Ärendelista vid styrelsemöte torsdagen den 9 juni 2011 kl
18.30 hos Britt och Hans Lundberg, Ringvägen 17
Hans ansvarar för fikat och inledning
1. Öppnande
2. Ärendelistan
3. Tidigare protokoll
4. Försäljningen av församlingsgården + övrigt som rör anpassningen
5. Barnpastor
4. Verksamhetsinriktningen och visionen Håller vi kursen?
a) anpassningen av Örtagårdskyrka
b) gudstjänsten
c) relationer
d) insamlingsmål 2011
e) barnens mötesplatser
f) tonår
g) socialt ansvar
h) …
5. Ge med hjärtat, Pelle
6. Information, rapporter, inkommande post
a) Ekonomirapport
b) Från SMK och EFK
c) Sommarkollot
d) …
7. Personalfrågor, löner
6. Ärenden till församlingsmöten 12/6 och 19/6
9. Höstens styrelsemöten
10. Övriga frågor
11. Avslutning
Längre fram:
Nästa styrelsemöte är torsdag 11 augusti i Örtagårdskyrkan

Verksamhetsinriktning 2011- Ett år av relationer
Styrelsen föreslår att vi under 2011 betonar och ger högsta prioritet till följande tre områden;
anpassningen, gudstjänsterna och relationer.

1 Anpassningen
Vi vill först och främst avsluta vad vi påbörjat. Anpassningen av Örtagårdskyrkan behöver
avslutas för att vi skall få de lokaler och verktyg vi önskar för våra mötesplatser.
- Målet är att bli helt klara under 2011 med hela anpassningen av Örtagårdskyrkan.
- Vi vill samla in minst 100 000 kr till byggkassan under 2011.

2 Gudstjänsten
Vårt mål är att fortsätta utvecklingen av våra gudstjänster genom att:
- att fortsätta NFU-processen1 mot mer inspirerande gudstjänster.
- att gudstjänsterna är relevanta för och ger mer utrymme för medverkan av nysvenskar och
tonåringar.

3 Relationer
Som församling når vi förmodligen ut till 1000-tals arbogabor.
- Vi vill tydligt prioritera dessa relationer och vi vill tänka strategiskt och handla praktiskt
utifrån det.
- Vi vill tydligt ställa frågan ”Hur kan vi hjälpa varandra att vara missionärer i vardagen?”
- Under 2011 vill vi också ytterligare förstärka och förbättra de mötesplatser som är, eller
skall bli, hyfsat lätt att bjuda med sig en vän till. Där ingår Alpha och gudstjänsten.

Övriga mötesplatser
Samtliga av vision 2015:s2 mötesplatser är naturligtvis prioriterade och meningen att man till
var och en av dem skall kunna bjuda med sig vänner. Övertygelsen är att om vi optimerar de
livsförvandlande mötesplatserna; Gudstjänsten, smågrupperna, tonår, barnens mötesplats och
socialt ansvar så kommer vi ha fler nya människor i vår gemenskap än vi anar.
Varje mötesplats i församlingen uppmuntras att besluta om ett eller flera verksamhetsmål och
att arbeta för att uppnå det under 2011.

Insamlingsmål 2011
Allt vi gör i församlingen har sin grund i vars och ens vilja att delta i uppdraget ekonomiskt.
Du ger inte till en verksamhet eller för att nå upp till en budget, du ger till ett uppdrag. För att
kunna utföra det vi tror är Örtagårdskyrkans uppdrag anser styrelsen att
- vi gemensamt behöver samla in 539 000 kr i frivilliga gåvor under året.
Tack på förhand för din insats och väl mött till ett år av relationer! Styrelsen, gm Pelle o Britt

1 Naturlig Församlings Utveckling. Ett verktyg för kvalitativ utveckling av en församling. Där utgör
inspirerande gudstjänster ett av de åtta särdragen. Se årsmöteshandlingarna från 2010.
2 Antagen på församlingens årsmöte 2010.

