
SAM:S STRATEGI FÖR 
FÖRSAMLINGSPLANTERING

Sverige är ett missionsfält. Den kristna tron har under lång tid tappat mark i Sverige. Antalet 
medlemmar har minskat i både frikyrkor och i Svenska kyrkan, liksom antalet gudstjänst- 

besökare och kristna bekännare. Sverige är utan tvekan ett missionsfält.  
– Det är hög tid att intensifiera vårt arbete med församlingsplantering.
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SVERIGE ÄR ETT MISSIONSFÄLT
Den kristna tron har under lång tid tappat mark i Sverige. Antalet medlemmar har minskat i både 
frikyrkor och i Svenska kyrkan, liksom antalet gudstjänstbesökare och kristna bekännare. Sverige är 
utan tvekan ett missionsfält. Kulturen präglas av sekularisering och individualism och kan dessutom 
benämnas som efterkristen. I en sådan kultur är det en stor utmaning att vara församling och bedriva 
mission. Behovet av nya församlingar i Sverige är skriande. Mellan 2000 och 2015 minskade antalet 
frikyrkoförsamlingar i Sverige från drygt 2900 till knappt 2300. Det var många fler församlingar som 
lades ner än som planterades. Vi har haft samma utveckling inom SAM. 1995 hade SAM 244 försam-
lingar och 2015 var antalet 165. Befolkningen i Sverige ökar, men antalet församlingar minskar. Det 
finns alltså allt färre människor i Sverige som har en församling i sin sociala, kulturella eller geografiska 
närhet. Därför vill vi som samfund sätta fokus på mission och församlingsplantering i vårt eget land. 
SAM har alltid haft församlingsplantering på dagordningen och sett nya församlingar växa fram regel-
bundet, men vi vill göra mer. Det är hög tid att intensifiera vårt arbete med församlingsplantering.

VARFÖR PLANTERA NYA FÖRSAMLINGAR?

Församlingsplantering är en del av missionsuppdraget. Det främsta skälet att plantera nya försam-
lingar är att nå nya människor med evangeliet. Det handlar om att predika evangeliet, göra lärjungar 
och plantera församlingar i sammanhang och på platser där det kristna vittnesbördet är svagt. I boken 
Global Church Planting listas åtta praktiska skäl till att plantera nya församlingar1. Vi tror att dessa är 
giltiga även i Sverige. 

• Nya församlingar växer ofta snabbare och når fler icke-kristna2.

• Alla församlingar planar till slut ut i sin tillväxt och därför behövs det hela tiden planteras nya.

• Nya församlingar kan nå grupper som inte nås av existerande församlingar.

• Nya församlingar behövs om städer och regioner ska genomsyras av evangeliet.

• Nya församlingar är nödvändigt om det ska bli en långsiktig tillväxt och lärjungaträning av nya troende.

• Nya församlingar inspirerar och utmanar etablerade församlingar till att bli mer utåtriktade.

• Nya församlingar mobiliserar fler arbetare och frigör fler ledare.

• Nya församlingar är en nyckelfaktor för social förändring av samhället.

1  Craig Ott, Gene Wilson, Global Church Planting – Biblical Principles and Best Practices for Multiplication, Baker 
Academic 2011, sid 27-36. 
2  I Sverige finns det flera undantag från detta. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN 
FÖRSAMLINGSPLANTERING
Vad är det som behövs för att en församlingsplantering ska bli framgångsrik? Vi delar in förutsättning-
arna i två kategorier: grundförutsättningar som är nödvändiga för att kunna starta och stödstrukturer 
som behöver finnas runtomkring en församlingsplantering för att den ska bli framgångsrik. 

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT SÄTTA IGÅNG

En pionjär

Först och främst behövs det en pionjär. Ledarskap är mycket viktigt i ett nytt arbete. Det behövs 
en person med en vision för en ny församling och en visshet om att vara kallad av Gud till den här 
uppgiften. Ibland kan det vara ett par personer som bär kallelsen och visionen tillsammans. En pionjär 
kännetecknas av tro, initiativkraft och risktagande. En pionjär får i regel räkna med att bidra till sin 
egen försörjning. 

Det finns olika verktyg för att pröva personers lämplighet för att leda en församlingsplantering. Charles 
Ridley har tagit fram en lista med egenskaper som kännetecknar en församlingsplanterare3. 

• Har en förmåga att visionera och dela visionen med andra.

