till alla. Säg inte olika saker i olika forum.
§ Be för varandra regelbundet, både enskilt och offentligt.
Förankring
Oftast fungerar kommunikationen väldigt bra men en aspekt som lätt glöms bort är hur
information förs vidare till övriga ledare och medlemmar i respektive församling. Det är
mycket viktigt att relevant information också kommer hela församlingen till del och inte
enbart till pastorerna.

Ett sätt att göra detta kan vara att bjuda in ledarna till en samling där frågor kan besvaras
och samtal kan föras i en vidare krets inom respektive församling. Detta fungerar utmärkt i
båda riktningarna, både i den existerande församlingen och i församlingsplanteringen.
Ekumenik
Enligt samma principer förtjänar ledarskapet i de andra församlingarna på orten kontaktas
och informeras på bästa sätt. I förekommande fall är ekumeniska råd lämpliga forum för att
kommunicera, bygga relationer och svara på frågor.
Övrigt
Som stöd i alla dessa processer finns både regionledare, ledningsgruppen för Pingst
församlingsplantering, verksamhetsledare i Pingst och ytterst föreståndaren i Pingst.

Ledningsgrupp
Nicklas & Lydia Mörling, Tjugofyrakyrkan Flemingsberg
Patrik & Kicki Olofsson, Hope Church Vetlanda
Sven & Vicky Bengtsson, Skövde Pingst
Staffan & Marita Hellström, Home Church Forshaga
Kontakt
Nicklas Mörling,
Koordinator Pingst församlingsplantering
nicklas.morling@pingst.se
0709679900
www.nyakyrkor.se

