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Att vara sändande församling/organisation 
 

 
Principen ”sändande församling/organisation” 

 

En grundpelare i vårt sätt att arbeta på Ready4More är att den som åker ut som volontär gör det 

i nära samverkan med sin församling/organisation. Vi uppmanar därför både volontär och 

församling/organisation att hitta fungerande och personligt anpassade former för denna 

samverkan, att göra den så tydlig som möjligt och att genom hela volontärprocessen hålla god 

kontakt med varandra. Vi kallar detta att vara volontärens ”sändande församling/organisation”. 

 

Så snart en person har fått klartecken att åka ut som volontär genom förmedling av 

Ready4More kontaktar vi den församling/organisation som personen är medlem i och 

informerar om detta. Församlingen/organisationen, som då redan har skrivit och skickat in en 

rekommendation för personen och alltså är medveten om att processen är igång, kan då ta 

fortsatta steg i att backa upp volontären.  

 

Vad det innebär att vara sändande församling/organisation 

 

Att vara ”sändande” innebär att volontärens församling/organisation tar ett aktivt ansvar för 

volontären. Upplägget som Ready4More har bygger naturligtvis först och främst på att den 

den enskilde volontären själv har ansvar för sin resa och volontärinsats, men också på att 

hennes/hans församling/organisation tar ett ansvar i processen och genomförandet.  

 

Även mottagande församling/organisation där volontärtjänsten äger rum har sin del av 

ansvaret. På hemsidan beskriver vi ansvarsfördelningen mellan de olika inblandade aktörerna 

i volontärprocessen under rubriken ”När du åker ut”. 

 

Den sändande församlingens/organisationens ansvar kan sammanfattas i följande 

huvudpunkter: 

- Den står bakom volontären med engagemang, stöd och förbön genom att sända ut 

henne/honom på uppdraget på ett tydligt sätt. 

- Den ser till att volontären 

o får hjälp i förberedelserna med riskanalys, kulturförståelse, uppförandekod etc. 

o får nödvändig uppbackning och hjälp under volontärtiden. 

o får stöd i bearbetning och efterarbete vid hemkomsten. 

- Den ger volontären tillfälle att dela med sig till andra av sina erfarenheter och 

kontakter efter resan. 

- Den tecknar försäkring för volontären via samfundets/organisationens centrala avtal 

om tjänstereseförsäkring. 
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Gemenskap och samverkan över gränser 

 

Ytterligare en grundpelare i idén med Ready4More är att skapa mötesplatser mellan 

trossyskon. Genom Ready4More möts Guds folk över alla gränser. Vi lär känna varandra, lär 

av varandra, bygger relationer och tjänar tillsammans i Guds rike. Nyckelord i Ready4More 

är just begrepp som ”vi”, ”varandra” och ”tillsammans”. 

 

Ready4More gör det möjligt för enskilda och församlingar i Sverige och andra  länder att 

mötas, skapa kontakt med varandra och bygga gemenskap, till exempel som vänförsamlingar 

och genom besöksutbyten. Guds rikes globala idé är att vi ömsesidigt berikar varandra över 

lands- och kulturgränser, att vi stärker och lär av varandra och att vi som trossyskon tjänar 

Herren tillsammans. Därför anser vi att allt samarbete, nationellt och internationellt, bygger 

på ömsesidigt förtroende mellan likvärdiga partners i Guds rike. 

Det är viktigt också för sändande församling/organisation att förstå den policy för samverkan 

och gemenskap Ready4More har. Vi vill göra det möjligt för enskilda och församlingar i 

Sverige att möta enskilda och församlingar i andra länder för att  

     - etablera och utveckla kontakt med varandra. 

     - ömsesidigt berika, stärka och lära av varandra. 

     - på olika sätt gemensamt föra Guds rike framåt. 

Läs gärna vårt policydokument Mission Statement för idén med Ready4More sammanfattad i 

ett antal konkreta punkter.  

 

För ytterligare information och frågor 

 

• Läs utförligt om Ready4More på www.ready4more.se. 

• Kontakta oss via e-mail info@ready4more.se.  
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