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DET BÖRJADE SOM en längtan för sju 
år sedan. Nu har VOIS börjat fira guds-
tjänster i anrika Strykjärnet i Norrkö-
ping. För Irena och Hemen Derki har 
stödet från moderförsamlingen varit 
avgörande.

Den 4 februari firade VOIS sin första 
gudstjänst i Norrköping. Det var på ett 
sätt slutet på en sju år lång resa för Ire-
na och Hemen Derki, men samtidigt 
början på något nytt.

–  För sju år sedan väckte en längtan 
hos oss, en tanke att Gud vill göra nå-
got i Norrköping, berättar Irena. 

Det tog några år innan allt föll på 
plats så att de kunde flytta till staden, 
men i dag är de rätt glada att det blev så.

–  Vi lärde oss så mycket på vägen, 
när vi var med i olika församlings- 

planteringar, säger Irena.
Våren 2016 väcktes längtan igen, och 

Hemen hade en dröm där han tydligt 
kände att Gud sa åt honom att gå ut 
på isen, och även om den skulle bris-
ta många gånger, skulle Han vara med 
dem hela vägen.

DE GAV SIG SJÄLVA ett år innan de tänk-
te att de skulle vara igång, och under 
den tiden startade de Bibelpodden, 
som fått flera tusen lyssnare. 

–  Vi ville använda de gåvor Gud gett 
oss, för att hjälpa andra och för att hål-
la igång vår egen kunskap.

Podden gick bra, men det var svåra-
re än de trott att komma igång med 
församlingen. Isen brast under deras 
fötter många gånger, men förra hösten 

började pusselbitarna falla på plats. 
–  Vi kan själva ingenting om musik 

eller barnverksamhet, men under hös-
ten började människor komma till oss, 
bland annat några som längtat efter att 
leda lovsång. Då kände vi att det här 
kan utvecklas till vårt team, berättar 
Hemen.

Namnet VOIS är en försvenskning 
av engelskans ”voice”, och anspelar på 
Johannes Döparen och den röst som 
ropar i öknen. De har valt att specifikt 
rikta sig till människor som på ytan re-
dan har allt.  

–  Många kyrkor i Norrköping gör ett 
fantastiskt arbete med socialt utsatta 
och olika invandrargrupper. Men vi 
känner att det är just medelsvensson vi 
vill nå, de som redan har jobb och hus 
och bil, men som ändå kan känna en 
tomhet i livet, berättar Irena.

MODERFÖRSAMLINGEN Elimkyrkan i Es-
kilstuna har varit ett stort stöd. 

–  Vi hade kontakt med dem när vi 
bodde där, så det blev naturligt att 
fråga. Och det har betytt jättemycket 
att folk i församligen var så eniga i att 
stötta oss. Nu finns det en resursgrupp 
där, så vi blir omhändertagna och de 
ser till att vi inte jobbar ihjäl oss, skrat-
tar Hemen.

I dag har de gudstjänst varannan sön-
dag och smågrupper varannan vecka. 
Nyligen startade de också en baskurs, 
för att lära ut grunderna i kristen tro 
för de som är helt nya. Att växa för fort 
är inget självändamål.

–  Vi vill skapa en familj, en gemen-
skap, och bygga en stabil grund som vi 
kan fortsätta på, avslutar Hemen.

Se filmen om VOIS här: equmenia- 
kyrkan.se/forsamlingsgrundande l

NORRKÖPING

”VOIS vill nå dem  
som redan har allt”

Men jag vill även titta utåt i regionen, 
och Borås är näst störst. Equmeniakyr-
kan i Storsjöstrand hade haft funde-
ringar på en församlingsplantering i 
fem, sex år, och de blev först lite för-
vånade när jag nämnde Borås. ”Vi har 
alltid tänkt Göteborg”, sa de också. 

MEN DEN 1 FEBRUARI startade förstudien 
i Borås, och till hösten ska man ha fun-
derat klart på vilken stadsdel och vil-
ka grupper man vill fokusera på, och 
förhoppningsvis ha en pionjärpastor 
på plats.

De församlingar som redan finns i 
Borås är positiva. Rickard Lundgren 
har aldrig upplevt att nån känner sig 
hotad av att man startar en ny försam-
ling. 

–  Vi är så fokuserade på att nå ut till 
nya. Vi förflyttar inte får. Det är knap-
past hotfullt för de gamla församling-
arna när vi påbörjar något i någon liten 
källarlokal, säger Rickard Lundgren.

