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Vilken kultur vill vi jobba i och med?

Vi bygger en kyrka som:

● Är öppen och välkomnande

● Är prestigelös i relation till varandra

● Är välorganiserad för att kunna ge utrymme för spontanitet

● Där vänskap är ett sammanhållande band

● Vi ska ha roligt när vi jobbar tillsammans.

Vi bygger Guds rike

Församlingen är inte bara till för oss utan för Gud och för människor som ännu inte upptäckt

det fina med att följa Jesus. Vi bygger inte vårt eget rike. Att vara med och bygga församlingen

är att bygga Guds rike i vår stad och vår tid.

Vi tror på ledarskap

Vi vill uppmuntra, och utrusta människor att ta sin kallelse på allvar och ta ansvar för sin del

med de gåvor man fått. Vi vill skapa en kultur där ledare får utrymme att leda. Trohet, lojalitet

och respekt vill vi ge våra ledare. Hebr 13:7, 17

Vi går all in

Vi satsar helhjärtat, satsar på kvalitet, vi ger det bästa utifrån våra förutsättningar, allt gör vi

för Jesus.

Vi är familj

Vi älskar varandra, vi jobbar med människor, vi står ut med svagheter, gläds åt framsteg. Vi vill

skapa en atmosfär av uppmuntran, vårt mål är att vinna förtroende genom kärlek.



KYRKAN & KULTUREN | CHURCH OF HOPE

Vi gör det här tillsammans

Vi har ingen prestige, vi vinner tillsammans och vi misslyckas tillsammans, vi reder ut saker,

samtalar tills vi förstår varandra, vi växer i kärlek med varandra, vi står i detta tillsammans.

Evigheten är vår måttstock

Vi är här för att stanna, vi bygger med evigheten som måttstock, vi får lön i himlen, Det vi gör

har evighetsvärde, när det känns tufft finns vi här för varandra och söker kraft från Gud att

slutföra vårt lopp.

Vår kultur kan sammanfattas

En kyrka som är öppen och prestigelös men välorganiserad och relationsbaserad som präglas

av: Guds rike, ledarskap, kvalitet, familj, tillsammans, evigheten.


