
Underlag till styrelsen och ledningen inför verksamhetsplan 

 

Sammanställning av samtal på församlingsmötet den 22 januari 
2017  
 

 

ÖKAD GEMENSKAP MELLAN DE OLIKA GUDSTJÄNSTGRUPPERNA 
 

Grupp 1: 
Gruppen som samtalade önskar få vara med mer under processen med att ta fram 

verksamhetsplanen. Kanske kan kortare information skickas ut med församlingsbrevet eller 

mejlas ut med nyhetsbrevet där de som är intresserade av mer information under 

processens gång kan svara och få tillgång till den? 

GENERELLA ÅSIKTER/REFLEKTIONER 
● Gemenskap i kyrkan är beroende av gemenskap i varje grupp. Om denna fungerar 

kan gemenskapen i hela kyrkan börja fungera. De ”nya” aktiviteterna bör då förstärka 

och inte ersätta det som finns och borde finnas inom grupperna. 

● Kanske behöver vi inte fler formella grupper, men nya informella grupper. De kan bli 

lite kaotiska, men kommer fungera om de som redan har visionen får sprida den 

vidare (genom exempelvis Mat och prat-grupper – se mer nedan). 

● Gemenskap kan börja informellt, men med vissa ”krav” som hjälp på vägen. 

● Det tog många år som ny i kyrkan från ett annat land att förstå att kyrktorget var ett 

gemensamt utrymme som kan användas av alla under hela veckan. Kyrktorget är en 

fantastisk resurs som skulle ha hjälpt mig att, mycket tidigare än jag nu gjorde, skapa 

relationer över språkgrupperna.  

● Mycket händer på tisdagskvällarna. Det vore bra att begränsa antalet aktiviteter man 

kan vara involverad i under en och samma dag. 

● Hemsidan är bra men ibland är det svårt att hitta information. Det är mest 

information på den svenska delen, jämfört med den på engelska.  

● Gemenskap behöver inte byråkratiseras. Gemenskapen behöver inte kontrolleras. 

Gemenskapen ska uppmuntras.  

● Det är viktigt att gemenskapen startar i relationer. 

● Gemenskap handlar om ett ”mindset” i hela församlingen, att alla är välkomna. 

● Det har blivit bättre och bättre när det gäller gemenskapen mellan 

gudstjänstgrupperna. 
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● Gemenskap sprids! Börjar några umgås över gränserna kommer andra att se och 

haka på.  

 

KONKRETA FÖRSLAG 
● Fortsätt med gemensamma gudstjänster, både språk- och åldersmässigt. Fler 

gemensamma gudstjänster! 

● Gemensamt kyrkkaffe. Hjälp oss att fika med nya personer på kyrkkaffet genom att 

pålysa på gudstjänsten eller på annat sätt ”tvinga” oss till att umgås över gränser på 

kyrkfikat.  

● Skapa värdpar eller liknande på kyrkfikat som tar hand om nya – oavsett om de är 

helt nya i kyrkan eller nya på just den gudstjänsten – så att man får sällskap och inte 

känner sig ensam.  

● Ny i kyrkan-bord vid kyrkfikat är bra. 

● Praktiskt arbete tillsammans. 

● Fadderskap över åldersgränser (äldre – ungdomar). 

● Församlingsdagar, i kyrkan eller åka iväg. 

● Workshopdagar med ”något kul”. 

● Gemensamma bönemöten. 

● Gemensamma bibelstudium. 

● Gemensamma bönegrupper som träffas i kyrkan eller hemma hos varandra. 

● Mötas i måltidsgemenskap. 

● Mer information om vad som pågår i de grupper som finns. Vad händer i kyrkan och 

hur gör man för att delta? Här kanske råden kan ha en roll genom att dela med 

varandra om vad som pågår och sedan föra informationen vidare. Det kan också 

införas en informationspunkt på församlingsmötena då en språkgrupp får berätta om 

något viktigt som händer hos dem (på nästa möte är det en annan språkgrupp som 

berättar, och så vidare). 

