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En församling som vill förmedla  
och gestalta hela evangeliet 

•  till hela människan 
•  i hela världen 
•  hela tiden 



Fokusera 
 
Varför?  

•  Vi kan inte göra allt 
•  Ett tilltal 
•  Bibliskt 

 
Notering: 

•  Vi vill vara en kyrka för alla generationer 
•  Vi vill vara en kyrka i tiden 
•  Vi vill vara en kyrka med Jesus i centrum 

 
Församlingens vänner är vår primära målgrupp 

•  Församlingen och Församlingens vänner 
•  Fokusera den som är öppen oavsett kunskap eller erfarenhet 
•  Samarbeta med Guds kraft som ”drar” 
•  Bidra till den andliga resan  
•  ”Från Öppen till överlåten” 

Verksamhetsplan för 2013 



Vi vill fortsätta prioritera: 

Barn, ungdom och familj 
 

•  Nöd för våra ”egna barn och ungdomar” – 
Tonåringarna extremt utsatta 

•  Nöd för Barn och ungdomar utan relation till kyrkan 
möter inte evangeliet någonstans 

•  Livet formas under uppväxten 
•  Samarbeta med familjerna 
•  Bibliskt att prioritera barnen 

Verksamhetsplan för 2013 



Socialt arbete 
 

•  En kallelse att hjälpa och upprätta människan 
•  Socialt arbete gör evangeliet konkret 
•  Det är bibliskt 

Verksamhetsplan för 2013 

Vi vill fortsätta prioritera: 



Gudstjänst och andlig vägledning 
 

•  Samlingen omkring Jesus är källan för vår tro 
•  Vi behöver vägledning 
•  Tid för bön och tillbedjan 
•  Det är bibliskt 

Verksamhetsplan för 2013 

Vi vill fortsätta prioritera: 



Övergripande vision 
 Uppföljning av 2012 
 
•  Öka fokus på området Barn/Ungdom/Familj: 

•  I gtj. genom medverkan, modern teknik 
mm 

•  Anställt U-ledare 
•  Sociala medier predikan på hemsida, FB 

etc.   
•  Ungdomsrum byggts, medan U-gård 

ligger på is 
 

•  Utveckla gudstjänsterna och andlig 
vägledning 
•  Utvecklat ansvarsgrupper, bemötande 

frågor med mötesvärdar 
•  Två tema serier med Andlig Vägledning 
•  Startat bibelsamtal för seniorer 
•  Utvecklat Alpha 
•  Lyft frågan om kyrksalens utformning, 

•  Utveckla det social arbetet 
•  Mer samarbete, på väg mot en social 

enhet 
•  SH mer och mer en del av församlingens 

liv. 
•  Utredning om inköp av SH-lokal pågår 

  



Övergripande vision 
 Vision/mål 2013 
 
•  Tema: Kyrka – tillsammans med Jesus 

 
•  Vi vill göra Församlingens vänner till vår 

huvudmålgrupp 
 

•  Hjälpa Församlingens vänner i ”den andliga 
resan, från öppen till överlåten” 
 

•  Tre fokusområden: Barn/Ungdom/Familj, 
Socialt arbete och Gudstjänst 

•  Kommentarer kring fokusområdena: 
•  Tillföra mer resurser i ungdomsarbetet, 

t.ex. 2 ungdomsledare/team  
•  Det sociala arbetet integreras och 

utvecklas 
•  Forma gudstjänster som möter behoven 

hos församlingen & församlingens vänner, 
samt involvera fler unga.  
 

•  Avskilja nya församlingsledare 
 

•  Starta ett samtal om församlingen 2020 som 
innefattar lokalfrågan 



Mission 
Uppföljning 2012 
 
•  Ledarutveckling, Bolivia, Peru, Ungern 

Bangladesh 
 

•  Vi har tagit över utsändaransvaret för Colléns 
och står öppna för nya missionärssatsningar. 
  

•  Linnea Bergström blir koordinator för Paras 
under 2013 

•  Miljöprojekt i Kongo löper på även under 
2013 

•  Ökat stöd av skolhemmet i Gakwende  t.o.m. 
2015 
 

•  Fängelsemission i Sverige under 2011 ökat 
från 500:- till 1000:-/månad. 
 

•  Steven Ekhator är deltidsanställd för hjälp i 
invandrararbetet i Kungsmarken.   
 

