
Med utgångspunkt i Guds Ord och egna erfarenheter vill 
vi hjälpa er att reflektera över områden som är viktiga 
för alla som startar nya församlingsgemenskaper. Vi vill 
hjälpa er att gå från ord till handling. Om ni drömmer om 
att starta något nytt, kan M4 hjälpa till att förverkliga den 

drömmen. 

M4 TRÄNINGSPROCESS
-  för församlingsplanteringsteam -



M4

Vad är M4?

M4 baseras på missionsbefallningens fyra fokus:

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå 
därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns 
och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att 
hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla 
dagar till tidens slut.”

 Matt 28:18-20

M4 tar sin utgångspunkt i missionsbefallningen. M4 är för team som arbetar med att starta nya församlings-
gemenskaper.  Undervisningen tar upp teman som alla som startar en ny församling berörs av. All undervisning 
finns både som bok, på svenska, och som videoundervisning på norska och engelska. M4-processen leds av en 
tränad handledare som coachar och följer upp varje team. Processen sträcker sig över ca 2 år.  

Vår övertygelse är att alla Jesu efterföljare kan vara med och starta och multiplicera gemenskaper och 
församlingar. Alla är inte pionjärer eller församlingsplanterare, men de flesta kan delta i ett team och vara 
med och starta något nytt. Missionsbefallningen gäller alla. Om vi ska se den uppfylld, måste vi starta nya 
församlingar i Sverige, Skandinavien och hela Europa.

Du hittar mer information på www.pionjär.nu 
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M4 Modul 1 – Master

Den 4-5 oktober 2013 kommer den 
första undervisningsmodulen för 
församlingsplanteringsteam att hållas 
på Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 
(utanför Linköping). Programmet börjar 
fredag kl 12.00 och slutar lördag kl 17.00. 

Modul 2 Mission – 14-15 mars 2014 

Modul 3 Multiplication – 3-4 oktober 2014

Modul 4 Movement – 13-14 mars 2015

Innehåll Modul 1:
Modul 1 innehåller undervisning om Guds rike och 
hans makt, hur man bygger ett kärnteam och vikten 
av en tydlig vision. Det blir tid för grupparbeten och 
gemensam bön och betjänande. 

Medverkande: 
Vi kommer att få besök av några av de ledare 
som har startat M4 i Norge och de är alla erfarna 
församlingsplanterare. Med på modulen finns också 
ledare från det svenska församlingsgrundarnätverket.
 
Kom med teamet:
M4 är i första hand en teamprocess, varför man bör 
delta tillsammans med sitt planteringsteamet. Kom 
gärna 4-6 personer.

 
Kostnader:
Anmälningskostnaden för hela M4 processen är 
5000 kr per team, oavsett hur många ni är med i 
teamet.  Det ger tillgång till interaktivt klassrum med 
videoundervisning, två M4 handböcker på svenska 
samt en handledare. Resor, boende och måltider vid 
modulträffarna ingår inte. Kontakta ditt samfund, eller 
sammanhang angående ekonomin då flera samfund 
ger bidrag till detta. 

 
Boende och mat – modul 1
 Vi bor och äter på Liljeholmens folkhögskola. 
Paketpris för mat, fika och boende är 700 kr/person.
Hyra av lakan: 100 kr/person
Slutstädning: 200 kr/rum

Information 
Cahtrine Nygren, e-post: cahtrine.nygren@efk.se, 
mobil: 070-303 71 00.  
På www.pionjär.nu finns mer information om M4 
samt några filmer. 



Cahtrine Nygren

Samordnare församlingsgrundande

cahtrine.nygren@efk.se

Mobil: 070-303 71 00

www.pionjär.nu

M4

En process 
Församlingsplanterare och deras team inbjuds 
till en process över 2 år tillsammans med andra 
församlingsplanteringsteam. Samlingarna är 
upplagda som ett lärande nätverk, dvs. med hög 
grad av interaktion och mycket tid att arbeta i det 
egna teamet. Det blir 4 timmars undervisning under 
varje modul, i övrigt kommer tiden att användas till 
teamarbete, erfarenhetsutbyte, bön och förbön mm. 
Efter varje modul gör teamet en handlingsplan som 
de ska arbeta med och hållas ansvarig för inför sin 

handledare. 
Alla deltagarna kommer 

att få tillgång till 
videoundervisning 
och resursmaterial 
på en interaktiv 
inlärningsplattform. 

Detta tar dock inte bort 
vikten av att mötas ansikte 

mot ansikte i processen, men 
förstärker den. 
Du kommer med i en målinriktad process med hög 
ansvarighet under vägen, uppföljning och inspiration 
från tränade vägledare. 
För mer information och innehåll i de fyra modulerna, 
se www.pionjär.nu

Förväntningar
• Varje planteringsteam kommer med minst 4 
personer varav en är teamledare som har ett 
huvudansvar för planteringen.
• Varje team får en handledare som har ansvar för att 

följa dem genom processen och som själv har gått en 
M4 träning för handledare.
• Teamet förpliktar sig över hela M4 processen och är 
villig att arbeta målinriktat med den plantering man 
står i.

Sista anmälningsdag 31 augusti 2013:
Instruktion om betalning sänds ut efter anmälan. 
Inbetald avgift innebär definitiv anmälan.

Anmälan sker till ansvarig i respektive samfund:
• Evangeliska Frikyrkan – Cahtrine Nygren  
cahtrine.nygren@efk.se, tel: 070-303 71 00 

• EFS – Martin Alexandersson  
martin.alexandersson@efs.nu, tel: 070-766 41 18 

• Frälsningsarmén – Mattias Nordenberg  
mattiasno73@gmail.com, 0739-20 64 81 

• Equmeniakyrkan – Peter Svanberg 
peter.svanberg@gemensamframtid.se, 08-580 031 25 

• Svenska Alliansmissionen – Jonas Melin 
jonas.melin@alliansmissionen.se, 076-190 53 88 