● Det är viktigt att alla i kyrkan känner att allt är till för dem. Exempelvis känner många 

i internationella inte till att Musikskolan finns eller är till för dem. Det är också viktigt 

med bemötandet, att när man som ny ber om information eller kommer till en 

aktivitet känner sig respekterad och att aktiviteten är till för mig. 

● Alla vet inte hur saker fungerar, till exempel vad ett samfund är, hur man blir medlem 

i kyrkan eller vad en kyrkokonferens är. Vi måste hela tiden tänka på det och 

inkludera alla genom att förklara och berätta. Vi tar mycket för givet. 

● Bygg nya små/mindre integrerade grupper som kan förstärka gemenskapen. En 

möjlighet är att utöka ”Mat och prat” (som nu enbart utgår från julmarknaden) eller 

en liknande sådan form. Fördelen med en sådan lösning är att den kan anpassas efter 

allas almanackor och att vi inte behöver ta bort aktiviteter som redan finns. Mat och 

prat-rörelsen kan så småningom även gå mot diakoni, för de grupper som så önskar, 
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eller mot bibelstudium, bönegrupper, kulturgrupper eller dylikt. Viktigt är att sådana 

grupper inte börjar med folk som redan känner varandra väl, och att de ska innehålla 

folk av olika åldrar, från olika språkgrupper och olika länder. På så sätt skapar vi en 

riktig gemenskap, vi delar med oss av våra liv i ett icke-kyrkligt sammanhang. Då lever 

vi mångfald. 

● Gör en lista som ligger på kyrktorget eller någon annanstans där vem som helst under 

terminen kan skriva upp sig som värd för Mat och prat och/eller för att komma på 

middag. Det kan också vara olika teman eller dylikt på de olika Mat och prat-listorna 

man kan skriva upp sig på.  

● Hemsidan är dålig, både långsam och inaktuell. Skapa en grupp som går igenom vad 

vi vill ha på den, vad som saknas, vad som inte fungerar.  

● Utveckla informationen på engelska på hemsidan. 

● Konserter och musik behöver nå ut till alla grupper. Musik är ett gemensamt språk. 

Kanske kan det vara mingel på konserter för att skapa gemenskap? Eller att vi gör fler 

gemensamma konserter som julkonserten.  

● Ha musik-café där vem som helst får spela. Dra nytta av den musikskatt som finns i 

församlingen, det låter olika över hela världen. Låt oss få lyssna på olika musikstilar.  

● Det finns människor som rör sig fritt och ledigt mellan olika kulturer, ta till vara på 

dem och ”använd” dem. 

● Det saknas medelålders i kyrkan. Vad finns för dem, mellan familjearbete och 

seniorverksamhet? Det finns många inaktiva medlemmar. Ett förslag är att bjuda 

hem varandra till hemmet och prata om vad vi skulle vilja göra.  

 

De idéer för att öka integrationen mellan språkgrupper och 
åldersgrupper som kom hos grupp 2. 
 

● Avskaffa grupptänkandet. Lägg de olika gudstjänsterna vid olika tidpunkter så man 

kan besöka mer än en. 

● Man skall sätta sig vid kyrkkaffet med andra än de man känner och hälsa på dem man 

inte känner igen.  

● Man skall skapa mindre grupper av olika typer med personer från olika 

gudstjänstgrupper. 

● Nattvardsandakterna på onsdagarna i fastan är en förebild. De har varit 

gemensamma för alla och fungerar för alla. De är korta, bara en halvtimme och är 

ligger tidigt så att folk kan gå till andra möten och aktiviteter. Dessa kan göra ett 

mönster för betydligt fler av denna typ. Dessutom bör det göras mer reklam för dessa 

så de besökts av fler. 

● "Prat och mat" i julmarknaderna där man köper matbiljetter utan att veta var man 

hamnar och de som erbjudit sig att bjuda inte vet virka som kommer. Det är en 
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utmärkt aktivitet som bör mångdubblas och användas systematiskt för att skapa 

kontakter mellan språkgrupperna. 

