PINGST FÖRSAMLINGSCOACH
Ett stöd till församlingar
som vill utvecklas
VISION

Fler fungerande församlingar som vinner människor och
formar lärjungar.
Vi tror på den lokala församlingen som hopp för människor i dess närhet. Levande lokala församlingar, som
lever i en process av förnyelse, utveckling och tillväxt, är
Guds redskap för att förändra och förvandla enskilda
människor och den andliga situationen i Sverige.

VARFÖR?
Gud har lagt ner en potential av sitt liv, sina gåvor och kraftresurser
i varje församling. Han vill att församlingen ska leva i en process av
både kvalitativ andlig mognad och styrka och kvantitativ tillväxt
av nykristna och ett växande antal aktiva lärjungar och medlemmar. Varje församling, som vill leva i detta, behöver ibland hjälp att
upptäcka och använda sina styrkor, men också inse och bearbeta
sina svagheter.
I ett sådant läge kan man behöva få hjälp av någon som kommer
utifrån, och som med friska ögon kan se både hinder och möjligheter. Någon som ställer frågor, utmanar, uppmuntrar och stöttar
– framförallt församlingsledningen. När en församling anlitar en
församlingscoach (FC), då visar man att man inte är nöjd med status
quo – utan vill förändring och utveckling.

HUR?
Våra FC är andligt utrustade personer som arbetar med Bibeln som
grund och har nytes-tamentliga församlingsprinciper som utgångspunkt. De är tränade och utbildade i förändrings-arbete, organisationsutveckling och ledarskap. De har kunskap om en rad olika
verktyg som man kan använda i en församling.
FC arbetar i relation till förståndare och församlingsledning. Våra
FC har ingen avsikt att på något sätt ta över och leda er församling.
Coachens förhållningssätt handlar om att stödja, ställa viktiga frågor
och ge förslag på utvecklingssteg. Förutom ett antal samlingar så
finns FC tillgänglig under processen med mail och telefonkontakt.
FC ingår i en grupp som leds av Richard Svensson och ingår i Pingst
Församling. Våra FC möts regelbundet för handledning och erfarenhetsutbyte.

PROCESSBESKRIVNING
Varje process kan i någon mån ”skräddarsys”. Vår process som är under ett år
innehåller i stort följande moment:
•
En introduktionsträff med föreståndare och församlingsledning.
•
Fyra lördagar och kvällssamling där FC arbetar med församlingsledningen.
•
Några tillfällen där FC träffar församlingen.
•
Behovsdefinition och bearbetning inom områden: relationer, evangelisation, gudstjänst, smågrupper, ledarskap, strukturer, andlighet och
gåvoupptäckande.
•
Arbete med vision, värderingar, delmål och strategier.

INFO-SAMLING

Om en församling vill ha ett besök av någon av våra FC, för info och samtal om
möjligheterna med en FC-process, så ta kontakt med Richard Svensson:
richard.svensson@pingst.se • 08-619 25 70

KOSTNAD			

En FC-process är upplagd med 5 coachdagar, kostnad 2500 kr/dag + resa och
ev. logi. Församlingen kan för detta söka ett bidrag från Pingst på upp till 10 000 kr.

BOKNING

En FC-process kan bokas genom att ta kontakt med Richard Svensson:
richard.svensson@pingst.se • 08-619 25 70

VÅRA FÖRSAMLINGSCOACHER FINNS I SJU REGIONER
Elloise Nordkvist, Region 1: Skåne, Blekinge
Vakant, Region 2: Småland, Öland
Jörgen Davidsson, Region 4: Bohuslän,
Dalsland, Västra Götaland, Halland
Anethe Carlsson, Region 5: Stockholm,
Uppland, Gotland
Edward Sköllerfalk, Region 6: Södermanland,
Östergötland, Västmanland, Dalarna, Värmland,
Närke, Hälsingland, Gästrikland
Roland Pettersson, Region 7 & 8: Härjedalen,
Jämtland, Medelpad, Ångermanland, Lappland, Västerbotten, Norrbotten
Frida Nyberg, Region 8: Lappland, Västerbotten, Norrbotten

GUDS LÖFTE

		

Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte?
Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken. (Jes. 43:19)

