
Tron är en process 

 Ökat ansvarstagande för andra 

 Upptäcker sina gåvor och börjar använda dem 

 Tillväxt och mognad 

 Insikt om att övergången har skett 

 Omvändelse och tro 

 Kallelse och beslut att handla 

 Funderar på att bli kristen 

 Medveten om personliga behov, sökare 

 Positiv attityd till evangeliet 

 Intresserad av kristen tro 

 Har mött kristna men förstår inte nyttan 

 Medveten om det övernaturliga 

     (Delar av Engels skala) 



En del har ”bagage” … 

 Där väckelsen gått fram … 

 Medärvd … 

 Förutfattade meningar (präglad av t ex av  

media) 

 … andra har INTE bagage och 
präglas av nyfikenhet och 
okunnighet.  

 



Exempel på förutfattade meningar; 

”Så här ser vanligt folk på den troende”: 

1. Den troende har personliga problem 

2. De troende sjunger bra! 

3. I svenska kyrkan är det domedagsstämning 

4. Den troende är alltid glad och lycklig 

5. Den troende har inget roligt och är tråkig 

6. Är man troende är man mjäkig 

7. Inom kyrkan grälar man bara 

8. I frikyrkan drabbas man av extas 

9. Allt roligt är synd 
 

 



Många av oss har ”bagage” … 

 Präglade av 60-tal och 70-tal 

 Hedenius/ateismen 

 Vi har präglat nästa generation … 

 Låt oss inse att Sverige kanske är 
mer öppet än vi anar! 

 Ex affärscentrat i Borlänge 

 

 

 



Trendbrott i Sverige 
 
 - de som funderar över olika existentiella 

frågor har ökat från 20% till 30%. 
 - de som känner förtroende för kyrkor 

och  samfund har ökat från 40% till 
50%. 

 - de som anser att kyrkor och samfund 
ger adekvata svar på minst två av tre 
livsåskådningsfrågor har ökat från 17% 
till 22% 

 - de som ägnar sig åt korta stunder av 
kontemplation och bön 35% till 45%. 

      

     World Values Survey 

     Religion i Sverige 2008 
   



Mer öppet än vi anar … 

 ”Det finns inget som hindrar att ett 
mer intensivt utåtriktat arbete bland 
kyrkor och samfund så småningom 
ger resultat.” 

 

 Torleif Pettersson  

 (Professor i religionssoc.) 



En människas väg till tro 
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Relation Möter kristna Möter evangeliet Följer 
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Relation Möter kristna Möter evangeliet Följer 

Loppmarknad 

Alpha 

Gudstjänst 

Hemgrupp 
Öppen förskola 

Kör 

Ungdomsgrupp 



Ex på mötesplatser (”tröskelsänkare”) 

 Bytardag i Örebro 

 Samtalscafé i Piteå 

 Allsångskryss i Hörby 

 ”Viktigt på riktigt” i Ö-
vik 

 Bönhuset flyttar in i 
skolan Norrflärke 

 Kvinnofrukost i Boden 

 ”Välkommen in” Jämjö 

 Pannkakskyrkan 



Nya sätt att vara kyrka 

 Stugmöten Sjulsmark 

 Vardagsgudstjänst i 
Listerkyrkan Hällevik 

 Kul och kreativ kyrka,               
Rydaholm (80 st) 

 Middagspaus Sandfors 

 ”Gud och Spagetti-kyrkan” 
Kläckeberga 

 Alphagudstjänst i Örebro 

 Skotergudstjänst/After Ski 
i Skråmträsk 

 Älgmässa  

 FIKA-kyrkan i Piteå 

 Pannkakskyrkan 

 



Diakoni 

 Invandrararbete 
Boden, Älvsbyn, Kristinehamn 

 Öppen kyrka 
Lund, St Clara, Malmö, Sundsvall 

 

 

 

 

 



Våga lägga ned verksamhet 

som haft sin tid! 

 ”Ju äldre en församling/förening blir desto 
större är risken att man gör för mycket. 
Man lägger till saker hela tiden utan att ta 
bort! En överfylld kalender splittrar och 
gör slut på energin. Man behöver ibland 
rensa bort verksamhet som överlevt sig 
själv” 

 WWJC = What would Jesus cut? 



Alpha- en hjälp i processen till avgörelse 

 Här kan vi alla vara med… 

 Alpha finns i 170 länder på 112 språk 

 Över 100 000 svenskar har gått en 
Alphakurs! 

 Våga bjuda in … 
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Idén är kvar 

men vi har 

anpassat oss 

till omvärlden 

för att kunna 

påverka. 

 

 

 

 

Nya sätt att 

arbeta skapar 

nya sätt att 

påverka 

Nya strukturer, rutiner och 

framväxande traditioner 



Vision, uppdrag, kallelse 
Aktivitet, 
verksamhet 

Resurser 



Aktivitet, 
verksamhet 

Resurser 



Hara – en by i Jämtland 

 Vad är det de håller fram som det 
viktiga i arbetet? Nyckelord? 

 Väcker filmen några tankar för ert 
eget sammanhang? 

 Kom ihåg- i bakgrunden fanns tre 
bedjande tanter som inte gav upp. 



Vad kan vi lära oss? 

 ”Bönen tydlig och bärande” 

 ”Vi vill leva nära Jesus i vår vardag 
och leva nära människor i vår by” 

 Kreativa- ”vi vill göra saker lite 
annorlunda” 

 ”Vi har inte bråttom- vi tänker 
långsiktigt” 

 



Nio lärdomar från ”Växande 

församlingar i Sverige” 

1. Vägskälet 

2. Goda kontaktytor 

3. Varm och välkomnande atmosfär 

4. Personliga relationer 

5. Varm andlighet 

6. Missionsuppdraget 

7. Tron som en process 

8. Öppenhet för nya impulser 

9. Teamarbete – vi gör det tillsammans 



Gud verkar … 

 

 Ta din tro naturligt och dela naturligt! 

 Inte alla är öppna men några få… vilka? 

 Börja be för någon i din närhet … 

 Våga lyssna in en ”tanke” 

 Våga erbjuda bön.  

 Slappna av och lita på att Gud leder. 

 
 ”Ge inte upp er frimodighet, den ska  rikligen belönas. 

Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja 
och få vad han har lovat” Hebr 10:35 

 