● Se till att alla arbetsgrupper har representanter från flera språkgrupper. 

● Återskapa sånggrupperna från 1980-talet som gick till olika sjukhus och gör dem till 

gemensamma grupper för flera språkgrupper. 

● Skapa olika små grupper över språkgränserna som exempelvis bokcirklar. Förslagsvis 

gör de oftast engelskspråkliga för att flest skall kunna delta.  

● Satsa brett på smågrupper exempelvis kretsmöten uppdelade geografiskt men tvärs 

över språkgränsningarna.  

● Arbeta tillsammans gärna med engelska som gemensamt språk.  

● Det har varit positivt med de gemensamma kyrkkaffegrupperna för de som stått för 

serveringen. Det har gett mersmak och kan lämpligen verka som modell.  

● Skapa språkgrupper där svensktalande förbättrar sin engelska. 

● Ge möjligheter att laga mat och äta den gemensamt som en aktivitet över 

språkgränserna. 

● Verka för att 153 och elvan på sikt slås ihop men att man tar vara på allt bra som 153 

utvecklat som hemgrupper och hur man tar hand om nya. 

● Uppmana folk att gå på de koreanska gudstjänsterna och få bekanta inom denna 

språkgrupp. 

● Gemensamma bibelstudiegrupper. Inbjud andra till de internationella gruppens 

bibelstudie för kvinnor.  

● Lyft fram smågrupperna i den internationella språkgruppen. 

● Skapa en gemensam kommitté för flera språkgrupper. 

  
 
OLIKA IDÉER FÖR FORTSATT ARBETE MED BARN, UNGDOMAR OCH UNGA VUXNA 

● Det är viktigt att arbeta med tron men också att arbeta med det diakonala med 

ungdomar och unga vuxna. Detta så att de lär sig hur det är att leva som troende i 

världen och inte bara i en ”sluten” kyrklig omgivning 

● Konfirmation och fortsatta innovationer i hur detta utövas med ungdomar är oerhört 

viktig  

● Det vore bra om ungdomar som har gått igenom konfirmation och har kommit upp 

lite i ålder får chansen och träningen för att vara mentor till yngre ungdomar. Detta 

kan bidra till att det finns ett tydligt syfte till varför de ska stanna i kyrkan 

● Fortsatt utveckling av arbete med unga människor ska gynnas om det finns möjlighet 

för brainstorm med ungdomarna och unga vuxna med så man kan skräddarsy 

aktuella arbetsformer för dem med dem 

● Bildandet av en Equmenia förening är oerhört viktigt för att lära ungdomarna den 

mer formella förening sidan av liv i en kyrka som en förberedelse för dem när de blir 
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vuxna. Det är viktigt att denna nya förening är gränsöverskridande i vår kyrka 

● Det behövs tydligare inriktning från kyrkan när det gäller vilka mål våra 

ungdomsledare ska jobba gentemot med kyrkans unga människor 

● Det behövs bättre rapportering till ledningsgruppen och inte minst styrelsen av 

ungdomsledarna varje termin 

● Att skapa en scoutverksamhet är önskad. Detta är intimt kopplat till behovet att 

frivilliga ledare och utveckling av sådana. Detta behöver tas med i vårt arbete med att 

utveckla ledarskap i kyrkan 

● Det är viktigt att kyrkan utvecklar en känsla av kallelse i våra barn och ungdomar, 

något de kan brottas med och utvecklas genom 

● Ungdomar är jätteöppna för andakt 

o För att vara i en plats där de kan vara,  

o Där de inte bedöms,  

o Där de kan vara sig själva inför Gud.  

o Förbön har blivit jätteviktigt i den svenska verksamheten och när svenska och 

internationella träffas med varandra. 

o Fortsatt utveckling av detta arbete är viktig. 

