Församlingsstipendie

Som medlem i Pingstförsamlingen i Trollhättan är det lätt att känna stolthet över det arbete som vi tillsammans gör för att
göra Jesus känd och älskad i vår stad. Den verksamhet vi idag bedriver görs med stort engemang ifrån församlingens medlemmar och utgör en stabil grund för vad det är att vara en församling för hela människan under hela livet.
Utifrån den goda församlingskultur som redan finns vill vi inspirera medlemmar i församlingen att våga följa drömmar och
visioner som vi tror Gud kan lägga i oss alla. Vi tror att någon eller några har idéer som borde bli verklighet i vår församling.
Din idé kan finnas inom ramen för befintlig verksamhet, eller så drömmer du om att pröva något nytt som inte gjorts
tidigare. Vi hoppas att stipendiet kan bidra till att berika vår verksamhet och hjälpa oss att nå nya människor och målgrupper. Med ett stipendie vill vi uppmuntra församlingen att växa ytterligare, bli ännu mer kreativa, och att våga ge av sitt hjärta
in i församlingen.
VEM?
Ett stipendie kan sökas av en eller flera personer som är medlemmar i Pingstförsamlingen i Trollhättan. Stipendiet är till för
alla åldrar och till för alla medlemmar. De som söker är också de som utför projektet.
HUR?
Ansökan till stipendie görs till någon i pastorsteamet/församlingsledningen. Församlingsledningen utser sedan en eller flera
stipendiater. Stipendiaten genomför sitt projekt under följande kalenderår. Projektet kan vara en större insats under en
specifik dag eller helg men kan också vara en verksamhet som fortgår över en längre tid. Alla som tilldelas ett stipendie
kommer också tilldelas en mentor. En mentor är antingen någon av våra pastorer eller en annan lämplig ledare för just ditt
projekt. Vi tror att mentorskap är viktigt och att det är nödvändigt för att införliva projektet i vår församling och skapa
samhörighet med både församlingen och våra vanliga verksamhet som redan bedrivs.
EKONOMI
Ett stipendie kan ges på mellan 1 000kr - 20 000kr. Stipendiets storlek varierar beroende på vad projektet kan anses
behöva. Pengarna hanteras av församlingen och uttag görs i samråd med mentor och föreståndare. Om inte hela stipendiet utnyttjas ligger pengarna kvar i stipendiekassan.

Ansökan församlingsstipendie
Namn på sökande: _______________________________________________________________________________
Email: _________________________________________________________________________________________
Telefonnummer: ________________________________________________________________________________
Beskriv i några meningar din/er idé: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Dela gärna något personligt om varför du/ni vill genomföra detta: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Är projektet tänkt att genomföras vid ett eller flera tillfällen?: _______________________________________________
Uppskattningsvis hur stort ekonomiskt bidrag behövs för projektet?: _________________________________________
Datum för ansökan: ______________________________________________________________________________
Ifylld ansökan lämnas eller mailas till någon i Pastorsteamet/församlingsledningen.

Tack för din ansökan!