Hans andra exempel är i Biskopsgår-
den i Göteborg, ett område med stora 
sociala problem. Equmeniakyrkan i 
Alingsås gör en förstudie här, som in-

leddes den 1 mars. Beslutet togs efter 
att en grupp gått på bönevandring ge-
nom området i januari. 

–  Vi gick två och två, och bad och 
lyssnade. De vi mötte var positiva: Gud 
behövs i Biskopsgården. 

RICKARD LUNDGREN framhåller igen att 
det blir fel om man ser det som att nya 
kyrkor ”tar” människor från gamla.  

–  Det kan bli för mycket fokus på att 
”Vår kyrka ska bli full.” I stället skulle 
jag vilja att man kunde säga: ”Nu har vi 
inte fler att sända ut.” l

Varannan söndag håller 
Hemen och Irena Derki  
gudstjänst i anrika Stryk- 
järnet mitt i Norrköping.
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ATT GRUNDA NYA församlingar är inte 
något som hänger på en policy eller 
beslut från kyrkokonferensen. Det är 
en naturlig del av att vara kyrka. Men 
vi får inte vara rädda för att hitta nya 
former, säger Pär Alfredsson. 

–  ”Kyrkan finns till genom mission, 
som elden genom att brinna”. Kyrkan 
kan helt enkelt inte finnas till utan en 
missionell rörelse, säger Pär Alfredsson.

När storstäderna växer och nya 
människor kommer till vårt land, då 
växer behovet av nya sätt att nå dem 
som annars aldrig har kontakt med en 
kyrka.

–  Det är och har alltid varit 
den lokala församlingens plats 
att finnas för de som ännu inte 
är med. Församlingens upp-
drag är att nå nya människor 
för att dela evangelium. 

Att gamla församlingar läg-
ger ner, samtidigt som samfun-
det satsar på att starta nya, ser 
inte Pär Alfredsson som något 
motsägelsefullt. 

–  Det blir allt färre försam-
lingar över lag. Om vi ska kun-
na vända den trenden måste vi 

tänka nytt. Det kommer fortsätta mins-
ka ett tag, men då ska vi vara där och 
möta upp med nya gemenskaper.

Det betyder inte att de ”gamla” för-
samlingarna inte ska få stöd att utveck-
las. Tvärtom, menar Pär Alfredsson. 
Men en naturlig väg för en församling 
att växa kan vara att knoppa av i nya 
planteringar. 

–  Vi ska boosta de lokala församling-
arna, fånga upp de goda krafter där 
som längtar efter att bygga guds rike. 
Det är församlingar som startar för-
samlingar, det är inte något som kom-
mer från samfundet uppifrån.

HAN TROR INTE heller att nya 
gemenskaper kommer stjäla 
människor från de etablerade 
församlingarna.

–  Nej, det finns så många 
vita fläckar där det inte finns 
någon kyrka alls. Där ska vi 
finnas och etablera Guds rike.

Då måste också vår bild av 
vad en församling är utmanas, 
menar han.

–  Det går enklare och fortare 
att nå människor utanför kyr-

kan med något nytt, än att vi ska för-
söka få in nya människor i en viss mall 
för hur vi uppfattar att en församling 
ska se ut. Och många små grupper når 
längre ut än en stor.

Personer som inte är vana vid den 
kyrkliga strukturen kommer inte i 
första hand söka sig till en traditionell 
gudstjänst, och även unga människor 
som växt upp i kyrkan kommer söka 
nya vägar att sprida budskapet. 

– Vi måste ta tillvara på den ivern och 
hungern, all den goda kreativitet som 
finns. Ta hand om den kraften och ser 
olika uttryckssätt som tillgångar. Olika 
tider har olika uttryck, och så har det 
alltid varit.

ATT NYA PLANTERINGAR ibland får av-
vecklas igen, är förstås tråkigt, men 
något vi får räkna med i vårt arbete för 
att sprida Guds rike, menar Pär Alfreds-
son.

–  Det är inte vår sak att förstå. Någon 
sår och någon vattnar, men det är bara 
Gud som kan ge växten. Det är en and-
lig process. Vårt uppdrag är att nå ut 
till nya människor. 

SARA GRANT

PÄR ALFREDSSON VILL VÅGA TÄNKA NYTT

”Det finns så  
många vita fläckar”

INBLICK FÖRSAMLINGSGRUNDANDE

”Vi måste 
ta tillvara 
på den 
ivern och 
hungern, 
all den 
goda  
kreativitet 
som finns.”

Samordnarna Peter Svanberg, Rickard 
Lundgren och Sara Mellergård samt 
Pär Alfredsson vill gärna höra från dig 
som har tankar om nya församlingar 
och gemenskaper.


