DET

HÄR VILL VI!

Handlingsplan för Hagakyrkans församling, Gamleby, antagen vid årsmöte 26
februari 2017
4 stenar att gå vidare på
➡ Tro = Inte prestation utan en gåva från Gud som vi tar emot och BRUKAR.
➡ Mod = besluta oss för att våga.
➡ Öppenhet för den Helige ande, se varandra och samhället omkring oss.
➡ Ödmjukhet = all ära till Gud för allt det som kommer att ske.
Genom att gå på dessa 4 stenar vill vi nå:
Djupare in i Kristus genom:
Att växa i förtroende för Guds vilja att handla i och genom oss.
Därför vill vi:
➡ Varje år ha en speciell helg omkring ett djupare Kristusliv (i bred bemärkelse).
➡ Be omkring speciella trosmål som formas under årets gång (t.ex.
ungdomsarbete).
➡ Fortsätta be före gudstjänsterna, i de olika bönegrupperna och onsdagsbönen.
Uppmuntra grupperna att växa genom att bjuda in fler både inom och utom
församlingsgemenskapen.
Närmare varandra genom:
Att vi blir allt mer familj.
Därför vill vi:
➡ Göra söndagarna till en levande mötesplats dit alla längtar tillbaka (alla åldrar
etc.).
➡ Mer mingelfika. Naturligt att hänga kvar efter gudstjänsterna.
➡ Uppmuntra till medverkan i våra olika samlingar genom vittnesbörd och förbön.
➡ Lära känna de andra kristna i Gamleby, vi tillhör ju alla Jesus Kristus.
Längre ut genom:
Tecken och under och kärleksgärningar.
Därför vill vi:
➡ Lära oss hur vi kan bli ambassadörer i förhållningssätt, gärningar och ord, och
bjuda in till vår gemenskap och till Kristus.
➡ Fortsätta betjäna flyktingar, migranter och andra utsatta i samhället.
➡ Skapa mötesplatser där barn och ungdomar trivs och kan ”Växa i tro”.
➡ Hålla möten dit vi kan bjuda in vänner och där man växer som människa.
➡ Undervisa och uppmuntra till att våga praktisera förbön i kyrkan och vår vardag.
➡ Bjuda in till Alphagrupper.
➡ Göra något i samhället tillsammans med andra kristna i Gamleby.
➡ Bli mer synliga i samhället genom t.ex. tidningar och sociala media.
Varför?
Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det
har ni gjort för mig.
Matt 25:40b
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den
heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är
med er alla dagar till tidens slut.
Matt 28:19-20
Vårt mål är att föra människor till en gemenskap som leder till en personlig
kristen tro och ett församlingshem.

