Lägesanalys 2021 och fem år framåt.

VAR ÄR VI NU?
Vi är en liten men växande församling med många barnfamiljer som möts till en rik gudstjänst.
Vi tycker om varandra och är omtyckta i bygden.

HUR GÅR MAN FRÅN ETT VÄLDUKAT BORD?
Antingen går man därifrån mätt, eller med fikorna fulla.
Att gå mätt betyder i det här fallet att slå sig till ro med det man har. Då kommer vi automatiskt att
växa uppåt i ålder och inåt i fokus.
Att gå med fikorna fulla handlar om att som Josef i Egypten se till att ta hand om det överflöd man
har så att det räcker både för oss och för människor omkring oss längre fram. Om texten här ovan
beskriver var vi är nu, så blir frågan hur vi arbetar med det för att fortsätta utvecklas.

MED FIKCKORNA FULLA
-

Tron på Jesus Kristus:
Vad längtar vi själva efter i mötet med Jesus under de kommande åren?

-

Bön
Hur ber vi för vår församling, och hur ber vi om Andens hjälp och ledning som församling?

-

Växande:
a) Vad är det som gör att människor går från att veta om att det finns en (två) kyrka i Ekeby,
till att ha förtroende för församlingen, till att vilja fins i församlingens gemenskap, och till att
vara en aktiv del av församlingen?
b) Hur kan vi, när vi vuxit, se oss själva som en gemenskap med kraft att göra skillnad för
människor både nära och långt borta?

-

Barnen:
Om fem år är flera av våra barn förbi söndagsskoleåldern. Hur gamla är de då, och vilka
behov av gemenskaper och aktiviteter kommer de att ha då? På vilket sätt kan
gudstjänstlivet förändras för att de då ska känna att söndagen också är deras dag i
församlingen? Hur börjar vi förbereda för det redan nu?

-

Gudstjänsten:
a) Hur möter Gud oss i gudstjänsten och hur främjar vi delaktighet?
b) Hur tar vi vara på årets erfarenhet av att sända gudstjänster för att nå människor i Ekeby
och hur bygger man broar från de sändningarna in i församlingen?

-

Gemenskapen:
a) Vad är det som odlar förtroende mellan människor?
b) Hur odlar man en kultur där det är naturligt att lära upp andra och ger andra utrymme att
pröva och utforska sina gåvor?
c) När har vi som församling riktigt, riktigt roligt tillsammans?

-

Människor omkring oss:
a) Hur bryr vi oss om människor i Ekeby?
b) Hur möter vi även de människorna som inte uppskattar oss med respekt både för oss
själva och dem?

HUR SER VÅR FÖRSAMLING UT OM FEM ÅR?
-

-

Vi har vuxit: Både genom våra barn, genom någon från det nybyggda området som flyttat
hit, och genom någon som redan nu bor på Lövegatan (eller någon annan gata här i Ekeby).
Vi säger inte längre att vi är en liten församling, utan att vi är tillräckligt stora för att göra
skillnad: Vi fortsätter att möta människor öga mot öga men har också hittat nya engagemang
både nära och långt borta där vi konkret gör skillnad för människor.
Vi lever med en lärjungaprincip: Vi har medvetet utvecklat en kultur där det är naturligt för
både anställda och lekmän att lära upp andra och ge andra utrymme att pröva och utforska
sina gåvor.

Hur drömmer du om att församlingen skulle se ut om fem år?
Vad behövs för att vi ska komma dit?