• Har en stark inre motivation och en egen motor.

• Har en förmåga att inspirera andra och göra dem delaktiga i arbetet.

• Har en förmåga att nå icke-troende och dem som är ovana vid kyrkan. 

• Delar visionen och kan arbeta tillsammans med sin make/maka (i förekommande fall).

• Har en förmåga att bygga gemenskap och skapa goda relationer.

• Är överlåten till att se Guds rike växa genom att människor kommer till tro.

• Är lyhörd för samhället och den omgivande kulturen.

• Kan rekrytera, träna och coacha andra att fungera i sina gåvor.

• Är flexibel och kan hantera oförutsedda händelser och förändringar.

• Har en förmåga att samla människor och bygga team. 

• Har en förmåga att återhämta sig efter motgångar, besvikelser och nederlag. 

• Vandrar med Gud och är fylld av helig Ande och tro, lever i Bibeln och bönen. 

Alla dessa egenskaper måste inte finnas hos varje församlingsplanterare, men de flesta bör finnas i någon 
mån. Det som saknas hos ledaren kan kompletteras av andra i teamet. 

En tydlig vision

För det andra behövs det en tydlig vision. En vision är en profetisk framtidsbild. En förvissning om vad 
Gud vill göra på en plats eller i ett specifikt sammanhang. Ett bibliskt exempel på vision är Nehemja i 
Gamla testamentet. När Nehemja var i Susa i Persien fick han en vision om att åka hem till Jerusalem 
och bygga upp staden (Neh 2:5) och det skulle börja med stadsmuren. Det var en vision som Gud hade 
lagt i hans hjärta (Neh 2:12) och med Guds hjälp förverkligade han den (Neh 6:15–16). 

3  Se till exempel Master & Mission, nya människor – nya församlingar, från dröm till verklighet (M4-boken), sid 53-54, 
och Craig Ott, Gene Wilson, Global Church Planting – Biblical Principles and Best Practices for Multiplication, Baker 
Academic 2011, sid 362.
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På samma sätt behöver varje församlingsplantering en tydlig vision, som beskriver vart den är på väg 
och vad den drömmer om. Visionen hjälper människor att ta ställning till om de vill vara med eller inte 
och den kan skapa överlåtelse och engagemang. 

Ett team

För det tredje behövs det ett startteam. Arbetet underlättas betydligt om det redan från början finns 
en liten grupp kristna som vill arbeta tillsammans med pionjären. Det kan vara människor som redan 
bor på platsen eller som flyttar dit. I regel måste alla stå för sin egen försörjning. På detta sätt finns 
det redan en kärngrupp som utgör grunden till den nya församlingen. Medlemmarna i teamet kan 
komplettera varandra med olika gåvor och det finns redan från början en gemenskap som kan ta emot 
nykristna. Alla kan inte leda en församlingsplantering, men de flesta kan vara med i en församlingsplan-
tering. Det behövs vanliga kristna med alldeles vanliga gåvor. 

Det är mycket viktigt att medlemmarna i denna kärngrupp är överlåtna till varandra och till arbetet och 
att man överens i vision, värderingar, målsättningar och inriktning. Därför behöver man i starten lägga 
tid på att bygga teamet och skapa en god kultur. Det lönar sig i längden. 

Hur stort ska teamet vara? Det beror på. Fördelen med ett stort team på 10-20 personer är att det 
blir mer stabilt, men nackdelen är att de nykristna från målgruppen inte kommer att få så mycket 
inflytande över församlingens kultur. Ett litet team på 4-8 personer blir mer skört, men kan å andra 
sidan vara mer öppet för dem som kommer till tro och församlingen kan på det viset få lättare att 
verkligen passa in i den kulturella kontext som man vill nå. I Sverige är teamen oftast ganska små,  
helt enkelt därför att det är svårt att rekrytera personer som vill vara med. 

En långsiktig överlåtelse

För det fjärde behövs det en långsiktig överlåtelse. I Sverige behövs det i regel ganska lång tid för att 
plantera en ny församling. Det går inte fort. Man behöver vara beredd att ge det 8-10 år. I storstäder 
kan det ibland gå fortare, men i regel tar det lång tid innan församlingen är stabil och självbärande. 
Om församlingsplanteraren lämnar för tidigt finns det en stor risk att andra tappar modet, ger upp och 
att församlingen läggs ner. En församlingsplanterare kommer ofta att frestas att ge upp. Det kommer 
motgångar, svårigheter och besvikelser. Då kan det vara viktigt att påminna sig om att det behövs både 
uthållighet och tålamod för att stå fast i den ursprungliga kallelsen. 

