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Verksamhetsplan från 2022 
 

 
Planens struktur 

Verksamhetsplanen är process och dokument som verktyg för att utveckla 
församlingens verksamhet. Styrelsen har beslutat om en reviderad struktur för 
verksamhetsplanen när det gäller ansvar och innehåll.  Planen är nu uppdelad 
i två delar:  

A Denna del behandlar församlingens och styrelsens önskade, strategiska 
utveckling över en 5-årsperiod. Baserat på församlingens konstitution 
beskriver den prioriterade utvecklingsområden/-projekt där styrelsen tar 
ansvar för att genomföra projekt och aktiviteter. Aktiviteterna tar olika lång 
tid för att genomföra men effekten av dem är strategisk och långvarig.  

B Denna del behandlar församlingens löpande verksamhet under det 
framförliggande året och utarbetas av församlingsföreståndaren i samarbete 
med personal, råd etc. Planen redovisar planerade och tänkta aktiviteter 
under kommande år, för alla språkgrupper och för gemensamma 
verksamheter och aktiviteter. Verksamhetsplanens fokus bör vara på 
nya/förändrade aktiviteter som påverkar personal och budget.  
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Process och beslutsfattande 

Styrelse resp. församlingsföreståndare ansvarar för processen för att ta fram 
sina respektive delar. Där så är relevant bör mätbara mål definieras, mål som 
är meningsfulla och möjliga att följa upp. Det kan exv vara ekonomiska mål 
eller förändringsmål för olika verksamheter. På lämpligt sätt förankras 
innehållet i verksamhetsplanen före beslut.  

Styrelsen förelägger A-delen av verksamheten för församlings-/årsmöte för 
godkännande. B-delen beslutas av församlingsföreståndaren. Den 
rapporteras till styrelsen och finns med i det underlag för budget som 
föreläggs församlingsmöte.  
 

 

Immanuelskyrkans verksamhetsplan för 2022-2023 

Immanuelskyrkan är en del av Guds församling i världen. Församlingens 
vision, Det är här jag hör hemma, vem jag än är, var jag än kommer ifrån, 
understryker församlingens internationella karaktär. Församlingen firar 
gudstjänst, varje söndag, på tre olika språk och har dessutom en mängd andra 
verksamheter som riktar sig till medlemmar och andra människor i Stockholm. 
Verksamheterna är delar av en helhet och är olika sätt som vi i församlingen 
delar en kristen gemenskap, fördjupar oss i lärjungaskapet och får tillfälle att 
utveckla vår tro. Det finns en kontinuitet i församlingens verksamhet men det 
finns också ett behov och intresse att utveckla församlingens verksamhet över 
tid. Verksamhetsplanen tar i första hand upp de verksamheter som innebär en 
vidareutveckling av församlingens verksamhet och sätt att fungera.  
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Immanuelskyrkans satsningsområden  

Immanuelskyrkan står inför utmaningar av olika slag. Vi vill gärna att fler 
människor söker sig till församlingen för att dela den kristna gemenskapen och 
få ta del av och vara en del av församlingens verksamhet och uppdrag i 
Stockholm. Församlingen vill växa i alla ålderskategorier, nå ut och tilltala 
människor på ett sätt som berör och engagerar. Vi vill att Immanuelskyrkan 
tar ett ännu större diakonalt ansvar, något som gör skillnad för människor som 
behöver vård och tillsyn eller som är utslagna och ensamma i staden.  

Tidigare verksamhetsplan anger fyra prioriterade områden som vägledande 
för utvecklingen av församlingens verksamhet: 

 * Diakoni, människor i utsatta områden 

 * Barn och tonår, unga vuxna och familj 

 * Volontärer och ledarskap 

 * Ökad gemenskap mellan gudstjänstgrupperna 

Dessa områden är fortsatt viktiga och vägledande för utveckling av 
församlingens verksamhet.   

Immanuelskyrkans har också en stark tradition som musikkyrka och 
verksamheten präglas av musik i olika former.  

Musiken attraherar många besökare och då även människor utanför 
församlingen. Musiken skapar kontakter som församlingen har ett ansvar att 
fördjupa och vårda. Vi vill att musiken utvecklas i mångfald för uppbyggelse 
och glädje för människor.  

Immanuelskyrkan behöver nå och bli nådd av medlemmar och andra 
intresserade via olika kanaler och medier. Det skall vara enkelt att ta del av 
vad Immanuelskyrkan gör och vill göra. Det hjälper oss att växa. Vi vill att  
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församlingen utvecklar sin kommunikation med en god balans mellan 
traditionella och nya, moderna medier och kanaler. 

A. Strategiska aktiviteter, församling och styrelse 

De senaste två åren har präglats av Corona-pandemin. Församlingens 
verksamhet har starkt påverkats av detta. Under framförliggande 
planeringsperiod kommer fokus att ligga på att återstarta församlingens 
verksamhet till mer normala former. Församlingen står dessutom inför en stor 
förändring med ett förestående byte av församlingsföreståndare. Givet de 
extraordinarie förutsättningarna, med en fortfarande pågående pandemi, har 
denna plan begränsats med fokus på det första året av planeringsperioden. 
För denna period avser styrelsen arbeta utifrån nedanstående plan, fram till 
årsmötet 2023:  

* Genomföra rekrytering av ny församlingsföreståndare och 
huvudansvarig pastor för den internationella gemenskapen.  

* Arbete för att skapa förtroende och respekt mellan språkgrupper 
och församlingsledning, Immanuelskyrkan skall bli en hel församling. 
Omfattar arbete med medlemskap, värdegrund, mångfald och 
ansvarsfördelning inom församlingen. Utvärderas inför årsmötet 
2023. 