 

 

Diskussioner kring fortsatt förstärkt arbete för barn, ungdomar, unga 
vuxna och familjearbete 
Diskussionerna kretsade kring varför unga människor väljer att stanna alternativt inte stanna 

i kyrkan och olika idéer för fortsatt arbete med dem här åldersgrupperna i Immanuelskyrkan. 

VARFÖR UNGA MÄNNISKOR VÄLJER ATT STANNA ALTERNATIVT INTE STANNA I KYRKAN 
● För åldersgruppen 18 och uppåt är det mer naturligt för människor att inte stanna i 

kyrkan, att ”bryta sig loss”, att flytta till nya omgivningar på universitet eller på 

arbetsplats eller till och med att byta stad 

● Personligheten av ungdomsledarna är ofta nyckel till varför unga människor väljer att 

komma till kyrkan. När ledarna byts kan ungdomarna ofta väljer att sluta komma 

● Kyrkan har ett stort fokus på barn och ungdomar medan unga vuxna får mindre 

fokus. Denna åldersgrupp behöver, såsom andra,  

o vara sedd,  

o en plats de kan kalla som hem,  

o en plats där de är trygga,  

o en plats där de kan tillbringa tid med andra för att hänga, prata, diskutera, 

studera 

● Det är viktigt att det finns en fysisk plats, ett utrymme, som unga människor kan 

använda för att umgås och hänga. Detta ska inte underskattas 
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● Naturen av arbete med unga människor är under förändring och kommer att 

fortsätta förändras i framtiden. Barn och unga människor fokuserar mindre på att 

vara medlem i något och hellre vill vara med om mer projektartade saker 

● Vi behöver vara mer flexibla i vår pedagogik med unga människor.  

o Det finns mindre förtroende för en-vägs undervisning nuförtiden och det finns 

mer behov för två-vägs kommunikation.  

o Vi behöver koppla aktiviteter med undervisning.  

o Vi behöver förstå att vi ger unga människor ”nycklar” till olika saker (hur man 

ber, hur man läser bibeln osv.) som de kan välja att använda, hellre än svar för 

det ”rätta sättet” för hur man gör 

● Unga människor vill vara sedda.  

o De söker erkännande i kyrkan som inte är samma som det erkännande de får 

från samhälle.  

o De söker erkännande för det de är, för deras livsstil oberoende av deras livsval 

och dem misstag de kanske har gjort.  

o Det finns ett starkt behov av att kyrkan förstår vad det är som unga människor 

erfar i samhälle och ger det ett teologiskt sammanhang 

● Diskussionerna sammanfattades i en röd tråd: tillgänglighet-öppenhet-inlyssnande. 

Detta är egenskaper som önskas i vår kyrka 

 

 

DIAKONI 

Grupp 1: 

Det är bra om det finns fler personer att prata med, som inte är anställda diakoner och 

pastorer, med olika erfarenheter. Till exempel personer som har varit med om missfall, som 

är ogifta men längtar efter att träffa någon, och så vidare, som kan dela med sig av sina egna 

erfarenheter och ge stöd. Men viktigt då att församlingen ”ger mandat” till dem. 

Singlar/ensamstående/ogifta vuxna är en grupp som ofta känner sig utanför och bortglömda. 

De behöver omsorg och uppmärksamhet. Kanske genom grupper som träffas och pratar om 

att vara singel, utmaningar, känslor, är det något fel på mig, acceptera, skuld, skam osv. 

Ledaren bör vara en pastor med hjärta för själavård. (Ivana Ahlberg är villig att vara ledare 

för en sådan grupp). 

Grupp 2: 
 
Medlemmar ur församlingens diakonigrupp fanns med vid bordet. De önskar mer 

samarbete/erfarenhetsutbyte över språkgrupperna. Ett gränsöverskridande arbete som 

tillhör hela församlingen. 
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● Vilka grupper av ”människor i utsatta situationer” ska vi fokusera på? 

