Pingst Västerås - en öppen kyrka med hjärta för människor

Framtidsbild 2025

Nu formar vi de kommande fem åren med Pingst Västerås. Vi har levt med visionen “En öppen
kyrka med hjärta för människor” sedan 2006. Den är i högsta grad levande och nu tar vi nya steg
med Andens hjälp. I denna framtidsbild finns drömmar blandat med konkreta idéer. Var med när
vi sträcker oss mot 2025!

Bärande bibelord sedan 2006:
”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.
Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa
som dig själv.” Matteusevangeliet 22:37-39
”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Jag har fått all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes
namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens
slut.” Matteusevangeliet 28:18-20

Bärande värderingar för församlingskulturen sedan 2006:
Andlighet och folklighet - tydlighet och generositet

Framtidsbild 2025
Karismatik - hoppet i funktion
Vi tror att Jesus döper i helig Ande, andeuppfyllelsen är tillgänglig för alla och ges av Gud. Detta
är vår församlings största tillgång. Vi vill bli en alltmer karismatisk och kreativ församling med stort
framtidsfokus. Vi uttrycker vår längtan och tillbedjan på många sätt: sång, musik, dans, konst och
dikt med ett bibehållet fokus på bön och bibel som en viktig grund för kärlek och tro i funktion.
Församlingen har ett hoppfullt budskap till människan i allt vi gör, med ett innehåll som ger
framtidstro och kärlek. Hela människan är viktig; ande, själ och kropp. Vi delar andliga
upplevelser i livet och växer i vår passion för människor i Västerås, Västmanland och världen.
Vi sprider hoppet från Jesus och talar som honom och inte bara om honom.

Socialt engagemang - kärleken i funktion
Karismatiken får sitt naturliga utflöde i diakonin, den kristna tjänsten. Vi vill öka vårt sociala
engagemang och skapa ett socialt center, gärna på Råby. Vi vill bidra till fungerande relationer,
upprättade liv och en hållbar livsstil. Hållbarhetstänkandet innebär också ett ökat engagemang i
miljöfrågor. Vi vill öka vårt samarbete med andra aktörer i samhället, exempelvis i olika
bostadsområden och där våra kyrkor ligger. Församlingens stora engagemang för utsatta
kommer många till nytta.
Vi omsätter Guds kärlek i praktisk handling.

Volontärsglädje - tron i funktion
Församlingens tillväxt finns i de mångas engagemang. Vi tror att många som ännu inte är
medlemmar engagerar sig i församlingens verksamhet, också som en möjlig väg till gemenskap
och tro. Arbetare till skörden finns också i skörden. Vi är en gemenskap som främjar andlig,
själslig och fysisk hälsa och motverkar ensamhet. Vi vill utveckla ömsesidighet i relationerna, vi
både behöver och behövs. Unga ledare växer fram, och hela ledarskapet utvecklas genom
teologisk fördjupning och får förbättrad förmåga att leda människor på ett sunt sätt till växande
engagemang.
Vi ser tron i funktion genom en församling där alla har något att ge.

Framtidsbild 2025 - församlingens områden
Senior
En gemenskap för seniorer med delande av andliga upplevelser och evangelisation för sin
åldersgrupp i Västerås och Västmanland. Vi ser en seniorpool med volontärer som kan hjälpa till i
samhällsutmaningarna. Kanske driver vi egen hemtjänst som församling.

Värdskap
Vi vill bli bättre på att täcka upp tiden runt gudstjänsterna mer aktivt och fånga upp nya och
ensamma. Våra värdar har en god kunskap om allt som pågår i kyrkan och kan ge vägledning. Vi
ser ett utvecklat värdskap som ett starkt bidrag till en växande församling.

Fastighet
Vi tar hand om alla våra fastigheter så att församlingens gemenskap kan växa vidare. Vi satsar på
mer öppen verksamhet på Oxbacken i anslutning till områdets tillväxt med till exempel café,

bistro och padelbana. Kanske har vi en fastighet på Råby och ett hyreshus med möjlighet till
utslussningslägenheter.

