
Samtalsfrågor efter Växtkraft ETT 
 

1. Vad har betytt mest för dig i din egen trosvandring? Dela 

kortfattat i grupp, ca 5 min/person. Finns det några 

gemensamma drag? 

2. Vad är ni glada över i er förening/församling? Vad fungerar bra? Vilka möjligheter 

ger det att nå ut till nya människor? 

3. Vilka är de stora frågorna och behoven i det samhälle där ni finns som 

förening/församling? 

 Lista de 3-4 viktigaste behoven. 

 Hur ser er verksamhet ut i förhållande till dessa behov? Med andra ord, var 

finns anknytningspunkterna mellan dessa behov och föreningens tro och liv? 

4. Vilka begräsningar och vilka resurser finns i föreningen/församlingen? Gör en utförlig 

lista på båda sidor. Det kan handla om ekonomi, om visioner och det du brinner för, 

om andliga gåvor, om kontaktnät, om människor i verksamheten osv. 

5. Vilka möjligheter finns att ”experimentera” och att testa nya saker i föreningen/ 

församlingen?  

(Material från Växtkraft ETT finns på www.efs.nu under Sverigeavdelning, Växthuset, 

Växtkraftdagar) 

 

     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 så kan 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. 
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