”De vi redan har”. T. ex: 

o EUmedborgare 

o Lunch i Gemenskap 

o Cafe i gemenskap  

o Övernattningar (-7) 

o Nyanlända, vi kan vara faddrar, läxhjälp, ”surrogatfamiljer”… 

o Församlingens medlemmar (äldre, familjer, människor i sorg och andra svåra 

situationer) 

 

● Vill nå ut till fler. Detta kräver att fler jobbar med diakonalt. Detta behov skulle kunna 

kommuniceras via Facebook, ett snabbt sätt att nå ut? Ett bra verktyg för 

punktinsatser? 

● Hemsidans information måsta vara lättillgänglig och tydlig. 

● Arbetet blir ännu starkare om vi samarbetar med andra organisationer och kyrkor. 

● Låt oss inte glömma bort att ex. Sociala Missionen och Hela Människan är del av 

Immanuels diakonala arbete. 

● Vi behöver vara fler på kyrktorget så att det blir en levande och en trygg plats. 

● Behov av frivilliga på kvällstid. 

● Nå ut till närboende som inte är medlemmar i församlingen. Här finns säkert en 

resurs när det gäller volontära insatser. 

● Artiklar i "Mitt i" och i "Vi Vasastan", reportage och information i lokal-TVs ABC  

● skulle kunna vara användbara här. 

● Kan arbetet med EUmigranter utvecklas om vi blir fler aktiva? Om fler lär känna dem 

bättre. Det finns vissa "social work-projekt" för dem. Kan vi hjälpa till där mer? 

● Har vi koll på våra äldre? Finns det bra rutiner för att besöka dem? Om vi kommer 

ihåg våra egna så kommer vi ihåg att tänka på andra.  

● Diakonerna som en resurs för att stötta äldre i samhället. 

● Sorgegrupper? (bjudit in till ngn gång, men inget stabilt) 

● Kan vi göra något för dem som är arbetslösa?  

● Den internationella gruppen verkar ha ett annat arbetsätt, ett annat engagemang, 

med sina hemgrupper, så att ingen faller emellan stolarna. Intressant. 

● Kretsarna – vad hände med dem? Eller, med den funktion de hade? DE var en 

struktur för den nära kontakten med medlemmarna. En möjlighet att dela varandras 

liv. 

● Diakoni för hela församlingen. Bra att diakonerna syns i alla gudstjänsterna. 

● Nyhetsbrevet, uppföljning av hur vi ligger till med verksamhetsplanen. Tidningen 

Immanuel är uppskattad. Kanske man kan nyttja mer av utrymmet till artiklar om vad 

som verkligen händer i församlingen, också diakonalt, och inte ha så många 

telefonnummer i den? 

7 
 



● Hembesöksgrupper? 

● Bilhämtningsgrupper? 

● Efterlystes: erfarenhetsutbyte med Internationella gruppen. 

 

 

 

LEDARUTVECKLING OCH VOLONTÄRSKAP 
 

Grupp 1: 

GRUPPENS STORLEK 

Gruppen är en kritisk massa. Först när det blir tillräckligt många som vill samma sak börjar 

det bli roligt. När man börjar leda i grupp utgör läger-dagar ett utmärkt format, det är där 

man föder fram idéer. Läger skapar tillfällen för existentiella samtal som i vardagens kortare 

möten på kvällar och runt gudstjänst inte möjliggörs på samma sätt. Förstå metoder för hur 

man skapar goda läger, goda samtal. (”Gamla skidläger”. Välja att spela pingis eller delta i 

samtal.).  

UTBILDNING OCH KUNSKAP 
Utbildning och kunskap krävs om ledarskapets nycklar. Vissa saker som formar ett ledarskap. 
Man måste kunna fånga ungas / gruppens intressen. Att man har det ”trevligt och roligt”. 

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN 
● Leadership within church means organised bible studies and prayer groups in which 

we need leaders. Practical in this respect is where to meet where there are books, a 

library, which can help to lead those groups through discussions, knowledge 

exchange and experience exchange.  

● Equip leaders to visit people in need (hospital or at home). An ability to notice people 

who are alone, sick, poor in financial needs. 

