30-DAGARSPLAN FÖR EN
MISSIONELL GEMENSKAP
AV T O D D M O R R
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30-DAGARSPLAN FÖR EN MISSIONELL
GEMENSKAP
Tre ständiga prioriteringar i planeringen: EVANGELIUM, FAMILJ, MISSION

PLANERAT LIV TILLSAMMANS
1.

Samling söndag morgon (gudstjänst)
• 10.00 — eftermiddag
• Varje söndag

2. Familjemiddagskvällar
• 17.00 — 20.00
• Första och tredje söndagen i månaden
3. DNA
•
•
•

20.00 — 22.00
Första och tredje onsdagen för kvinnor
Andra och fjärde onsdagen för män

4. Missionella aktiviteter
• Lekträffar – onsdagsmorgnar. Två ggr varje månad. Olika lekparker.
• Fredag kväll vecka 2 – spelkväll
• Lördag förmiddag vecka 3 – brunch
• Fredag kväll vecka 4 – (kan ändras till lördag eller söndag) – Filmkväll,
strandkväll, parkkväll

ORGANISKT LIV TILLSAMMANS

Dessa saker är spridda över en normal månad och är särskilt fokuserade på icke-kristna:
•
•
•
•
•
•

Lämna över mat till familjer/singlar som är trötta, stressade eller går igenom
förändringar eller har förlorat någon.
Husprojekt för familjer/singlar som inte har ekonomi eller kunskap för att få dem
gjorda.
Göra ärenden åt familjer/singlar som är sjuka, skadade, har en nyfödd bebis eller
går igenom en kris.
Flytta en familj/singel som inte har tillräckligt med fordon eller manskraft.
Sitta barnvakt för familjer som behöver en paus eller en dejtkväll eller bara för att
välsigna dem.
Högtidsfester särskilt för familjer/singlar som inte har många sunda vänner eller
familj runt sig.

EN RESURS AV TODD MORR FRÅN MISSIONAL MADE SIMPLE.
FÖR MER INFORMATION BESÖK WWW.MISSIONALMADESIMPLE.COM

ANDRA ÖVERVÄGANDEN
•

Sammanhang: Olika sammanhang kan kräva andra kreativa sätt för att göra det
som nämnts ovan.

•

Tider: Olika tider i livet påverkat av väder, ålder (unga, medelålders, äldre),
semester, läsår, upptagna eller lugna perioder kommer att kräva flexibilitet,
kreativitet och anpassningar.

•

Gåvor, storlek och mognad i en missionsgemenskap avgör också hur gruppen
sätter ihop sin 30-dagarsplan.

EN RESURS AV TODD MORR FRÅN MISSIONAL MADE SIMPLE.
FÖR MER INFORMATION BESÖK WWW.MISSIONALMADESIMPLE.COM

