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EN NYPLANTERAD FÖRSAMLING ÄR EN liten 
planta, bräcklig och skör och behöver mycket näring och 
vatten för att kunna få livskraft. Här spelar befi ntliga för-
samlingar en stor roll i att hjälpa de små ”fröna” att växa. 
På följande uppslag kan du läsa om några församlingar 
som har planterat nya församlingar i olika delar av Sve-
rige. De har fått se ”fröna” bli till självständiga plantor. 
Och de ser ingen anledning att sluta!
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Församlingar som
planterar församlingar
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Daniel Norburg, föreståndare för Imma-
nuelskyrkan i Malmö, kom nyutbildad till 
församlingen 1994, som då var liten och 
hade många äldre medlemmar, men också 
en historia fylld av pionjäranda. Man hade 
skickat ut missionärer och evangelister som 
höll möten och bildade grupper, med andra 
ord sysslade med församlingsplantering. 
När Daniel och församlingen bad uppfat-
tade de att Guds vilja var att pionjärandan 
skulle återuppstå och man har i dag två 
församlingsplanteringar, Th omaskyrkan i 
Rosengård och Markuskyrkan i Helsingborg 
tillsammans med Höglandskyrkan i Sävsjö.

TILLTAL FRÅN GUD 
FÖR HELSINGBORG

Daniel hade ett särskilt intresse för stads-
delen Rosengård och ett fem år långt 
arbete, med bland annat dörrknackning 
och aktiviteter i området, ledde till en dot-
terförsamling placerad där. Markuskyrkan 
uppstod genom att Daniel, efter ett 
tydligt tilltal från Gud om behovet av 
församlingar i Helsingborg, uppmunt-
rade SALT-studenten Rickard Cruz att 
starta ett arbete. Med ekonomiskt stöd 
från bland annat Immanuelskyrkan och 
Höglandskyrkan i Sävsjö där grundar-
teamet kommer ifrån. Med Daniel som 
coach grundade Rickard Markuskyrkan 
2009.

”EN FÖRSAMLING SKA INTE 
BARA TA HAND OM SINA EGNA”

Immanuelskyrkans medlemmar har varit 
positiva till satsningarna, och Daniel tror att 
förankringen i församlingens historia varit 
betydelsefull.
– En liten församling med många äldre är 
ingen ursäkt, säger Daniel, Gud kommer att 
välsigna, bara man ser möjligheterna och för-
står att en församling inte bara ska ta hand 
om sina egna.

ELIMKYRKAN
 VÄXTE UR LOKALERNA

Martin Wärnelid, pastor i Elimkyrkan på 
Östermalm, och Charlotta Aginger, försam-
lingsledare för Elim Skärholmen, berättar 
om hur Elimkyrkan höll på att växa ur loka-
lerna runt år 2000 och nu har förgrenat sig i 
olika delar av Stockholm.
– Vi letade efter en större lokal, men Gud 
öppnade inte den dörren, säger Martin, så vi 

Elimkyrkan och New Life i Stockholm och Immanuelskyrkan i Malmö gör det många 
andra bara funderar på – de är församlingar som startar församlingar. Bland satsning-
arna fi nns allt från mindre husgrupper till numera självständiga församlingar. Den som 
frågar efter receptet på en lyckad avknoppning får svaret: Be! Var lyhörd för Guds 
ledning. Och kom till skott, för gör vi ingenting så händer ingenting. 
TEXT: SANDRA SPORRENSTRAND BILD SIDAN 13: NILS HOLMSTRÖM

"Därför grundar vi församlingar"

DANIEL
NORBURG
Pastor i Immanuelskyrkan 
i Malmö. Daniel om Jesus: 
"Vad betyder han inte? 
Jag vill att han ska vara 
med i allt."

MARTIN 
WÄRNELID
Pastor i Elimkyrkan Stock-
holm. Martin om Jesus: 
"Jesus söker alltid upp mig 
och det han ger är min 
djupaste längtan."

CHARLOTTA 
AGINGER
Församlingsledare, Skär-
holmen. Charlotta om Je-
sus: "Jesus ger liv. Han är 
skälet till att jag stiger upp 
på morgonen."

