Riktlinjer för Pingst församlingsplantering fastslaget vid Rådslaget 2010
Nya växande kyrkor som frigör nya ledare. Nya växande kyrkor som når nya människor.

Församlingsplanterare:
- kommer från eller kopplas till moderförsamlingar som planterar församlingar.
- tränas och coachas av pastorer i moderförsamlingar.
- går igenom urvalsintervju (assessment material) med pastor eller ledare i moderförsamling.
- får stöd från moderförsamling enligt överenskommelse.
En Moderförsamling:
- har ett långsiktigt andligt, moraliskt och ekonomiskt ansvar för församlingsplanterare enligt
överenskommelse.
- ansvarar för att träna och coacha församlingsplanterare.
- gör en djupgående urvalsintervju med sina församlingsplanterare inför start.
- rekommenderar ny församling till Pingst rådslag.
- samordnar ekonomi från partnerförsamlingar.
- är utsändande församling för församlingsplanterare på samma sätt som för missionärer i andra länder.
- informerar & samtalar vid start med de pastorer och församlingsledningar som finns i ortens befintliga
församlingar tillsammans med planterare.
En Partnerförsamling:
- startar inte själv församlingar men stöttar moderförsamlingar ekonomiskt.
- står med som partner i förbön, uppmuntran och stöd för församlingsplanterare i samråd med
moderförsamling.
En Plantering/Dotterförsamling:
- föds/startas av moderförsamling och står i kontinuerlig stark kontakt och relation till moderförsamling.
- kan också startas av församlingsplanteringsteam och adopteras som dotterförsamling.
- får praktisk/ekonomisk hjälp enligt överenskommelse.
- Adopterad planering
o startas av församlingsplanteringsteam & relaterar till moderförsamling enligt
överenskommelse.
o får hjälp av moderförsamling med regelbunden coaching och uppföljning & rekommenderas av
moderförsamling till Pingst rådslag.
En ny Pingstförsamling:
- har minst 25 döpta medlemmar och ett tillsatt ledarskap.
- accepterar och följer Pingst värdegrund och stadgar.
- är välkomnad som ny pingstförsamling på Pingst rådslag på rekommendation av moderförsamling.
Pingst centralt:
- inbjuder regelbundet till nationella mötesplatser med fokus på församlingsplantering.
- informerar & lyfter fram församlingsplantering i pingst.se & nationella forum.
- nätverkar & samverkar strategiskt med andra samfund för församlingsplantering.
- samlar regelbundet en eller flera nationell/a ledningsgrupp/er.
- erbjuder material för urvalsintervjuer för moderförsamlingar och kurs för
församlingsplanteringscoacher.
- Skapar utbildning/träning för församlingsplanterare.