•  Mission handlar inte längre bara om andra 
länder utan om att nå den som behöver hjälp 
och inte har hört evangeliet 



Mission 
Vision/mål 2013 
 
•  Fortsätta med våra fyra huvudområden 

•  Bangladesh, nytt avtal på gång. 
•  Bolivia, väckelse med många döpta 
•  Peru, RBC och församlingsutveckling 
•  Mellanöstern 
•  Bangladesh Förlänga samarbetet med 

CDC bibelskola och folkbildningscenter i 
Dacca 

•  Förlänga och ta ett huvudansvar för 
handikappsprojektet PARAS 

•  Stärka Fängelsemissionen med ytterligare ökat 
stöd 
 

•  Utmana församlingen att göra extrainsatser vid 
katastrofer 
 

•  Förstärka missionsrådet med minst 1 person 
 

•  Mer utbyte med Ungern 
 

•  Se möjligheter i Afrika. Plan för arbetet finns 
men nya behov dyker upp hela tiden 
 

•  Att någon under 25 år vill testa mission. 
 

•  Driva en skola i Tanzania med SH-medel i 3 år 



Second Hand 
Uppföljning av 2012 
 
•  Vi tror på fortsatt omsättning i nivå med 2011 

Omsättningen för 2012 har överträffat 
förväntningarna. Ca 2,2 milj. 2012   
 

•  Projektet Hjälp i arbetet har utvecklats och 
etablerats 
 

•  Utöka annonseringen i samband med projekt 
Annonseringen ökad med ca 25% 2012 
 

•  Finna nya användningssätt för lokalen 
 

•  Stickcafé varannan onsdag 
 

•  Bidragit till ett antal katastrofinsatser 

•  Ökad satsning på Skolhemmet i Gakwende,  
Burundi 



Second Hand 
 Vision/mål 2013 
 
•  Utveckla projektet Hjälp i arbetet 

 
•  Öka samarbetet med Ankaret och LP 

 
•  Hålla 2012 omsättning samt öka ca 2-3 % 

 
•  Använda mötesplatsen bättre: 

Cafékvällar, Höstupptakt, Cafévärdar 
 

•  Fler yngre medarbetare i butik och café   
 

•  Exponera oss på hemsida etc. 

•  Hitta lösning för förvaring av kläder till 
Ukraina. 

•  Tillsammans med Missionsråd, Caféråd och 
LP-råd samt församlingens ledning hitta nya 
vägar och intressanta projekt. 



LP 
Uppföljning av 2012 
 
• Fortsätta rehabiliteringsarbetet med den 
kristna tron och gemenskapen som grund, 
samt genom praktiskt arbete Fortsätter 
 

•  Arbeta för ett längre kontrakt med kommunen 
Nytt avtal men bara 1 år. Arbetat med 2013 för 
3år 
 

•  Etablera kontakt med olika företag för praktik 
och utslussning Nya kontakter har tagits 
 

•  Arbeta för att stimulera unga att engagera sig 
i vårt sociala arbete  Barn och 
ungdomssamlingar på LP 
 

•  Fortsätta samarbetet med företag där vi redan 
är en resurs samt etablera sådana nya 
kontakter Fortsätter 
 

•  Forma en 5-årsplan för nya aktiviteter 
 riktade mot utbildning Samtal har förs med AF 

 
    



LP 

 
    

 Vision/mål 2013 
 
•  Fortsätta arbetet med den kristna tron som 
  grund. 
 
•  Skapa förutsättningar för fler deltagare att 
  komma vidare in i ”vanliga” arbeten 
 
•  Stärka uppföljningen av de som varit  
  på LP genom LP-kamratförening. 
 
•  Informera unga om drogers negativa 
  påverka och inspirera för ett drogfritt liv. 
 
•  Inspirera unga till att engagera sig i sociala 
  frågor. 
 
• Arbeta för en starkare ekonomi genom samtal 
med kommunen och Secondhand 



Café 
Uppföljning av 2012 
 
•  Utöka Catering delen: färdigställa en pärm för 
catering och lägga ut info om det på hemsidan 
(Inte gjort ännu)  
 
•  70-100 st luncher = rimlig nivå  
(JA, mellan 50-80) 
 
•  Cafévärdar (Inte ännu) 
 
•  Vara en öppen kyrka och en plattform för nya 
   kontakter. (JA) 
 
•  Fortsätta med ett gott samarbete med 
skolorna: Aspero och Baggium. (JA) 
 
•  Utöka öppettiderna på lång sikt.  
(Ej möjligt med den personalstyrka som finns 
idag) 
 
•  Cafékvällarna läggs på is tills vidare. 
 
•  Rekrytera en ordförande till Kaférådet.  
(Niclas Alfzon har gått in i Caférådet, men inte 
som ordförande) 

 



Café 
Vision/mål 2013 
 
•  Utvärdera verksamheten inför framtiden. 

