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Moderförsamling och stödförsamling                                     
för församlingsgrundande arbete i Equmeniakyrkan 

Moderförsamling  
Det finns flera sätt att vara moderförsamlingar:  

o Moderförsamling kan dels vara en församling där visionen väcks för en 

församlingsplantering, ofta genom en eller flera personers initiativ.  

o Moderförsamling kan också vara en församling som adopterat en vision för en 

församlingsplantering, efter förfrågan från en församlingsplanterare, ett 

församlingsplanteringsteam eller från Equmeniakyrkan.  

o Flera närliggande församlingar kan tillsammans sända människor till ett nytt arbete och 

dela moderskapet för en ny församlingsplantering. 

o Moderförsamling kan även equmenia eller en närliggande organisation vara, te x Gå Ut 

Mission, Urban Expression, Shalom Mission el liknande, som tar moderförsamlingens 

arbetsgivaransvar. I dessa fall blir stödförsamlingarnas roll desto viktigare. 

 

• Moderförsamlingen är med och utvecklar visionen genom samtal och bön och arbetar för att 

visionen kan förverkligas.  

• Det är moderförsamlingen som står bakom en ansökan till Equmeniakyrkan om ett eventuellt 

ekonomiskt stöd till en församlingsplantering.  

• Moderförsamlingen finns med i inledningsfasen av en församlingsplantering och stödjer genom 

arbete, bön och offer.  

• Moderförsamlingen härbärgerar den nya församlingsplanteringen inom sin verksamhet tills det är 

dags att konstituera en ny församling (personalansvar, kollegialitet, medlemskap, ekonomi).  

• Moderförsamlingen är representerad i ledningsgruppen för det nya arbetet. 

• Då flera församlingar tillsammans är med och delar rollen som moderförsamling behöver en av 

dem vara den som har det formella arbetsgivaransvaret i de fall någon är anställd i projektet. 

• När en ny församling konstitueras, finns moderförsamlingen fortsatt med under den tid som kan 

behövas för att den nya församlingen skall bli väl grundad och bli ”självgående”.  

Stödförsamling 
En stödförsamling är en församling som på olika sätt ger stöd och uppmuntran till en församlingsplantering 

på annan ort eller kontext.  

• Stödet kan utformas på olika sätt beroende på stödförsamlingen vilja, intresse och möjligheter.  

• En stödförsamling kan ge stöd till församlingsplantering i förbön, både enskilt och i offentliga 

gudstjänster.  

Exempel: I någon stödförsamling har man alltid ett ljus brinnande i söndagsgudstjänsten för 

det pionjärsammanhang som man lovat att ta ett speciellt ansvar för i bön.  



• En stödförsamling kan ge stöd till en församlingsplantering genom besök i det aktuella 

sammanhanget.  

• Det kan vara väldigt inspirerande för en stödförsamling att i gudstjänsten få besök från det projekt 

man stöder som berättar om hur församlingsplanteringsarbetet fortskrider i det aktuella 

sammanhanget.  

• Det kan också handla om stöd genom praktiskt arbete eller genom medverkan i gudstjänster och i 

evangelisationsarbetet i det nya sammanhanget. Detta sker alltid på en konkret förfrågan och 

inbjudan från den lokala ledningsgruppen.  

• I vissa fall kan det också handla om att samla in pengar. Ibland kan det uppstå speciella önskemål 

om och behov av ekonomiskt stöd till den lokala församlingsplanteringen.  

Exempel: Några stödförsamlingar ger ett månatligt ekonomiskt stöd till det pionjärarbete de 

stödjer .  

Det vi hittills har kunnat se är att ett samarbete som beskrivs ovan mellan en stödförsamling och en 

församlingsplantering har varit mycket berikande för båda parter. Inte minst har detta varit speciellt tydligt 

den dagen då en ny församling har bildats på en ny ort/kontext och då stödförsamlingen fått möjlighet att 

vara med och framföra lyckönskningar och Guds välsignelse till den nybildade församlingen. 

  


