Ska vi bilda
gemensam församling?
Att bilda en gemensam församling är att bilda en ny enhet, litegrann
liknar det att gå in i ett äktenskap. Precis som när man gifter sig så kan
det bli en härlig gemenskap som stärker parterna och som, inte minst,
blir bärare av nytt liv. Men precis som bärigheten i ett äktenskap så är
mycket beroende av hur väl man förberett sig och har beredskap för de
frågor som kommer att dyka upp.
Det är viktigt att i ett tidigt skede jobba med de frågor som kan dyka
upp. I det här materialet vill vi därför skicka med några samtalsfrågor
som kan vara till hjälp i processen när man prövar en framtida gemenskap med en eller flera andra församlingar.

OM
Många pingstförsamlingar i Sverige samverkar idag med
andra frikyrkoförsamlingar. Ett antal församlingar har också
gått samman och bildat en gemensam församling av två
eller tre församlingar som tillhör olika samfund. Bakgrunden kan vara en naturlig samhörighet som växt fram, en
längtan efter att på ett bättre sätt nå fram med evangeliet
på sin ort eller helt enkelt att bärkraften inte längre finns
i den egna församlingen. I Pingst finns det idag (2018) 58
samverkansförsamlingar, dvs. församlingar som också är
knutna till något annat samfund.
Att bilda en gemensam församling är att bilda en ny
enhet, litegrann liknar det att gå in i ett äktenskap. Precis
som när man gifter sig så kan det bli en härlig gemenskap

Fem nyckelområden i en
samverkansprocess
1.

Identitet

Ett första område gäller identiteten och kopplingen
till Pingströrelsen. Att vara en pingstförsamling är
att vara kopplad till övriga pingstförsamlingar i
gemenskap och i gemensamma uppdrag. Vi möts i
olika nätverk och vi samarbetar kring mission i Sverige och i världen. Vad är värdefullt eller omistligt i
den egna identiteten i en ny ekumenisk miljö?
Hur har ni tänkt att det ska se ut efter ett samgående
med en församling med annan samfundsbakgrund?

Pastorsnätverk
•
•
•
•

Vilket eller vilka pastorsnätverk kommer den
gemensamma pastorn att kopplas till?
Vilka konferenser kommer hon eller han att åka
på?
Var kommer pastorn att ha sin pastorsgemenskap och vart kommer hon eller han att vända
sig för fortbildning och inspiration?
Från vilket samfund kommer pastorn att ha sin
vigselrätt?

Ledarnätverk
•
•

Vilka sammanhang kommer övriga ledare att
relatera till?
I Pingst inbjuder vi till Pingst ledare, MÖT, missionskonferenser m.m. och flera samfund har
liknande nätverk. Till vilka sammanhang ska ni
välja att relatera vid ett samgående?

3.
som stärker parterna och som, inte minst, blir bärare av
nytt liv. Men precis som bärigheten i ett äktenskap så är
mycket beroende av hur väl man förberett sig och har
beredskap för de frågor som kommer att dyka upp. Från
Pingst - fria församlingar i samverkan vill vi därför skicka
med några samtalsfrågor som kan vara till hjälp i processen när man prövar en framtida gemenskap med en eller
flera andra församlingar. Vi föreslår att ni tar tid att bearbeta de här frågorna i den egna församlingsledningen och
församlingen, kanske en samling per område. Sen kan det
finnas anledning att också samtala kring dem tillsammans
med den andra församlingen/de andra församlingarna.
Syftet är inte att avskräcka utan att medvetandegöra.

bidra till ett breddat inflöde till församlingen medan
osäkerhet kan leda till avskärmning.
• Önskar ni att den nya gemensamma församlingen
ska ha fullvärdigt medlemskap i Trossamfundet
Pingst? (se info om medlemskap på sista sidan)
• Hur blir det i en gemensam församling med mission, nationella satsningar, Lp, Ibra osv?
• Vilka rådslag eller årskonferenser kommer ni att
skicka representanter till?
• Vilka lokalekumeniska sammanhang kommer
församlingen att relatera till?