Diakoni och social omsorg
Vi skapar möjligheter att möta ännu fler människor där de befinner sig, att fler vågar söka samtal
och själavård. Vi ökar vår verksamhet som innebär besök i hemmen och bygger kunskap om hur
man bemöter människor som gått igenom svåra trauman. Vi skapar lättillgängliga sociala
mötesplatser. Vi bygger ett socialt center, gärna på Råby. Vi vill bidra till att Västmanland ska vara
ett kärlekens område för fler människor.
Vårt LP-arbete når fler generationer och hittar också samarbeten med kommunerna i vårt
område. Pingst SOS tar sina nästa steg som bas för allt vårt sociala arbete. En möjlig utveckling är
en secondhandbutik i ett socialt center.

Smågrupper
Vårt arbete med smågrupper utvecklas. Inom smågrupperna finns våra tillväxtgrupper men också
allt fler livs- och verksamhetsnära grupper. Dessa kan handla om ansvar i olika verksamheter i
församlingen, som språkgrupper och utposter men också intressen som träning. Vi stimulerar till
mer gästfrihet genom dinner-safaris och liknande satsningar. Behoven av smågrupper kommer
växa i takt med växande församling och växande samhällsutmaningar. Våra grupper blir mer och
mer av ett hem för de som saknar fungerande hem och skapar också möjligheter att dela de
gåvor man fått.

IT och Media
Vi ökar vår mediaproduktion, inte minst genom livsberättelser i olika format. Vi skapar ett
medianav för Västmanland som också kan ha nära koppling som till exempel en Youtubekanal för
Råby. Vi ökar själva evangelisationen via media och använder en mindre del till att sprida
information om församlingen. Vi blir en självklar röst i de existentiella samtalen som pågår på
traditionella medier som lokaltidningar men också i nya medier.

Servicegrupper
Vi stärker och föryngrar servicegrupperna genom att odla volontärsglädjen i församlingen. Utöver
en ren och välkomnande kyrka bidrar grupperna med det lilla extra för att skapa värme runt
församlingens gudstjänstliv.

Utposter
Församlingens utposter ges prioritet i utvecklingsinsatser de kommande fem åren, i frågor om
inre gemenskap, lärjungaskap och samhällskontakter. Vi utvecklar ett lokalt ledarskap på de tre
orterna, Skultuna, Norberg och Surahammar. Vi arbetar för en stärkt samverkan mellan

församlingar i norra Västmanland. Om fem år har vi en regelbunden gudstjänst på Råby och
ytterligare en plats i Västerås. Församlingens undervisning i Västerås möjliggörs för våra utposter
via media men också genom stärkt ledarutbyte.

Mission
Vårt globala uppdrag blir mer och mer en självklarhet i hela församlingen. Vi expanderar vårt
arbete inom Marco Polo Network och ordnar fler resor till regionen. Vi sänder ut egna
missionärer och har ett fortsatt fokus på att nå muslimvärlden med evangeliet.

Barn och Ungdom
Vi tänker större när det gäller att nå nya barn och ungdomar. De som kommer trivs och tar med
vänner och vi skapar nya aktiviteter. Konfirmationen växer och når allt fler utanför kyrkan. Våra
ungdomar växer i engagemang bland annat genom att vara aktiva i våra utposter. Barn- och
ungdomsverksamheten ger en god grundläggande bibelkunskap och en positiv gudsbild och
självbild i en kyrka med många kompisar.

Gudstjänst
Församlingens värderingar med andlighet och folklighet, tydlighet och generositet, gör att
människor både kan hitta en tro och stärkas i sin tro i våra gudstjänster. Våra gudstjänster samlar
fler och hålls ibland på externa arenor. Kopplingen mellan gudstjänstliv och smågrupper
förstärks. Kreativiteten och karismatiken odlas i gudstjänsterna.

Integration
Flera språkgrupper har bibelstudier och gemenskap på sitt eget språk. Genom ledarnätverket
odlas integrationen av nya ledare från andra kulturer. Från andra generationen och framåt ﬁnns
det en tydlig integrering med hela församlingen. Vår förståelse för andra religioner och kulturer
har växt, men också vår förmåga att dela evangeliet till olika språkgrupper. För att möta den stora
andelen utlandsfödda har vi i ﬂera bostadsområden, språkcafeér och kvinnogrupper som hjälper
människor att bryta isolering, skapar kontakter och bygger förtroende för vår kyrka. Tolkningen i
gudstjänster har utvidgats till engelska, dari/farsi, tigrinska, arabiska och somaliska.