Vision Arboga Frikyrkoförsamling 2015
Denna vision är en revidering och uppdatering av Vision 2012. Det är ett försök att sätta ord på
församlingens gemensamma längtan och dröm. Det är en målande och ändå mätbar bild av Arboga
Frikyrkoförsamling 2015 som skapar entusiasm och glädje inom oss. I sin mest avskalade form
kan man säga att kärnan i visionen består av sex livsförvandlande mötesplatser. Dessa är
gudstjänsten, barnens mötesplats, tonår, smågrupperna och det sociala ansvaret.
Missionsengagemanget är starkt i alla mötesplatser. Mötesplatserna är för alla åldrar, med en
medveten prioritering av barn, ungdomar och deras föräldrar.
Allmänt
Anpassningen till ändamålsenliga lokaler är sedan länge avslutad. I de fräscha lokalerna
hörs sång och musik från olika håll. Församlingen är Jesusfokuserad och präglad av den
ständigt pågående bönen, från morgonbönen innan caféet öppnar tills lunchbönen tar vid.
Församlingen har på något förunderligt sätt vuxit och kyrkan sjuder av liv hela dagarna. I
den stora expeditionen, där församlingens anställda huserar, pågår arbetet med att uppdatera
medlemsboken. Församlingsmedlemmarnas barn och barnbarn har hittat tillbaka till
församlingen.
Föreståndaren pratar med ett medelålders par som flyttat till Arboga, dom har hört ryktet om
den fina gemenskapen i församlingen. Kanske kom dom just idag för att dom blev sedda av
en församlingsmedlem i affären? En stor del av de nytillkomna har ännu inte hunnit bli
medlemmar. Många äldre har hittat tillbaka till tron genom det livaktiga äldrearbetet. Det är
även många tonåringar, barn och deras föräldrar som hör sig för om kan hur man bli en
kristen. Öppenhet och väckelse beskriver bäst atmosfären i Arboga
Frikyrkoförsamling. Erbjudandet till dop är alltid levande.
Gudstjänsten
Till förmiddagens möte träffas över 100 gudstjänstfirare varje söndag i den stora
möteslokalen. Vid stora högtider besöks gudstjänsterna inte sällan av fler än 200
människor. Det är en färgsprakande samling människor från många nationaliteter och
samhällsklasser. Till och med 13-åringar tilltalas av och förstår gudstjänstens språk och
musikstil. Tonåringarna är en självklar del av gudstjänsten som präglas av kreativitet och
andlig närvaro. Ungdomar, barn och deras familjer dras till församlingen bland annat på
grund av gudstjänstens form och relevans för deras liv. Gudstjänsten med kyrkfikat är
Arbogas mest integrerade mötesplats. Många nya medborgare berättar om att det var först
här som dom på riktigt blev en del av det svenska samhället.
Barnens mötesplatser
På söndagsförmiddagen pågår söndagsskolan i angränsande lokaler. Den samlar över 50
barn på söndagarna och den entusiastiska barnpastorn engagerar fler än 10 inspirerade
ledare. Flera av stammis-barnen har hittat hit via församlingens kolloverksamhet. Barnens
gudstjänst är så bra att barnen i sin tur tar med sina kompisar på söndagarna och till de andra
aktiverande mötesplatserna för barn under veckorna. Lokalerna är utmärkta och barnen
känner direkt att dom är det viktigaste församlingen har. Just idag är ett par föräldralediga
pappor här med sina små barn. Dom har varit på Sjungis och nu leker barnen i den
ändamålsenliga lekhörnan medan papporna diskuterar några av livets väsentligheter.

Tonår
På fredagskvällar byter caféet skepnad och får formen mer av en ungdomsgård med spel,
sång, musik, mat och fika. Relationer, relevans och förväntan är de ord som beskriver
tonårsarbetet bäst. Trots att stället domineras av ungdomar syns många medelålders och
gamla till. Ungdomsledaren och dennes närmaste medarbetare har fullt upp med att lotsa
unga människor till Kristus. Många ungdomar kommer till tro inte bara genom budskapet
under dom inspirerande tonårssamlingarna på fredagskvällarna eller den populära
konfirmationsläsningen. Den erbjuds numera också för förståndshandikappade. Många
ungdomar blir nyfikna när dom ser tron uttryckt i handling. Några av ungdomarna tar steget
ut i utlandsmission. Tonåringarnas förtroende för kyrkan har vuxit markant. Man möter
ungdomarna på stan regelbundet. Bjuder på kaffe, bullar och ibland även dom uppskattade
pannkakorna. Samtalen låter inte vänta på sig. Andaktsrummen och samtalsrummen är
flitigt använda.
Smågruppen
Gemenskapen i Arboga Frikyrkoförsamling är det som gör att unga familjer i Arboga dras
till och längtar efter att få vara en del av församlingen. De verkliga mötena där flest
människor vinns till avgörelse för Kristus sker under avslappnade former i hemmen eller i
församlingens övriga sammankomster där evangeliet delas. Nästan hela församlingen är
med i någon form av smågrupp. Smågrupperna ser mycket olika ut. I markplan samlas en
grupp för att samtala om församlingens nya missionsprojekt. På eftermiddagen pågår ett par
studiecirklar i några av de många rummen i kyrkan. Alphagrupperna drar mycket nya
människor och diskussionerna där är alltid livliga. Likadant är det i de många cellgrupper
och bibelstudiegrupper som är aktiva i församlingens regi.
Socialt ansvar
Caféet har öppet hela dagen och har alltid någon besökare. Störst är tillströmningen när
sopplunchen för utslagna serveras. Ryktet har spridit sig i hela KAK. Många har kommit på
fötter och fått sina liv förvandlade genom församlingens radikala missionsarbete på gatorna.
Man planerar nya djärva projekt framöver för att lindra nöd. Kommunen ser med glädje på
hur väl samarbetet fungerar för de utslagna, ungdomar på glid och barn som kommit i kläm.
Församlingens genuina engagemang och vilja att lyssna har varit avgörande för många
människors väg tillbaka. Flera av dem är nu våra viktigaste ledare och frivilliga i det sociala
arbetet. Kolloverksamheten fortsätter att blomstra. Hand i hand med arbetet här hemma
finns ett stort engagemang i alla åldrar för sociala insatser utanför Sverige.
Avslutningsvis
Några ord från församlingsordningen §1 "Församlingens uppgift" (delvis förkortad):
Församlingens uppgift är att föra evangelium till alla och synliggöra Guds rike. Vi
uttrycker det genom gemenskap, tjänst och vittnesbörd. ”Samlad till gudstjänst hämtar
församlingen kraft i Guds ords predikan, lovsång, bekännelse, bön och förbön, dop och
nattvard, för att sändas ut till vardagens gudstjänst bland medmänniskor. Så inspireras var
och en genom församlingen med dess olika mötesplatser att fylla sin uppgift och kallelse i
samhällsliv, i arbetsliv, i familj och bland vänner.”
-Sammanfattat av styrelsen hösten 2009 (Ef 3:20-21)

