
Nya sätt att vara kyrka  
- för evangeliets skull

Fresh Expressions 
of Church



Missionsuppdraget i vår tid

”Efterkristendom är den kultur som växer fram då den 
kristna tron förlorar mening i ett samhälle som på ett 
bestående sätt har formats av den kristna berättelsen, 
samtidigt som de institutioner som har skapats för att 
uttrycka den kristna tron minskar i inflytande.” 



Stuart Murray i Post-Christendom



Detta innebär:
• Från centrum till marginalen

• Från majoritet till minoritet

• Från privilegium till pluralism

• Från kontroll till vittnesbörd 

• Från institution till rörelse 



Kyrkan i Sverige 2013

• Svenska kyrkan har 65,9 % 
dvs mindre än 2/3 

• 48 % av födda döptes 

• Frikyrkor minskar i stort sett



Medlemmars kontakt 
med kyrkan

• 65 % via kyrkliga handlingar 

• 25 % via musikevengmang och gudstjänster 

• 4 % via diakoni



Medlemmars 
gudstjänstdeltagande

• 62 % går aldrig i kyrkan  

• (67 % i storstad, 53 % i glesbygd) 

• 32 % går några/någon gång per år 

• 6 % går någon gång per månad eller vecka  

• (Dvs ca 300 000 personer)



Grad av gudstro
• 10 % tror på Jesus  

• 25 % har en personlig gudstro 

• 27 % tror att Gud finns inom varje människa 

• 10 % tror på en opersonlig kraft 

• 20 % är agnostiker 

• 15 % är ateister



Gudstjänstdeltagande per 
församling

• Mindre än 20 % av Svenska kyrkans församlingar 
har mer än 20 gudstjänstdelatagare i snitt per 
söndag.



Fem förändringar i samhället

Söndagar i förändring

Relationer i förändring

Kulturer i förändring

Minde troskunskap

Från religion till andlighet

Kyrka på olika tider

Kyrka för olika nätverk

Kyrka i olika kulturer

Kyrka för nybörjare

Kyrka för sökare utan 
kontakt



Vad blir slutsatsen?

Mångfald måste vara normen



Kyrkan förr…
• dop
• konfirmation
• vigsel
• högtider
• söndagar
• sjukdom
• kris
• förlust
• död











Missionsuppdraget: 
Från kyrkporten, 
till dopfunten  till 

nattvardsbordet till altaret 
och ut i världen



…och nu
Några kommer 

fortfarande till kyrkan






Missionsuppdraget: 
Gå dit där människorna är 

och gör lärjungar.



Samtal

Vilka slutsatser vill ni dra av 
lägesbeskrivningen?



Allt har jag varit inför alla, för att åtminstone 
rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull. 

1 Korinthierbrevet 9:22b-23a



Church of England + Metodistkyrkan i 30 år. Bob och Mary Hopkins. Nätverk i Sverige. 
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Fresh Expressions siktar på 
de 80 % utanför kyrkan

• 20 % har kontakt med kyrkan

• 40 % har haft kontakt med kyrkan

• 40 % har ingen kontakt med kyrkan



So many types of
• school-based 

• multiple/midweek 

• network church 

• seeker 

• café church 

• cell/BEC/cluster 

• new monastic 

• alt. Worship 

• Man church! 

• Surfers church

• workplace church 
• youth church 
• under 5s and parents 
• student church 
• community initiative 
• church plants 
• Skateboarders church 
• church of vulnerable 
• Rural freshX 
• Ladies church!

Intro to Fresh Expressions

Så#många#slags#

•  school-based#
•  mul2ple/midweek#
•  network#church#
•  seeker#
•  café#church#
•  cell/BEC/cluster#
•  new#monas2c#
•  alt.#Worship#
•  Man#church!#
•  Surfers#church#

•  workplace#church#
•  youth#church#
•  under#5s#and#parents#
•  student#church#
•  community#ini2a2ve#
•  church#plants#
•  Skateboarders#church#
•  church#of#vulnerable#
•  Rural#freshX#
•  Ladies#church!#

Intro to Fresh Expressions 



 
4 kännetecken på 
Fresh Expressions  
 


• Missionerande: tjäna dem som är utanför kyrkan

• Kontextuell: lyssna till människor och gå in i deras 
kultur

• Utrustande: göra lärjungaskap till en prioritering

• Kyrka: att skapa en gudstjänstfirande församling



Fresh Expressions of Church 
= Nya sätt att vara kyrka?  

• Initiativ

• Kreativitet

• Bön

• Evangelisation 
och diakoni på 
samma gång



Vilka förändringar behöver vi 
vara beredda på?

• Dag och tid
• Vem som leder
• Lokaler
• Mötesstil
• Gruppstorlek
• Prioritering av tillbedjan
• Grund för medlemskap                                          

eller överlåtelse
• Församling och plats

“Utförare” som uppfinner 
medan de går framåt



Här äger FE rum

• 44 % i kyrkor (och ibland i 
församlingshem)

• 56 % i församlingshem, 
hemma, offentlig lokal



Lekmannadrivet
• 52 % av FE leds av lekmän

• Majoriteten har inte haft någon formell 
utbildning för uppgiften.

• 40 % av ledarna har ingen särskild 
kyrkouppbackning och gör kanske gör detta 
på sin fritid.

• FE leds i lika hög grad av kvinnor som av 
män

• Lågbudget

•  Träff en gång per månad är vanligt



Den "funktionsnedsatta" kyrkan

En kyrka som är:


• händelseinriktad
• byggnadsinriktad
• söndagsinriktad
• prästinriktad

snarare än ”ett sätt att leva”



Attraherande metod

Kom

Intro to Fresh Expressions



Involverande metod
    Gå ut och kom 



      tillbaka



Nyplanterande metod

Gå och stanna 

se vad som 
växer upp



Inkarnerad mission



“Ordet blev människa och 
flyttade in i grannskapet”

     Johannes 1, The Message



"Blandekonomi"
Att glädjas över och bygga vidare på det som är 
missionsinriktat i den traditionella kyrkan...

…och att hitta nya, flexibla, 
relevanta sätt att dela evangeliet till 
de som ännu inte relaterar till kyrkan   
   



Ett omvälvande sätt att tänka...

Gå - och stanna

Gå - och stanna

Tre gudstjänstfirande 
gemenskaper på samma plats!



Samtal

1. Vad har slagit an hos dig i presentationen?
2. Var kan du se möjligheter för fresh expressions?
3. Hur kan EFS uppmuntra en fresh 

expressionsrörelse?


