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INBLICK FÖRSAMLINGSGRUNDANDE

EN NY PLANTERING, men i samma loka-
ler som moderförsamlingen – det är 
modellen på Lidingö. Där bildar de ara-
bisktalande en egen grupp. 

–  Just nu, för vem vet vad som hän-
der i framtiden, säger Rickard Karlsson 
som är ordförande. 

I Ansgarskyrkan på Lidingö är den 
mångkulturella prägeln tydlig. Här fi-
rar redan två eritreanska och en ukra-
insk församling gudstjänst. Och nu blir 
den arabisktalande gemenskapen en 
egen församling.

–  Varför kämpa så hårt för att en 
grupp ska fogas in i församlingen, när 
den kanske växer bättre på egen hand? 
Vi som moderförsamling kan ge stöd 
och näring, men gruppen behöver ock-
så ljus och luft.

Människor som kommer från en an-
nan religiös bakgrund kan ha andra ut-
trycksformer än dem som vi är vana vid. 

Strukturerna i moderförsamlingen kan 
bli till hinder, hur inkluderande man än 
vill vara. Då gäller det att våga släppa 
sina egna mallar och försöka vara kyrka 
för den grupp som behöver det.

–  Det ser inte alltid ut som man har 
tänkt sig, men det har väckelse aldrig 
gjort. 

RICKARD KARLSSON ser det som en del 
av ledarskapet att vara uppmärksam på 
vad som behövs för just den tid som är.

–  Vi måste försöka se vad Gud tänker 
ska vara här just nu, för det växer lik-
som underifrån. Det är alltid Gud som 
gör att det växer, men vi kan se till att 
eliminera hinder och inte stå i vägen. 

–  Gud tänker inte i organisations-
nummer, utan vi som moderförsam-
ling är ett provisorium i tiden precis 
som alla andra. Inget är bestående. Vi 
vet inte vad som kommer att hända, 

HUR VET MAN VAR en församlingsplan-
tering behövs? En förstudie kartlägger 
förutsättningarna i ett område eller för 
en viss grupp, så att man kan möta de 
behov som finns på bästa sätt. I Region 
Väst pågår flera studier just nu.

– Varje förstudie görs förutsättnings-
löst. Är det något som har hänt i ett om-
råde? Kan det vara Gud som vill något? 

Rickard Lundgren är samord-
nare för församlingsplan-
tering i Region Väst, och 
berättar om ett par av de 
förstudier som är igång. 
Formellt behöver förstu-
die en församling som är 
arbetsgivare åt den person 
som gör studien, vanligtvis på 

halvtid i tre månader. Det är 
dock inte bindande på nå-

got vis att sedan bli mo-
derförsamling.

– Det är lätt att tänka 
storstad och Göteborg. 
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HÄR ÄR NÅGRA SOM REDAN HAR BÖRJAT

LIDINGÖ

”Gud tänker inte  
i organisationsnummer”

GÖTEBORG

”Vi är fokuserade på att nå nya”

men vi får gå i tro. Just nu upplever vi 
tydligt att det är så här det ska vara. 

ATT DET KOMMER bli fler förändringar 
är Rickard Karlsson säker på.

–  Barnen i gruppen är ju svensktalan-
de. Så vad händer om en generation? 
Då kanske den nya församlingen blir 
en del av den gamla. Eller tvärtom! 
Men det behöver vi inte veta nu. l
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Den arabisktalande för- 
samlingen är bara början,  
tror Rickard Karlsson.

Rickard Lundgren ville se 
till att inte bara Göteborg 
hamnade i fokus.


