Vilja, våga, växa
SAMTALSHANDLEDNING
Boken Vilja, våga, växa av Björn Gusmark
kan vara ett stöd i arbetet med församlings
utveckling. Boken kan läsas rakt upp och ned
och ger då en överblick över både församlings
syn och olika sätt att se på församlingsutveck
ling. Boken kan också läsas långsammare och
vara en utgångspunkt för reflektion om den
egna församlingen och dess behov av utveckling.
Vi hoppas att detta samtalsmaterial ska ge stöd i
båda sätten.
Bokens tre delar kan läsas på olika sätt

Bokens första del handlar om församlingens
identitet och kallelse och ger läsaren flera bibel
ord att ha som utgångspunkt i det fortsatta
tänkandet. Låt gärna denna del bli flera sam
talskvällar med bibelstudiet i fokus. Kanske
behöver ni samlas under en hel termin och ge
tid för reflektioner och fördjupning.
Den andra delen ger läsaren flera exempel på
teorier om församlingsutveckling. På www.argu
ment.se/vilja-vaga-vaxa kan ni hämta hem de
modeller som författaren presenterar. Använd
gärna dem. Rita upp dem och fundera över var
ni ser era behov.
Boken avslutas med inspiration till försam
lingsutveckling i praktiken. Med de två tidigare
delarna som grund kan ni nu konkret fundera
över hur ni kan utveckla just er församling och
ert arbete. Använd gärna boken som en men
tor, en röst utifrån som belyser er situation.

Första samlingen

Låt var och en i samtalsgruppen fundera över
ordet församling. Vad betyder det för dig? Vil
ka associationer får du? Låt ordet gå runt och
skriv gärna upp stödord från era berättelser
på ett blädderblock. När alla fått berätta kan
ni gå vidare och fundera på ordet församlings
utveckling. Vad är församlingsutveckling för
dig? Vilka områden tänker du på? Låt alla be
rätta och skriv också nu upp stödord.
När ni lyssnat till wvarandra kan ni samtala
om likheter och skillnader i era berättelser.
Spara blädderblocken. De kan ni gärna åter
komma till nu och då under i er samtalscirkel.

Lycka till!
Ingela Bergström, Sensus
juni 2015

Två vägar vidare

1.

1

Läs tillsammans innehållsförteckningen
i boken. Låt var och en fundera på vilka
kapitel eller frågeställningar som ser extra
intressanta ut utifrån första träffens re
flektioner. Ni kan nu låta var och en välja
ett avsnitt att fördjupa sig i och dela upp
bokens olika avsnitt mellan er i samtals
gruppen. Gå sedan igenom boken utifrån

de avsnitt som valts. Den som valt det ak
tuella avsnittet får inleda med några egna
reflektioner och eventuella frågeställningar
och sedan inbjuda alla att komma med i
ett gemensamt samtal.
2. Bestäm er för hur långt ni ska läsa i boken
till nästa gång. Uppmuntra varandra att
läsa med pennan i handen.
• Skriv frågetecken i kanten för det du
inte håller med om eller inte förstår.
• Skriv utropstecken i kanten för det
som känns som utmaningar eller
aha-upplevelser.
• Rita en måltavla i kanten för det som
känns som det viktiga, det centrala i
texten.

Stämmer den med er bild? Finns det något
mer att lägga till? Hur ser ni på de utma
ningar författaren pekar på?
(s 44–51)
Frågeställningar, del 2:
Att forma församlingens färdplan

1.

Läs igenom de olika teorierna om försam
lingsutveckling. Fundera efter varje teori
på hur detta stämmer med ert samman
hang. Vilken del tror ni att ni behöver job
ba vidare med?
2. Hämta hem de bilder som finns på www.
argument.se/vilja-vaga-vaxa och fundera på
de fyra trianglarna (s 72–73). Hur tänker ni
kring denna sammanställning? Vilket hörn
tänker ni att ni behöver arbeta med?
3. Vilka hinder kan ni ana för er församlings
utveckling? (s 76–78)
4. Hur ser ni på att sätta mål? Vilket skulle
ert mål vara? Hur kan man ta ut riktning
en för församlingen? Vilka steg behöver ni
ta? (s 79–92)

Frågeställningar, del 1:
Församlingens identitet och kallelse

1.