 
”Uthållighet är vad ni behöver för att göra Guds vilja” skriver Hebréerbrevets författare (Heb 10:36). 
Genom tro och tålamod kan man få se det som Gud har lovat (Heb 6:12). 

Om dessa fyra grundförutsättningar finns på plats kan man köra igång. Om de inte finns är det  
förmodligen bättre att vänta. 

”Uthållighet är vad ni behöver  
                    för att göra Guds vilja” 
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STÖDSTRUKTURER FÖR FÖRSAMLINGSPLANTERING

Även om grundförutsättningarna finns är det inte säkert att församlingsplanteringen blir framgångsrik. 
Det behövs också relationer och strukturer som hjälper och stöder dem som planterar en ny församling. 
SAM:s roll i församlingsplantering är framför allt att bidra med dessa stödstrukturer. Följande stöd-
strukturer är viktiga att ha på plats. 

Moderförsamling

Varje församlingsplantering bör ha en moderförsamling. Om inte visionen är född i en församling, är 
det bra om församlingsplanteraren söker upp en församling som han/hon har förtroende för och frågar 
den om att vara moderförsamling. 

Samfund eller nätverk

Det är bra för en församlingsplantering att koppla till ett samfund eller ett annat nätverk av församling-
ar. Vi är övertygade om att samfunden har en viktig roll i församlingsplantering och kan bidra med ett 
större nätverk av relationer och kontakter som är viktiga för församlingsplanterare. Ett stort problem 
kan annars bli ensamhet och en känsla av isolering. 

Förbön 

Förbön är absolut avgörande. Det är en andlig kamp och det behövs mycket bön när man planterar en 
ny församling. Moderförsamlingen är förstås förebedjare, men man bör också ha fler förebedjare och 
regelbundet skicka ut nyhetsbrev med böneämnen och tacksägelseämnen. 

Träning och utbildning 

Det är en fördel om församlingsplanteraren kan få utbildning och träning. Idag finns det flera olika 
möjligheter till detta. Inom SAM rekommenderar vi distanskursen Paulusprogrammet för dem som är 
intresserade av församlingsplantering och träningsprogrammet M4 för team som redan är igång med 
plantering. 

Coachning

Det är också bra för en församlingsplanterare och ett team att få regelbunden coachning. En coach som 
står utanför arbetet kan ge mycket värdefull hjälp. En coach bör ha regelbunden kontakt med ledaren 
och även träffa hela teamet då och då.  

Ekonomiskt stöd 

Ekonomiskt stöd är inte nödvändigt, men kan vara en stor välsignelse. Det finns många SAM-
församlingar som vill vara med och stötta församlingsplantering i Sverige och därför kan SAM ge 
ekonomiskt stöd till flera församlingsplanteringar. Man bör dock undvika att den nya församlingen blir 
långsiktigt beroende av pengar utifrån. Målet bör alltid vara att bli ekonomiskt självbärande. 
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FEM FASER I EN FÖRSAMLINGSPLANTERING 
En församlingsplantering är en lång process där arbetet går igenom olika faser. Craig Ott och Gene 
Wilson4 har presenterat en modell för hur man tar en församlingsplantering genom fem faser. Dessa 
fem faser bör man tänka på i varje församlingsplantering och underpunkterna kan fungera som en 
komihåg-lista och hjälp till strategiskt tänk. Det kan förstås vara stora lokala variationer i hur processen 
kommer att se ut i praktiken. 

1. Förberedelsefasen – Vision, strategi och utsändande

• Formulera visionen och välj en grundmodell för församlingsplanteringen

• Välj plats och målgrupp

• Välj ledare och samla ett startteam

• Rådgör med andra (t.ex. moderförsamling, samfund, andra berörda församlingar)

• Skaffa förebedjare (absolut nödvändigt) och ekonomiskt understöd (om det behövs)

• Sänd ut teamet (gärna på ett officiellt och tydligt sätt i moderförsamlingen)

• Gör efterforskningar och kartlägg de kulturella, religiösa, demografiska och sociala  
förhållandena i det sammanhang där ni ska plantera

• Lyssna in platsen och människorna. Lyssna in vad Gud redan gör

• Lägg upp en strategi för hur arbetet ska fungera (evangelisation, diakoni, 
församlingsbygge)

• Ta tid för att bygga ett stabilt team; vänskap, gåvor, roller, konflikthantering m.m.