● Acknowledging adults and couples who are facing problems childlessness, 

miscarriages (funeral for miscarried kids), infertility. In church focus is so often on 

families and kids, and some of us may feel excluded from community at church since 

they cannot have children. 

 

FÖRDJUPNING SOM KRISTEN 
● Fördjupas som människa och kristen. Vad är det för sammanhang som vi läser bibeln 
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i, börja arbeta med vad man förstår och hur vi förstår (kontextuell teologi). En plats 

där livets allvarliga och livsnära händelser kan samtalas kring. ”Teologisk hörna” med 

Erik Blennberger är ett gott exempel på ett samtal som svarar mot ett behov (men 

det är på svenska och annonseras inte i Internationella delen).  

● Mer djupgående samtal och ett möte på djupet. Trons grundfrågor som behöver 

ställas på nytt mot bakgrund av aktuella världsläget 2017. Hur ska vi hantera 

samtiden? (Boktips: Språk för en vuxen tro).  

 

FRIVILLIGHET 
● Innan aktiviteter: Frivillighet. De som är uppvuxna i en tradition av medverkan och 

frivillighet lägger den förväntan på nästa generation. Grunden i all handlar inte om 

aktiviteter utan hur man gör och varför man gör aktiviteter.  

● Engagemang: låt oss påminna varandra om varför församlingen är viktig och varför 

Immanuelskyrkan är viktig. Att gå från en tro till ett engagemang är inte självklart, 

utan måste födas, gödas, och få växtrum och näring.  

● Att känna sig hemma (lilla gruppens sammanhang). Att göra saker tillsammans (laga 

mat, samtala). Att bygga förtroende; låga trösklar, välkomnande, mångfald, ger 

utrymme för tunga och lätta samtal.  

● Coaching av ledare. Se anställda som möjliggörare, enablerer. Anställda borde ha en 

coachningmentalitet snarare än en genomförarmentalitet.  

● Global Leadership Summit från Willow Creek. 9 platser i Sverige fredag-lördag, endast 

lördag i Stockholm. Det här borde fler få del av. Församlingen (Charlotte skickade ut 

till 153-ledare) hade bjudit in medlemmar att gå på detta event. Varje år. Globalt är 

det 300.000 deltagare runt om i världen. Allt tal på engelska (videoinspelas på hösten 

i Chicago) sen används det av andra.  

 

ANDRA SAMTALET I GRUPP 1: 

● Diakoni: hur organiserar man frivilliga som hjälper till. Komma med input.  

● Vända på valberedningens arbetssätt: istället för att några få identifierar möjliga 

kandidater till uppdrag borde vi ringa upp alla medlemmar och fråga vad de skulle ha 

lust att göra, hjälpa till med osv.  

● Gudstjänst som en tjänstemannaprodukt smittar av sig på hur vi andra ser på övriga 

aktiviteter. Att bredda engagemanget och vem som samskapar gudstjänst och alla 

andra aktiviteter. Viktigt att prata om ”vision och varför”.  

● Valberedningen har inte hört att det behövs frivilliga till Skaparsöndag. Tänk flexibelt 

på hur föräldrar som går ut med sina små barn till Skaparsöndag kan vara med och 

bära upp Skaparsöndag.  
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Grupp 2 

FRIVILLIGHET OCH LEDARUTVECKLING 
● Det har tidigare funnits både ledarutveckling och arbete inom gamla SMU som det 

säkert går att hämta erfarenheter från. (Strukturer och traditioner) 

● De tre olika konfirmandgrupperna som finns, hur tar vi vara på de som redan gått? 

Försöker vi få dem till hjälpledare? Har vi frågat dem vad de skulle vilja göra. 

● Vad gäller frivilliga insatser generellt, många kanske räds tanken att ta på sig en 

ledarroll. Stor församling med många professionella medlemmar och anställda, ”vad 

kan jag” känsla?! Vi behöver erbjuda mentorer, ge folk chans att vara hjälpledare. 

Skapa trygghet. 

