


"Hur gör jag mer på 
mindre tid?
 Om multiplicerande 
ledarskap."



2 Mos 18:13-17
Nästa dag satte sig Mose för att skipa rätt bland folket, och folket 
stod omkring honom från morgonen ända till kvällen. När 
svärfadern (Jetro) såg hur mycket Mose hade att uträtta sade han: 
”Måste du göra allt detta för folket? Varför skall du ensam sitta här 
med allt folket omkring dig från morgon till kväll?” – 15”Folket 
kommer ju till mig för att fråga Gud”, svarade Mose. ”När de har 
någon tvist kommer de till mig, och jag skipar rätt mellan dem och 
lär dem Guds bud och lagar.” Hans svärfar sade: ...

“Det här har du inte ordnat bra.”



2 Mos 18:17-22
Hans svärfar sade: ”Det här har du inte ordnat bra. Du tröttar ut 
både dig själv och allt folket som står här. Arbetet blir för tungt för 
dig, du kan inte göra det ensam. (...) du skall utse några bland 
folket, (...) och sätta dem att leda grupper på tusen eller hundra 
eller femtio eller tio. (...) alla viktiga fall får de hänskjuta till dig, 
men i de enklare målen kan de själva döma. Så kan du lätta din 
börda och låta dem bära den tillsammans med dig. Om du gör 
detta och det sker på Guds befallning kan du hålla ut, och alla som 
är här kan också gå hem nöjda.”



"Hur gör jag mer på 
mindre tid?
 Om multiplicerande 
ledarskap."



Myter 

Be mer bara 

Ge mer bara 

Om yxan är slö och eggen inte slipas får man bruka desto större 
kraft. Man vinner på att gå till verket med vishet. Pred 10:10



Åtminstone 3 saker jag behöver

Vision 

Ledare

Organisation 



VISION



Vad driver er församling?

Tradition

Ledaren

Ekonomin

Verksamheten

Samhället



Vart vill vi? 

Matt 15:14 
“Bry er inte om dem: de är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind 
faller båda i gropen.”



VISION

Utan uppenbarelse går folket vilse, lycklig är den som tar vara på Guds 
undervisning. Ords 29:18 (Folkbibeln)



Ett förslag på vision och mål

Vi vill att människor skall få upptäcka, växa i, dela och prisa Fadern Sonen och 
Den Helige Ande



Varför vision och mål?

Effektivitet

Utvärderingsmöjligheter

Oväsentligtskännedom

Kommunicerbarhet

Vi gör det som Jesus befallt oss att göra  



LEDARE



Hur gör man initiativtagare av iakttagare?

1. Vi predikar om det 
a. I Kyrkan finns inga iakttagare - bara mottagare och initiativtagare 

- 1 Kor 7:7
b. Vill du bli lik Kristus? Tjäna! - Fil 2:7
c. Varje del behövs - 1 Kor 12:8

2. Vi har en ledarkurs 
3. Vi låter ledarna öva och pröva 
4. Vi startar ingenting utan ledare 



ORGANISATION



Hur sätter man ledarna i funktion?
1. Rita en fem-uddig stjärna och namnge ett projekt 
2. Skriv projektets syfte 
3. Fyll i de undre 4 uddarna med roller som fullt ut täcker 

uppgifterna i projektet 
4. Fyll i den översta stjärnudden med Visionär - Ef 4:11-12
5. Beskriv den exakta uppgiften på varje arm 
6. Skriv de gåvor som behövs för varje roll 
7. Kom på namn till de olika rollerna 
8. Fråga  



SAMMANFATTNING

SKAPA EN VISION 

SKAPA LEDARE SOM KAN VISIONEN

ORGANISERA KRING VISIONEN