2. Uppstartsfasen – Evangelisation och lärjungaträning

• Bygg relationer till människor i målgruppen och påbörja evangelisation

• Kombinera olika arbetsmetoder för både evangelisation och socialt arbete utifrån de 
behov och möjligheter som finns

• Börja göra lärjungar genom att leda människor till tro, döpa och undervisa om  
lärjungaskap, och lär de nya lärjungarna att undervisa andra

• Bygg en gemenskap som blir kärnan i den nya församlingen

• Forma den nya församlingens kultur och värderingar

• Ta på ett vist sätt emot och inkludera kristna som flyttar in och vill vara med

• Börja med att träna ett tjänande ledarskap

4  Craig Ott, Gene Wilson, Global Church Planting – Biblical Principles and Best Practices for Multiplication, Baker 
Academic 2011, sid 155-165
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3. Etableringsfasen – Samlas, växa och mogna

• Utveckla livet tillsammans som Guds familj

• Upptäck och utveckla nådegåvor till församlingens uppbyggelse

• Utse ett ledarskap som är provisoriskt och har ledaransvar fram till församlingsbildningen

• Samlas regelbundet till lovsång, bön och undervisning/delande (enkla gudstjänster t.ex.  
en gång i månaden eller varannan vecka)

• Utveckla smågrupper och smågruppsledare

• Formulera församlingens värderingar, en långsiktig utvecklingsplan och en biblisk grund 
för församlingens liv, tjänst och funktion

• Undervisa om förvaltarskap och ekonomiskt ansvarstagande

4. Struktureringsfasen – Utvidgas och utrustas

• Avskilj ledare formellt och ge dem det fulla ansvaret för församlingen

• Utveckla nya verksamheter och skapa nya strukturer för att möta behov

• Multiplicera antalet arbetare genom att lära ledare att träna nya ledare

• Ta emot och inkludera nya människor

• Utvärdera församlingens utveckling och hälsa

• Organisera församlingen juridiskt

• Uppnå fullständig ekonomisk självständighet

5. Nyplanteringsfasen – Stärkas och sända ut

• Se till att församlingen inte tappar sin missionsiver (undvik att församlingen går över i  
att bara vara förvaltande)

• Förbered församlingen för att bli moderförsamling för nya församlingar

• Kartlägg var nya församlingar kan planteras i närheten eller på längre avstånd

• Starta en dotterförsamling nära eller långt borta

• Sänd ut arbetare till andra länder och kulturer

• Samarbeta med andra församlingar i mission
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MODELLER FÖR FÖRSAMLINGSPLANTERING

Man kan plantera församlingar på olika sätt. Det finns olika system. Inom SAM använder vi flera olika 
modeller för församlingsplantering. 

ANSTÄLLD PIONJÄRPASTOR

Den vanligaste modellen inom SAM har hittills varit att församlingsplanteringen leds av en utbildad 
pastor som får ett ekonomiskt understöd (25-50%).  I den här modellen rekryterar pionjärpastorn själv 
ett team som hjälper till i arbetet. För att bli anställd som pionjärpastor går man igenom en rekryt- 
eringsprocess där lämplighet och förutsättningar prövas. En församlingsplantering inom SAM bör inte 
ha mer än 50 % avlönad tjänst. Det ekonomiska underhållet kommer i denna modell från församlingar 
inom SAM, och anställningen bör administreras av en lokal församling/moderförsamling.  

MODER-DOTTER MODELLEN  

Denna modell handlar om att församlingar själva tar initiativ och ansvar för att plantera nya försam-
lingar i sin geografiska närhet. Församlingen sänder ut team, anställer vid behov och tar en större del av 
det ekonomiska ansvaret. SAM bidrar i första hand med utbildning och coachning. En församling kan 
plantera nya missionella gemenskaper som är inriktade på att nå befolkningsgrupper och subkulturer 
som inte nås av moderförsamlingen. Detta behöver inte utvecklas till konkurrens, utan kan bli ett 
missionellt partnerskap som ger välsignelse och inspiration även till moderförsamlingen. Vi är inte 
främmande för tanken på flera alliansförsamlingar i samma stad. Det kan vara nödvändigt med flera 
mindre församlingar av olika slag för att nå så många som möjligt med evangeliet.  