● Hur kan vi ge inspiration och uppmuntran? Vad inbjuder vi dem till?  Räcker inte att 

säga hitta på något för denna grupp. Lämna dem inte ensamma, stötta och inspirera. 

● I denna församling finns underlag för att regelbundet ha en ledarutbildning. En 

ledarutbildning skulle kunna innehålla frågor om förhållningssätt, hur vill vi i att våra 

ledare ska bemöta deltagare i olika sammanhang.  

● Avdramatisera vad det innebär att gå in i ett ledarskap, ge stöd och möjlighet att få 

växa in i de rollerna. 

● Har vi bra koll på bristen på ledare, finns det en behovslista? Man kanske måste 

sprida var behoven finns för att folk ska ge sig tillkänna. Söndagsskolan har akut 

behov av ledare. Rädsla för att den verksamheten ska gå käpprakt neråt när Fredde 

slutat. (Jag frågade inte varför) Använd föräldrar till ledare i söndagsskolan. 

● Bilda kan samarbeta med oss i ledarskapsutbildningar. 

● Det behövs en långsiktig plan för behovet av ledare samtidigt som behovet måste 

vara flexibelt beroende på vilka verksamheter som behöver växa fram. 

● Hur kan vi arbeta generationsövergripande med ledarskap?  

● När vi pratat om behovet av frivilliga och ledarskapsutveckling, tänker vi bara på 

svenska språkgruppen då eller kan vi tänka för hela församlingen? Vore bra att ha 

gemensam ledarskapsutveckling där värdegrundsfrågor och synen på ledarskap kan 

utvecklas tillsammans.  

● Inbjud till att vara med på ledarskapsutveckling utan att behöva lova eller låsa upp sig 

på att sen vara ledare, alltså inte förpliktigande. Inspirera istället till pröva  

● Nyttja grupper som visat intresse till att skapa idéer. 

●  Erbjud möjlighet att pröva att vara ledare parallellt med någon erfaren  

● Det behövs frivilliga till alla grupper som inte behöver gå in i en ledarroll utan är en 

resursperson, hjälpa till.  

● Många vill vara med och bidra men vet inte vad de skulle kunna göra. Bli tydligare 

med vad det behövs folk till. 
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●  Olika idéer föds ibland men tradition i Immanuel är att de ska knytas till en anställd. 

De anställda kan inte orka mer verksamhet än vi har idag. Hur självständigt kan 

frivilliga få driva verksamhet? I små församlingar är det ofta de frivilliga som sköter 

mycket av aktiviteter som sker.  

● Det är svårt att få folk till långsiktiga åtaganden men många kan tänka sig att göra 

med punktuella insatser. Hur får man veta var det saknas folk? Hitta ett enkelt sätt 

att anmäla sig. Kan man använda facebook eller annat forum?  

● Ge tonåringar utbildning i hur man leder möten mm, troligen en uppgift för nya 

Equmenia föreningen.  Få praktik i olika grupper. 

● 11 gudstjänsten och 153 behöver ta vara på varandras styrkor.  

● Kan få unga och gamla att tillsammans besöka gamla och sjuka? Kan diakonerna ta 

med en ungdom på besök? 

● Det saknas scoutverksamhet. En verksamhet där mellanstadieungdomar tar med 

andra kompisar. En utmärkt verksamhet för att skapa intresse för natur mm. Sätt 

igång ledarskapskurser för att leda scoutverksamhet.  

● Det finns många i denna församling som skulle kunna hålla i ledarskapskurser.  

● Smyg igång ledarskapsrollen. 

 
 
 
 
 
FÖRSLAG FRÅN ”FRAMVÄXANDE OMRÅDEN” 
 

Deltagarna skrev ned sina förslag och önskemål som redovisas här nedan. Sex personer var 

med i gruppen. Två personer kom senare efter att först ha deltagit i sina förstahandsvalda 

grupper. 

En del förslag är mer utförligt formulerade än andra. Jag har behållit förslagens 

formuleringar i så hög grad som möjligt. Det jag uppfattat som nyckelord i förslagen har jag 

halvfetat. Några förslag kan med fördel föras in under något av de fyra prio-områdena men 

de fick ändå stå kvar här.  

