
Samtalsfrågor efter Växtkraft 
TRE. 

 

1 På vilka sätt har vi roligt tillsammans i vår förening/församling? 

2 Hur fungerar de personliga relationerna? 

3 På vilket sätt finns det plats för det svaga och brustna i vår gemenskap? Vågar vi 

själva dela med oss av våra misslyckanden och svagheter? 

4 I vilken utsträckning är vår gemenskap en plats där vi hjälper varandra att växa och 

mogna. Är vi en helande gemenskap? 

5 Vilken inställning har vi till att människor delar med sig av de gåvor och förmågor 

de har fått? Vilka former för detta erbjuder vi? 

6 Vilken inställning har vi i vår förening till förändring? Hur förhåller vi oss till nya 

ideér och annorlunda sätt att göra saker på? 

7 Hur samarbetar vi tillsammans med andra kristna kyrkor på orten? 

8 Vilka människor eller grupper av människor har vi kontakt med? Gör en bönelista 

som ni använder framöver och återkommer till. Fördela böneämnena och börja be 

konkret. Vad händer? 

9 Samtala utifrån de frågor som finns sammanställda nedan om det samhälle/stad ni 

lever i. Gör en beskrivning. Hur bygger ni och fördjupar kontakten med människor i 

er närhet, både som enskilda och förening? Finns det några nya kontakter som ni 

kan ta? 

10 Vilken bild tror ni att människor i er omgivning har av er och er 

förening/församling?  Stämmer bilden? Vilken bild önskar ni att de skulle ha? 

 

Hur ser ert närsamhälle ut? (Se fråga 9) 

Hur skulle ni vilja beskriva människor i samhället XX? 
 Vilka grupper av människor kan ni identifiera i samhällt utifrån bakgrund, 

yrken, åldrar och fritidsintressen osv? 

 Vad engagerar människor i XX? Hur tar sig det engagemanget i uttryck? 

 Hur umgås människor? Vilka mötesplatser finns?  

 Finns skillnader mellan "ursprungsbefolkning" och "inflyttade"? På vilket sätt? 

 Finns skillnader mellan olika åldrar? 

 Hur skulle ni beskriva kulturen i samhället? Vilka varianter av lokal kultur 
finns? 

 Finns det speciellt inflytelserika personer/grupper i XX?  

 
Frågor som kan relateras till er förening och utmaningar för ert arbete. 

 Vilka starka sidor finns i samhället? 

 Finns det sociala problem som vi bör vara medveten om (och kanske missar)? 

 Vilka har starkare kontakt med föreningen/församlingen? Vilka grupper har 
svag kontakt med kyrkan? 

 Vad ser du/ni som föreningens/församlingens största utmaningar i ert 
samhälle? 



 Vad ser du/ni som föreningens/församlingens största möjligheter i ert 
samhälle? 

 
En liten övning i att lyssna in Guds röst … 
Vi tror att Gud talar genom bibelordet men också genom våra tankar och vårt samtal. En 
viktig pusselbit i föreningens utveckling är att be tillsammans och försöka lyssna in Guds röst. 
Så här kan det gå till: 

 Exempel på frågeställning kan vara: Hur ska vi gå vidare? Finns det öppna dörrar 
som vi inte tänkt på? Eller det kan vara ett speciellt beslut eller en frågeställning 
som ni står inför. 

 Ta 15 minuter då var och en ber tyst för detta. I bönen kan tankar, bibelord, inre 
bilder komma. 

 Gruppen delar sedan tankar med varandra. Fortsätt att be tillsammans för det 
som kommit fram. 

Som uppmuntran, se gärna filmklippen igen om bönens betydelse för starten av böne- och 

samtalsrummet i affärscentrat i Borlänge, samt omstarten i den lilla byn Hara. Filmklippen 

finns att hämta på EFS hemsida. Några bibelord om hur Gud talar och vägleder genom 

Anden; Joh 16:13, Rom 8: 17-18, Jak 1:5. 

 

Några ord om förändring 
”Vänta inte med förändringarna tills blixten slår ner – börja när du hör mullret” Maxwell 
Vad bromsar förändring och utveckling? 

 Gamla hjulspår-  ”Så här har vi alltid gjort” 

 Ingen tid för reflektion – vi kanske aldrig har tar oss tid att prata framtid i föreningen. 

 Konflikträdsla. Det är lugnast att inte röra om för mycket.  

 Överdriven hänsyn till personer och grupper i föreningen 
 

Hur skapar vi ett positivt klimat för utveckling?  

 Bed tillsammans.  Vad händer med oss när vi ber? Vi börjar se utifrån Guds 
perspektiv. Möjligheter istället för problem. Gud talar till oss när vi ber. Bön förenar 
hjärtan. 

 Skapa delaktighet- motivera och inspirera. Det här är något vi gör tillsammans i 
föreningen även om några bär uppdraget. Samtidigt vet vi att vi aldrig får alla med på 
tåget!  

 Tydlighet och öppenhet i information och beslut. Att medlemmarna vet vad som 
händer hela tiden! Att beslut förankras. 

 Omsorg om människor Det är smärtsamt med förändring och vi måste vara 
varsamma om människor i den! 

 Stressa inte men låt inte heller processen rinna ut i sand. Förlora er inte i processen. 
Det är viktigt att komma till skott!  

 Vi gör det på prov! Ge möjlighet till utvärdering och omprövning. Avdramatisera. 