Föreståndaren Christina Pettersson ska gå 
ner i tjänst HT 2013 för att sedan gå i 
pension.  

•   Förankra caféverksamheten som en del av 
församlingens verksamhet. Övriga 
verksamhet och en del av det sociala arbetet 

•  Föreståndare = en evangelist som har Cafét 
som huvudarbetsområde. 

•  Utöka Catering delen: färdigställa en pärm för 
   catering och lägga ut info om det på 

hemsidan  
 
•  Cafévärdar med inriktning på kunder och 

elever 
 
 
 



Musik 
 Uppföljning av 2012 
 
  
•  Fortsätta att inspirera och stödja unga i 

församlingen 
    - satsning på musikfaddrar 
    - engagera barn- och ungdom i 
gudstjänsterna 
    - planera för temadagar  
Påbörjat 
 

•   Genomföra sommarkonserter i något 
förändrad form Ej genomfört 

 
•  Genomföra förändringar när det gäller 

akustik, ljus och estrad Har inte genomförts 
 

•  Sång  och musik ska vara en del i varje 
gudstjänst.    Ja 
 

•  Skapa mötesplatser för församlingens vänner 
med konserter, gästartister och 
musikgudstjänster  Ja 
 



Musik 
Vision/mål 2013 
 
  
•  Fortsätta att inspirera och stödja unga i 

församlingen 
    - satsning på musikfaddrar 
    - engagera barn- och ungdom i 
gudstjänsterna 
    - planera för temadagar  

•  Arbeta fram en ny form för 
sommarverksamhet/ sommarmusik  
(ex. grill-/musikkvällar utanför second Hand) 
 

•  Genomföra förändringar när det gäller 
akustik, ljus och estrad  

 
•  Fortsätta arbetet med att låta sång  och 

musik vara en viktig och integrerad del i varje 
gudstjänst.  
 

•  Skapa mötesplatser för församlingens vänner 
med konserter,  gästartister och 
musikgudstjänster                      

 
 



Barn 
 Uppföljning av 2012 
 
•  Vi har fortsatt arbetet med att ge barnen 

grunden i kristen tro, möjlighet att erfara 
Guds omsorg och skapat tillfällen för barnen 
att ta ställning för att välja tron på Jesus.  
 

•  Vi har genomfört Tältkalas i Lyckeby och 
Kättilsmåla.  

 
•  Vi har fortsatt att uppmuntra unga musiker 

•  Vi har fortsatt med ledarutveckling 

•  Vi kommer att erbjuda barnpassning under 
julhandeln. 

 
•  Familjeläger under vintern har inte 

genomförts 
 

•  Vi har inte gjort investeringar i Barnplaneten 
 

•  Lägerverksamheten är inte utökad då vi 
saknar tillgång till lämplig lägergård. 



Barn 
Vision/mål 2013 
 
•  Vi vill ge barnen grunden i kristen tro, ge 

barnen en möjlighet att erfara Guds omsorg, 
vi vill även skapa tillfälle för barnen att ta 
ställning för att välja tron på Jesus 
 

•  Vi vill fortsätta med Tältkalas i Lyckeby och 
även genomföra ett på Bergåsa.  
 

•  Vi vill fortsätta att uppmuntra unga musiker 
 

•  Vi vill fortsätta med ledarutveckling och få fler 
engagerade i barnverksamheten. 
 

•  Undersöka möjligheten att ordna ett 
familjeläger under vintern  
 

•  Erbjuda barnpassning under julhandeln  
 

•  Gärna utöka lägerverksamheten 
 

•  Investera i Barnplaneten och fräscha upp 
barnrummet vid kyrksalen. 



Ungdom 
Uppföljning av 2012 
 
•  Vidareutveckling av Ungdomsrådet genom 

Teambuilding, utbildning och samtal JA 
 

•  Läger – bl.a. sportlovsläger och sommarläger 
JA   
 

•  Fortsatt satsning på MP, CC och After8 och 
någon form av ”Passion” JA 
 

•  Fortsatt samarbete med övriga 
pingstförsamlingar i Blekinge Något 
 

•  Fortsatt satsning på evangelisation genom 
t.ex. Pannkakskyrkan, Något 
 

•  Utveckla samarbetet med Musikrådet JA 
 

•  Skapa ett ungdomsrum, en naturlig plats att 
hänga för ungdomarna JA 



Ungdom 
Vision/mål 2013 
 
•  Vidareutveckling av Ungdomsrådet  

 
•  Läger 

 
•  Fortsatt satsning på MP, CC och After8 och  

någon form av ”Passion” 
 

•  Öka storleken i ungdomsgruppen 
 

•  Samarbete mellan församlingar lokalt och 
regionalt.  
 