● Immanuelskyrkan (IK) har unika förutsättningar genom sina olika gudstjänstfirande 

grupper. Vi har olika språk, kulturer och uttryckssätt. Ett utvecklingsområde eller 

målbild som jag önskar IK ska jobba med är att skapa en väl utvecklad gemensam 

gudstjänst som vi firar tillsammans, att IK ska bli ”bäst” på att fira gudstjänst med 

olika språktillhörigheter och teologiska uttryckssätt. Detta skulle rymma samtal om 

teologiska och kulturella skillnader mellan olika grupper. Likaså skulle det innebära 
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samtal om rent praktiska fördelar och lösningar under gudstjänster (t ex rutiner för 

tolkning, böner, sång och musik).  

● Borde finnas tydligare uttryckt i IK:s vision och utvecklingsområden hur vi ska nå ut 

till de som är nyfikna på kristen tro. Hur skapar vi en kyrka som är välkomnande, 

öppen och fungerande för den som är ovan vid kyrkan och ”kristen kultur”? Att jobba 

vidare och utveckla ALPHA och liknande smågrupper skulle kunna vara en nyckel. 

● Ad hoc-grupper i aktuella teman. De skulle kunna underlätta deltagande utan att 

behöva gå med i kyrkan. T e x skulle miljögrupp kunna bildas. En grupp skulle kunna 

bildas där var och en lovar att ta med sig 2 likatänkande vänner. Låt projekten pågå 

max ett år. Om det inte tänder till under den tiden, försök då med annat tema som t 

ex fred, alkohol/droger eller annat. Expertkunskap finns i församlingen för många 

ämnesområden. 

● Fler projektgrupper istället för årslånga åtaganden.  Gör försök med projekttänk som 

öppnar för fler att engagera sig i praktiskt ansvar t ex varje söndag i någon eller några 

månader istället för långsiktigt ett helt år, t ex i kaffestugan, kollekt, kyrkvärd och 

liknande uppgifter.  

● Utveckla församlingsmöten om ekonomin och konsekvenserna av minskade bidrag 

från Probitas. 

● Spegla missionsbefallningen bättre i IK:s vision. 

● Veckans ledare i Sändaren ”Stressen angår oss alla” (om hur kyrkornas uppdrag och 

omfattande engagemang ökat press & stress för både anställda och frivilliga i 

församlingarna) beskriver en situation som även vår lokala församling måste ta 

ställning till. 

● IK bör införa att inför varje samling informera och kontrollera att/hur hörslingan 

fungerar. 

● Färre gudstjänstgrupper i församlingen.  

● Hitta former för att engagera unga vuxna i samtal om församlingens helhet. 

Att tillhöra en del av församlingen vs en helhet – hur skapa en gemensam ”berättelse”? 

● Hur kan IK fördjupa relationer och samverkan med andra Equmeniaförsamlingar i 

stan? Detta gäller även med andra kyrkor. 

● IK bör jobba med att utveckla ett dynamiskt ledarskap. 

● Ledningen/styrelsen bör inrätta funktioner som kan ta till vara och följa upp tidigare 

beslut, som kan förklara och ha koll på varför beslut som fattades för flera år sedan 

inte genomfördes. Kan t ex ske genom verksamhetsrevisorer. 

● IK bör bygga studentbostäder. Studentarbetet bör prioriteras; det handlar om tro! 

● Prioritera ungdomsläger! Betydelsen av de tidigare genomföra ungdomslägren kan 

inte överskattas. 

● Byt bild på ALPHA-affischen! 

● Prioritera att nå samsyn mellan 153- och 11-gudstjänsterna för att på sikt landa i en 

gemensam gudstjänst. De båda gudstjänstgrupperna har olika styrkor som kan 
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befrukta varandra. När kretsarna lades ned var meningen att de skulle följs av 

husförsamlingar, det blev inte så men efterfrågan finns. 
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