SJÄLVFINANSIERANDE PIONJÄRTEAM

Detta innebär att ett team planterar en församling utan ekonomiskt stöd utifrån. Arbetet kan ledas av 
en ordinerad pastor, men alla i teamet försörjer sig själva och samfundet bidrar inte ekonomiskt, men 
coachar, utbildar och stöttar. SAM ska uppmuntra dem som vill satsa själva av både tid och resurser 
och följa med dem som har en kallelse och en vision. Möjligheten till framgång är ofta större när den 
personliga kallelsen och satsningen inte hänger på att man får ekonomiskt stöd. Även i denna modell är 
det önskvärt att det finns en moderförsamling som står bakom i förbön och stöd.

Det är bra med ordinerade pastorer i pionjärarbetet, men SAM vill också uppmuntra och träna andra 
för församlingsplantering och släppa fram lekmannaledare i pionjärteamen. Det behövs många olika 
gåvor, och det finns många olika vägar in i tjänst. 
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VAD ÄR EN LOKAL FÖRSAMLING? 

När vi planterar församlingar är det viktigt att vi vet vad som är målet och vad vi menar med en 
församling. Det är också viktigt att vi vet hur vi utvärderar om vi gör rätt saker och om församlings-
planteringen går åt rätt håll eller inte. Dessa enkla definitioner är ämnade att vara en hjälp för dem som 
planterar församlingar inom SAM. 

EN ENKEL DEFINITION

Församlingen handlar i grunden om gemenskap. Därför definierar vi församlingen utifrån fyra  
nödvändiga relationer. 

Församlingen är en gemenskap av lärjungar och det finns nödvändiga relationer i fyra olika riktningar:

En församling är en gemenskap av lärjungar som tror på Kristus och överlåtit sig till att vara en 
församling tillsammans. Man är inte en församling om man inte har bestämt sig för att vara det. 
Medlemmarna delar livet med varandra i tillbedjan, gemenskap och mission och har också gemenskap 
med den större kristna kyrkan genom relationer till andra församlingar och till ett eller möjligen flera 
samfund. En församling är helt enkelt en gemenskap av lärjungar som tror på Kristus och delar sina liv 
med varandra i tjänst för världen. 

SJU KÄNNETECKEN

Det räcker dock inte med bara en enkel definition. Vi behöver också beskriva vad som kännetecknar 
en biblisk församling. Vad är det vi förväntar oss ska finnas på plats i församlingslivet innan vi är klara 
med församlingsplanteringen. Vi listar sju viktiga kännetecken på en församling. Hur de utformas i 
praktiken kan variera från församling till församling. 

1. En församling samlas regelbundet och ofta. 

2. En församling har Jesus Kristus i centrum och praktiserar tillbedjan och bön tillsammans.

3. En församling samlas runt Ordet och bekännelsen. Den håller fast vid Apostlarnas undervisning. 

4. En församling praktiserar dop och nattvard.

5. En församling är en överlåten gemenskap där medlemmarna står i förbund med varandra och är 
ansvariga för och inför varandra. 

6. En församling missionerar tillsammans i ord och handling, både lokalt och globalt. 

7. En församling har ett uttalat andligt ledarskap som har ansvar för församlingens liv.

UPP 
Relation med Gud 

Tillbedjan

UT 
Relation med Världen 

Mission

IN 
Relation med varandra 

Gemenskap

TILL
Relation med kyrkan

Sammanhang
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FÖRSAMLINGSMODELLER

Församlingar kan byggas på olika sätt och se olika ut. Kärnan är densamma, men former och strukturer 
kan variera. I SAM tror vi på enhet i det centrala, men mångfald och frihet i former, strukturer och 
uttryckssätt. Utifrån hur församlingen jobbar med gudstjänster och smågrupper ser vi idag i huvudsak 
tre olika modeller både i Sverige och internationellt. 