2.

Teologi

I de olika kristna rörelserna i Sverige är mycket av
teologin och bibelundervisningen gemensam. Men
det finns också nyanser som skiljer, ibland avgörande skillnader. Exempel på frågor som kan behandlas:
• I vilka teologiska frågor har ni en samsyn och
vilka frågor tror ni att ni har olika syn på i de
samgående församlingarna?
• Hur tror ni att er teologi kommer att påverkas av
samgåendet? Hur ser den ut om 10 år?
• Vilka delar av teologin vill ni värna om? Var kan
det finnas utrymme för mångfald? Hur ser ni på
samlevnadsfrågor?
• Hur bedömer ni att dopundervisningen kommer
att ske i en gemensam församling? Vilken doppraxis kommer ni att tillämpa?
• Kommer ni fortsätta att undervisa om och uppmuntra till andedop och tungotal?
• Hur påverkar er teologi synen på andligt ledarskap?

4.

Tillväxt

I de flesta äktenskap längtar man efter barn. När två
församlingar går samman är det naturligt att den
främsta motiveringen är en gemensam vision att nå
sin ort med evangelium och få se nya människor
komma till tro.
• På vilket sätt kommer ett samgående att stimulera tillväxt i den nya församlingen?
• Hur ser er vision ut för att nå er ort i den gemensamma församlingen?
• Kommer eventuellt stärkta ekonomiska resurser
att satsas på att nå nya grupper i samhället eller
på att vårda den egna gemenskapen?
• Hur kan ni stimulera ”evangelistens nådegåva”?
• Hur kommer barn- och ungdomsverksamhet att
kunna formas?

5.

Församlingskultur

Två församlingar kan ha mycket gemensamt i teologin, men skilja sig åt i församlingskulturen. Hur
kommer kulturen att formas i den gemensamma
församlingen? Vad skiljer och vad förenar de olika
församlingarna i fråga om exempelvis:

Beslutsordningar
•

Tillhörighet och gemensamma uppdrag

Att vara med i en rörelse eller ett samfund innebär
ett gemensamt ansvarstagande för olika uppdrag.
En samverkansförsamling behöver tänka igenom
hur och var man satsar. En medveten strategi kan

Gudstjänstliv

Gudstjänsten är församlingens hjärta och ansikte.
Hur gudstjänsten firas präglar församlingen och säger mycket om dess karaktär och liv. Gudstjänsten
kan bli det som förenar och bygger församlingen,
men det kan ibland också vara det som skapar konflikter. Att bilda en gemensam församling förutsätter generositet från alla parter så att det bästa i de
olika gamla församlingarnas gudstjänstfirande får
utrymme. Prata exempelvis om:
• Vilka uttryckssätt i gudstjänstlivet tycker ni som
pingstförsamling är viktiga att värna om? Hur
viktigt är det med lovsång eller psalmsång, fri
bön, inbjudan och förbön, profetiska hälsningar?
Hur kan ni tänka er att fira nattvard?
• Var kommer ni i den gemensamma församlingen att hämta impulser i form av talare, bibellärare och inspiratörer?
• Hur ger ni utrymme för det bästa från de olika
församlingarna? Hur gör ni för att inte ta bort
allt som sticker ut och bara behålla ”minsta gemensamma nämnare”?

•
•

Hur ser ni på ledningsstrukturen för den nya
församlingen; styrelse, äldstekår/församlingsråd? Var ligger tyngdpunkten? Hur ska församlingsledare tillsättas; är det valberedningen eller
församlingsledarna som föreslår nya ledare?
Hur ser ni på att tillämpa tidsbegränsade mandat?
Vilka beslut tänker ni ska tas av pastor, ordförande, styrelse respektive församlingsmöte?
Kommer kulturen att vara en ”föreningskultur”
eller en ”entreprenörskultur”?