* Inspirera och ge stöd till nya verksamhetsutvecklande aktiviteter 
inom församlingens olika områden och verksamheter.  

* Verka för att förstärka församlingens interna och externa 
kommunikation.  

* Uppdatera församlingens konstitution och se över organisation. 
Föreläggs församlingen för beslut.  

* Klimatarbete; ta fram en nulägesanalys som referens för framtida 
arbete med klimat- och miljöfrågor.  
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B. Församlingsföreståndarens verksamhetsplan 

De senaste åren har lärt oss att inte ta något för givet. Det rika församlings- 
och gudstjänstliv som tidigare varit församlingens puls med många goda 
möten har under de senaste två åren gått på sparlåga och vi står nu inför en 
stor utmaning att återigen få uppleva ett rikt församlingsliv för medlemmar och 
människor i vår omgivning. Vi har med oss erfarenheterna av att behöva 
stänga kyrkan under längre perioder, vi har planerat om, ställt in, skjutit fram 
och träffats digitalt för att så långt möjligt hålla kvar i det som är viktigt för oss 
som församling.  Men det har tärt på vårt tålamod!  

Under närmaste perioden, 2022-2023, kommer fokus att ligga på att 
Immanuelskyrkan återigen blir öppen och välkomnande för människor. Att 
återerövra välsignelsen i att tillsammans med andra få delta i gudstjänster, 
diakoni, barn och ungdomsarbete, tisdagsträffar, konserter och så mycket 
mer. Våra medlemmar skall känna igen sig och människor som kommer till vår 
kyrka skall känna sig sedda och välkomna. 

Planen är att kunna återgå till en verksamhet med samma omfattning och 
karaktär som innan pandemin. Samtidigt är det viktigt att ta med 
erfarenheterna från pandemiperioden då verksamhet bedrivits på andra sätt 
än tidigare, kan det bidra till att utveckla församlingens verksamhet? Sänder 
Kristus oss på nya vägar? Samtidigt som vi lägger vårt engagemang på det 
som ligger närmast framför oss, behöver vi utmanas av det längre 
perspektivet, vart är vi på väg?  

För perioden 2022-2023 planeras verksamheten för de olika språkgrupperna 
i samråd med verksamhetsråden. Gudstjänster, barn- och ungdomsarbete, 
konfa, musik och musikskola, diakoni, smågruppsmöten och studiecirklar är 
församlingens kärnverksamhet som pågår kontinuerligt under hela året. Den 
planeras och genomförs inom de processer som församlingen har för att 
hantera den löpande verksamheten men den beskrivs inte i denna 
verksamhetsplan. Detsamma gäller för det stora arbete som utförs av frivilliga 
krafter så att verksamheten fungerar, informationsvakter, 
serveringskommittéer, snickarbod, arkiv mm, verksamheter som är värd vår 
uppmärksamhet och tacksamhet. 
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Utöver den löpande verksamheten planerar verksamhetsråden för ett antal 
aktiviteter under perioden som redovisas nedan. Alla verksamhetsråd tar upp 
frågan om ökad förståelse och gemenskap mellan språkgrupperna, inte minst 
ett brett arbete kring viktiga teologiska frågor. Som församlingsföreståndare 
är det viktigt, utifrån vårt gemensamma uppdrag, att bidra till och skapa goda 
processer mellan församlingens olika grupper, för en ökad gemenskap mellan 
gudstjänstgrupperna och med respekt för varandras identitet och 
församlingens mångfald. 

 

Detta vill vi under 2022 
 

Svenska verksamhetsrådet 

* Verka för att få människor tillbaka till kyrkan och även öka antalet 
kyrkobesökare 

* Samtal kring olika teologiska frågor som kan upplevas känsliga 
och kontroversiella 

* Utveckla verksamheten med samtalsgrupper 

* Arbeta för en positiv kultur med fokus på möjligheter mer än 
problem 

* Finna former för ett aktivt påverkansarbete i olika samhällsfrågor 
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Internationella verksamhetsrådet 

* Återupprätta ledarskapet för den internationella gruppen 

* Hjälpa våra församlingsmedlemmar och besökare, särskilt barn och 
föräldrar, att hitta tillbaka till gemenskapen in den internationella 
gruppen 

* Leda och stärka våra volontärer/frivilliga i sina uppdrag. I vissa fall 
förbättra organisationen av volontärerna. 

* Utbilda våra medlemmar om församlingens struktur, organisation 
och medlemskap. 

 

Koreanska verksamhetsrådet 

* Återta ett normalt gudstjänstliv med församlingsgruppen åter i 
kyrkan. Gudstjänsten är kraftkällan och skapar dynamik. 

* Arbeta, med en bas i smågrupper, för utbildning i teologi och 
bibelkunskap satt i ett brett perspektiv.  

* Nå ut! Finna former för att presentera vår kyrka på bästa sätt. 

* Återstart och utveckling av kör och söndagsskola. 

* Bibehålla och utveckla missionsarbetet genom etablerade 
kontakter i Myanmar. Svårt i nuvarande politiska situation. 

* Integration i Immanuel. Verka för fördjupade studier och 
diskussioner om integrationens teologi inom församlingen.  
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Gud har gett mig tillstånd och befallning att ge er detta uppdrag:  
 

Gå ut och gör lärjungar till mig  
av alla ni träffar på, när och fjärran,  

och märk dem med ett dop i Faderns, Sonens och  
den heliga Andens trefaldiga namn.  

 
Lär dem sedan att leva så som jag har sagt er.  
Jag kommer att vara med er när ni gör detta,  
dag efter dag efter dag, ända till tidens slut.  

 
/Jesus 

 
 

Matteus 28: 18-20 (The Message) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