•  Fortsätta med missionsarbete genom t.ex. 
Pannkakskyrkan  
 

•  Utveckla samarbetet med Musikrådet 
 

•  Utveckla cellgruppen för tjejer  



Senior 
Uppföljning av 2012 
 
•  Tre utåtriktade samlingar/termin 

”Mötesplats” (JA) 
 

•  Resa på våren och en Julfest. (JA) 
 

•  En aktiv Strängmusik som besöker sjukhus 
och äldreboenden (JA) 
 

•  Lägga någon Mötesplats samling utanför 
kyrkan (Inte gjort) 
 

•  Utöka Besöksgruppen som besöker sjuka 
och äldre. (Inte lyckats. Äldre är friskare 
behovet mindre) 
 

•  Samverka med b la RPG (Delar av 
Seniorrådet är engagerad i RPG) 
 

•  Fördjupningskurs för Seniorer.  
(JA, sopplunch) (Alpha upplägg - lunch, 
föredrag och samtal) 



Senior 
Vision/mål 2013 
 
•  Nå seniorer utanför församlingens 

medlemmar.  
  
•  Föryngra Besöksgruppen som besöker sjuka 

och äldre.  
 
•  Samverka mer med RPG 

•  Fortsätta med den verksamhet som finns 
idag 

•  Fler cellgrupper där äldre är engagerade 

•  Bibel soppa och samtal 
   
 



Satellitverksamheterna 
Uppföljning av 2012 
 
•  Kungsmarken: Fortsatta samlingar lördagar  

2 ggr / månad. Några samlingar med speciell 
satsning för att bjuda in ofrälsta.  
Konkret mål 3-4 döpta  
Genom Guds nåd nåddes målet 
Dessutom: genom samarbete mellan 
Missionsråd och Secondhand, 
projektanställdes en person på 1 år (10 %) 
 

•  Vi arbetar på att hitta större lokal ? 
Ny och bättre lokal finns nu 

•  Rödeby: Fortsätta med torsdagskvällarnas 
öppna verksamhet, utveckla hembesöken.  
Så har skett, flera har kommit till tro. 
 
 

•  Aspö: Ville fortsätta med Cafékvällar och 
nystarta Alpha-arbete. Längtade efter ett 
andligt genombrott. Man har jobbat enligt 
målsättningen. En del nya vänner har mött 
upp. Längtan efter genombrott finns kvar 



Satellitverksamheterna 
Vision/mål 2013 
 
•  Kungsmarken 

Fortsatta samlingar var annan vecka + 2-3 
större samlingar per termin kommer att flytta 
till större lokal (400/månad) 
Vill gärna fortsätta ha en person anställd på  
deltid för verksamheten (10 %) 
 

•  Rödeby:  
Fortsätter arbetet och försöker vi inom ramen 
för bif. verksamhet försiktigt utveckla 
densamma genom att fördjupa gemenskapen 
och sammanhållningen 
 

•  Aspö:  
Fortsätter med allsångskvällarna och Alpha-
arbetet 



Omsorg och diakoni 
Uppföljning av 2012 
 
• Göra ett bokslut och redovisa ”Den hundrade” 
Skicka ut 1-2 uppföljningsbrev  
Följts upp, redovisats och avslutat. 

 
• Jobba vidare med personlig medlemsvård (JA) 
 

• Utöka gruppen inom själavård och omsorg  
med 2-3 personer. Ej gjort. Däremot har 
själavård och ansvarsgrupperna börjat 
samarbeta 

• Anordna fortbildningskurs i själavård 
(Inte gjort) 

• Stödja samtalsgrupper/självhjälpsgrupper  
(ex vis kring tonårsföräldraskap o dyl.) 
JA. Vi har haft en samling för tonårsföräldrar. 
Positivt. 

 
• Fortsatt stöd och utveckling av 
cellgruppsarbetet, mål: En ny huvudledare 
(JA), inventera alla grupper, påbörja 
coachande samtal av ledare ej gjort 



Omsorg och diakoni 
Vision/mål 2013 
 
•  Fortsätta med besök, samtal och stöd 

•  Utveckla besöksgruppen i samarbete med 
seniorrådet 

•  Utveckla ansvarsgrupperna med personer 
som känner för själavård och omsorg. 
Kanske några av cellgruppsledarna. 

•  Göra själavården mer tillgänglig 

•  Stödja och utveckla samtalsgrupper och 
självhjälpsgrupper 

•  Utveckla cellgruppsarbetet 

•  Hålla minst en grundkurs i kristen tro för 
människor på väg 