Pastorns roll och funktion
•

•

Kommer pastorn att vara den självskrivne ledaren i församlingen eller leds församlingen av
styrelsen och pastorn blir förkunnare och själavårdare?
Kommer pastorn att vara föreståndare? Kommer hon eller han att vara styrelsens ordförande,
självskriven i styrelsen eller adjungerad?

Samhällsengagemang
•
•

•

I hur hög grad kommer församlingen att vara
en del av sitt samhälle? Hur kommer kontakter
med politiker och tjänstemän att se ut?
Hur kommer den nya församlingen att engagera
sig i samhället? Socialt ansvarstagande, RIA eller
Lp? Uppmuntran till att vara kontaktfamiljer?
Engagemang för asylsökande?
Hur tänker ni kring balansen mellan att vilja
vinna människor och att påverka samhället och
jobba för rättvisa och miljö?

Ekonomi
•
•
•

Hur ska ni göra för att samgåendet stimulerar
givandet istället för att medlemmar tar ett steg
tillbaka och tror att nu ”går det av sig självt”?
Kommer tiondegivande att vara självklart och en
del av undervisningen?
Hur stor del av församlingens ekonomi kommer
att vara beroende av bidrag eller andra inkomster än medlemmarnas givande?

Kyrka, kapell, församlingscenter

Församlingskulturen förknippas ofta med själva
kyrkobyggnaden.
• Kommer ni att behålla en av kyrkorna, växla
mellan dem eller sälja de gamla och bygga nytt
gemensamt?
• Om ni koncentrerar gudstjänstlivet till en av de
”gamla kyrkorna”, vad tror ni då kommer att
”sitta i väggarna”?
• Är den församling som lämnar sin gamla kyrka
mentalt förberedd på det?
• Är den församling vars kyrka behålls beredd på
att ge plats för den andra församlingens kultur?

Sören Perder - bollplank och stöd vid samverkan

Sören Perder är församlingskonsult med inriktning på ekumenisk samverkan.
Han har varit församlingsanställd i olika pingstförsamlingar i drygt 40 år, varav
32 år som föreståndare i tre olika församlingar, de senaste 16 åren som pastor i
Pingstkyrkan i Örebro.
Sören har som församlingskonsult Pingsts uppdrag att stå i kontakt med och
stötta församlingar som står i processer av ekumenisk samverkan med någon
eller några andra församlingar. Både er som kommit en bit på väg och er som
bara börjat fundera. Han kan vara ett bollplank och ett stöd för er i processen.
Sören är Pingsts kontaktperson för samverkansförsamlingar, har kontakt med
andra samfund och kan förmedla kunskap och sammanföra resurser.
Hör gärna av er om ni har frågor och funderingar!
Sören Perder
soren.perder@pingst.se
073-1818712

ÖVERENSKOMMELSE OCH EKONOMI
Innan uppdraget startar kommer församling och Pingst centralt överens om uppdragets
mål/innehåll och trolig omfattning.
Församlingskonsult kostar 2.200 kr per dag + soc. avg. och resekostnader (bil, tåg etc
samt eventuell övernattning). Församlingar som inte har ekonomisk möjlighet att bära
dessa kostnader kan ansöka om sk. Punktbidrag och få stöd genom Pingsts SST-medel.

Om medlemskap i Pingst

Som en del i Trossamfundet Pingst kan församlingen vara med och bidra till en
positiv utveckling för hela rörelsen. Pingst vill med de verktyg som finns stötta
församlingen i dess visioner och i det arbete som bedrivs lokalt.
En nybildad samverkansförsamling anmäler skriftligen om medlemskap till
Pingst. Om församlingen i anmälan markerar att de fullt ut delar Pingsts värdegrund kan de ansöka om fullvärdigt medlemskap. En församling kan också vara
associativ medlem i Pingst. Förutom anmälan ska församlingen vara rekommenderad av en medlemsförsamling, gärna en församling i sin närhet som
man har etablerade kontakter med.
Mer info finns på vår webb:
https://www.pingst.se/om-pingst/organisation/trossamfundet-pingst/

www.pingst.se