JOHN VAN 
DINTHER
Pastor i NewLife Stock-
holm. John om Jesus: "Vad 
betyder han inte? Vad är 
man utan Jesus? Jesus 
är allt." 

”VI VILL PRÄGLAS AV 
FRIMODIGT VITTNANDE 
DÄR VI OFTA OCH GÄRNA 
BERÄTTAR OM DET JESUS 
GJORT I VÅRA LIV” (UR 
EFK2020)
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Människor går fram till förbön i en av New Lifes gudstjänster i Stockholm.

började istället tänka på församlingsplante-
ringar. Vårt mål är nu tio planteringar till 
år 2020.
Charlotta berättar om hur en grupp av 
Elimkyrkans medlemmar som bor i Skär-
holmen med omnejd bad för sitt område 
och upplevde hur ”Gud tryckte på”. Re-
sultatet är en församling som består av och 
riktar sig till Skärholmsbor som är rotade 
på platsen, särskilt familjer. En helt an-
nan typ av församlingsplantering är YBC 
(”Evangeliets ljus-kyrkan”). Två etiopier 
hade en vision om att starta ett nätverk för 
amarinjatalande. Efter ett halvårs bön bil-
dades församlingen, som har gudstjänster 
i Elimkyrkan. Många har förts till tro och 
döpts genom YBC. En tredje satsning är 
Trinity, en församling som startade bland 
unga vuxna och studenter. Man träff as på 
Södermalm och når nya människor.

HÅRT ARBETE

De tre planteringarna – och ytterligare 
några – har kommit till på olika sätt och 
fungerar olika. Martin poängterar vikten av 
att inte lita på en metod, och att heller inte 
upphöja församlingsplantering som idé, 
utan hela tiden lyssna på Gud. Det är också 
nödvändigt att räkna med hårt arbete.

– Vi får inte glömma att de kristna försam-
lingarna är i kris. Glömmer vi det kommer vi 
att tycka att församlingsplantering är resurs-
krävande och jobbigt.

NEW LIFE FINNS NU I TRE STÄDER

John van Dinther är grundare av och pastor 
i församlingen New Life i Stockholm, där 
gudstjänsterna är både svensk- och engelsk-
språkiga för att kunna nå fl er människor. 
Många tar med vänner och även i försam-
lingsplanteringarna är det många som inte är 
kristna som kommer på samlingarna.
– Att nå människor är vad församlingen 
handlar om, och att plantera nya försam-
lingar var vår tanke redan från början. Har 
församlingen existensberättigande om den 

inte planterar? frågar sig John.
Numera fi nns en New Life-församling i Gö-
teborg och en i Västerås, grupper bestående 
av ryssar, etiopier och mongoler har bildats i 
New Life Stockholm och två nya är på gång, 
en i Hässelby och en på Kungsholmen.
– Målet är att starta 20 församlingar till 
2020, säger John, och han pekar på fl era pro-
blem som vi har, eller låter oss ha.
– En plantering ska visserligen startas i rätt 
tid, men många känner sig aldrig redo, och 
församlingsmedlemmars entreprenörsanda 
tas inte tillvara. Strävan efter trygghet och 
bekvämlighet är så stark, till exempel i fråga 
om pengar. Men jag säger ”ni får satsa, och 
kanske kan ni få en betald tjänst när den nya 
församlingen är etablerad”.

NÅGRA RÅD FRÅN 
FÖRSAMLINGARNA

• Ha ett nära samarbete mellan moder-
församling och plantering. 
•  Planera tjänster och budget efter am-
bitionen att plantera församlingar.
•  Bilda nätverk av församlingsplante-
rare från olika samfund.
•  Gör långsiktiga åtaganden med sta-
bila personer.

• Skaffa en mentor som kan både upp  
muntra och säga ifrån.
• Minns att ni är Guds redskap även när ni 
misslyckas.
• Acceptera att det är en process, ha en 
öppen dialog, men våga ändå fatta beslut.
• Låt arbetet kretsa runt Jesushandlingar, 
döp, hela, predika evangelium.
• Låt planteringen refl ektera verkligheten, 
olika områden behöver olika inriktning.