Hur ser ni på kyrkans situation med
sjunkande medlemstal? Vilken är kyrkans
egentliga identitet? Vad är det som behö
ver ändras? Vilka möjligheter ser ni för
kyrkan idag? (s 10–14)
2. »Församlingens identitet är att den är Guds
sätt att starta om på nytt. Vi är kallade att
ta emot, leva och sprida Guds rike. Samti
digt är församlingen ett provisorium i vän
tan på att Gud en dag ska upprätta sitt rike
fullt ut vid tidens slut«, skriver författaren.
Hur ser ni på församlingens grund? Vilka
bibelord talar till er? Finns det ytterligare
bibelord som ni vill ta med? (s 15–22)
3. Guds rike, omvändelse och tro. Hur tän
ker ni om Guds rike? Vilka uttryck för
Guds rike talar till er? Vilka frågor får ni?
(s 23–29)
4. Författaren visar på tre riktningar: upp,
in och ut. Hur stämmer de med de bilder
av de första kristna och församlingen som
ni har? Vilka tankar ger er denna bild? (s
30–38)
5. Hur ser ni på de olika bilderna av försam
lingen? Går det att hålla dem samman?
Hur? (s 39–43)
6. Hur ser ni på den historiska beskrivningen
av att vara församling i Svenska kyrkan?

Frågeställningar, del 3:
Församlingsutveckling i praktiken

1.

Hur pratar ni om tron? Vilket andligt
språk känner ni er hemma med? Hur kan
vi ge möjlighet för alla att tala om sin tro?
Kan författarens bilder vara en hjälp för
er? Vad tänker ni om författarens lösning
på problemet i sista stycket s 101? Hur
skulle ni formulera er? (s 96–101)
2. Vilka möjligheter och vilka fallgropar ser
ni i smågruppsarbetet? Hur skulle man
kunna förhindra fallgroparna? Vilket stöd
skulle ni behöva? (s 102–107)
3. Hur ser ni på ledarskapet? Vad innebär det
att utvälja, upphöja, utbilda, utmana och
uppmuntra ledare? Hur arbetar ni nu? Vad
skulle kunna förändras? Hur stöttar ni en
ledare i att orka i sitt ledarskap under lång
tid? Vilka resurser behöver ni för att stötta
era ledare? (s 108–117)
4. Vilka undervisningssituationer har ni? Vad
skulle ni kunna utveckla? Vilka möjlig
heter ser ni? (s 118–122)
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5.

6.

7.
8.

9.

Är gudstjänsten centrum i er församling?
Finns äktheten i ert gudstjänstfirande?
Hur delaktig kan församlingen vara i en
gudstjänst? Vilka förändringar behövs? (s
123–129)
Liturgi, lovsång, stillhet, personlig förbön,
givande, ordet, vittnesbördet, bordet, för
bönen – allt ryms i gudstjänsten. Hur ser
balansen mellan de olika delarna ut i er
församling? Vilken del behöver betonas än
mer? (s 129–136)
En gudstjänst för alla? Går det? Hur?
Hur ser ni på musiken i gudstjänsten? (s
136–139)
Hur ser ni på diakoni i förhållande till
samhällets ansvar för den enskilde? Har ni
erfarenheter av att våga ett nytt diakonalt
arbete? Hur kan ni ta vara på glädjen i det
diakonala arbetet? (s 140–142)
Vad tänker ni kring det keltiska förhåll
ningssättet att möta människor? Känner ni
igen er? Finns det redan idag delar av detta
i ert arbete? Hur skulle ni kunna utveckla
det? Hur skulle ni kunna tala till dem som
»verkligen vill lyssna«? (s 143–149)

10. Hur tänker ni kring diakoni och mission?
Hur vill ni formulera er när det gäller
karismatik/nådegåvor? Hur kan ni i för
samlingen verka så att de olika gåvorna
blir synliga? Vilka resurser behöver ni? (s
150–157)
11. Vilka exempel fastnar ni för i genomgång
en av vad som händer i omvärlden och i
Sverige inom församlingsutveckling? Har
ni ytterligare exempel? Vilka slutsatser drar
ni? (s 158–168)
Sista samlingen

Läs Björn Gusmarks slutord (s 169–170). Fun
dera över hans olika utmaningar. Vilka tankar
får ni? Vilka frågor väcks? Vilket är ert nästa
steg? Låt ordet gå runt.
När samlingen närmar sig sitt slut, ca 15 min
kvar, låt var och en kort formulera vad den här
samtalsgruppen gett.

Sensus är en resurs i ledarstöd och församlingsutveckling. Vi kan hjälpa
er, både med stöd till samtalsledare och med processledning i mindre och
större grupper. Välkomna att kontakta ert närmaste Sensuskontor. Anmälningslistor för studie
cirklar finns att hämta på www.sensus.se.
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