TRADITIONELL FÖRSAMLING

I den traditionella församlingsmodellen är söndagsgudstjänsten veckans viktigaste samling. Försam-
lingslivet och verksamheten sker främst i kyrkan. Alla medlemmarna förväntas komma på gudstjänsten 
varje söndag. En del av medlemmarna deltar i smågrupper, men det är inte lika prioriterat och betonat. 
Den här modellen är den vanligaste inom SAM och den kommer säkert att bestå även i framtiden. Den 
fungerar bra på vissa platser och i vissa kulturella sammanhang, särskilt i traditionellt kristna kulturer. 
Om man följer den här modellen bör man ändå satsa på att bygga med smågrupper och ge smågrup-
perna en ökad betoning. 

TVÅVINGAD FÖRSAMLING

Många nystartade församlingar i Sverige har en modell som ibland kallas för tvåvingad. Man har både 
husförsamlingar/smågrupper i hemmen och stora gudstjänster på söndagarna och lägger lika stor vikt 
vid båda. Alla medlemmar förväntas vara med både i en husförsamling/hemgrupp och på den gemen-
samma gudstjänsten. Namnet kommer av synsättet att den traditionella kyrkan flyger med en vinge. 
Det fungerar inte så bra, eftersom det behövs två vingar för att kunna flyga. Enligt det här synsättet 
behöver församlingar både smågrupper och storsamlingar. 

HUSFÖRSAMLINGSNÄTVERK

På många håll i världen växer det fram rörelser som lägger betoningen på husförsamlingarna och inte 
samlas till stora gudstjänster varje vecka, utan bara någon gång i månaden, eller ännu mer sällan. Här 
ses husförsamlingen som själva församlingen, och man växer genom att plantera nya husförsamlingar. 
Denna typ av enkla organiska församlingar klarar sig ofta utan anställda och kyrkobyggnader. Enheten 
byggs genom ledarstrukturer, nätverk och coachning. Denna modell har kapacitet att nå en kategori av 
människor som inte attraheras av verksamhet och organisation, men söker gemenskap och relationer. 

EN MÅNGFALD AV FÖRSAMLINGAR

SAM har en öppenhet för alla tre modellerna i sin församlingsplanteringsstrategi, och det kan även 
växa fram andra modeller och kombinationer av modeller. Kreativ församlingsplantering betyder att 
vi inte alltid kommer att känna igen de nya församlingarna. Kärnan är densamma i alla församlingar, 
men strukturerna, formerna och metoderna kan se mycket olika ut. Kärnan är tron på Jesus Kristus 
och lärjungaskap i tillbedjan, mission och gemenskap. Organisation, anställda, byggnader, budget och 
verksamhet är skalet. Det bör finnas utrymme för många olika församlingsmodeller. Vilken modell man 
väljer kan ibland bero på övertygelsen hos församlingsplanteraren. Församlingsplanteraren vet vilken 
församlingsmodell han/hon tror på och jobbar efter den. Ibland kan valet bero på kontexten där man 
arbetar. Församlingsplanteraren väljer då den modell som fungerar bäst bland de människor som man 
vill nå. 
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HUR UTVÄRDERAS EN FÖRSAMLINGSPLANTERING? 

Hur mäter vi framgång i en församling? Hur utvärderar vi församlingens liv? När anser vi att en försam-
lingsplantering är framgångsrik och färdig?

Det är viktigt att vi mäter resultatet och inte aktiviteterna. En utvärdering kan inte bara lista allt vi har 
gjort, utan bör beskriva vad resultatet har blivit av det vi har gjort. I en församlingsplantering vill vi se 
resultat inom fem olika områden. Underpunkterna visar hur vi mäter om detta har skett. 

1. Människor kommer till tro

• Vi ser att människor kommer till tro och läggs till församlingen

2. Troende blir lärjungar

• Lärjungaträning fungerar och de troende växer till mognad

• Lokala ledare växer fram ur gemenskapen och tar ansvar

• Bibeln fungerar som rättesnöre för församlingens tro och liv

3. Självbärande och självutbredande

• Medlemmarna kommer i funktion med många olika gåvor

• Församlingen bär sina egna kostnader

• De troende delar med sig av evangeliet till andra

• Församlingsplantering initieras på nya platser

4. Samarbete med andra

• Partnerskap med andra församlingar och ett eller flera samfund

• Ömsesidigt utbyte med andra församlingar fungerar i praktiken.

5. Mission 

• Församlingen påverkar det omgivande samhället på ett positivt sätt

• Församlingen är engagerad i mission till andra kulturer lokalt/nationellt/internationellt

Det kan ta lång tid innan allt är på plats, men det är viktigt att veta vad det är man siktar på när man 
planterar en församling. 


