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Översikt över det  
nya materialet

Av sig själv-principen…

”Med Guds rike är det som när en man 
har fått utsädet i jorden. Han sover och 

stiger upp, dagar och nätter går, och 
säden gror och växer, han vet inte hur. 
28Av sig själv bär jorden gröda, först 

strå, så ax, så moget vete i axet. Men när 
grödan är mogen låter han skäran gå, för 

skördetiden är inne.” 
Markusevangeliet 4:26-29

Använd den växtkra@ 
Gud har lagt ner i skapelsen



Utrustande ledarskap 
Gåvobaserad verksamhet 
Hängiven andlighet 
Funktionella strukturer 
Inspirerande gudstjänster 
Livsnära smågrupper 
Behovsorienterad evangelisation 
Kärleksfulla relationer

Samma 8 KvalitaGva 
Särdrag

Så vad är nyI?

• Ny layout 
• Från en profil till tre “guider”: 

Summeringsguiden 
Berä:elseguiden 
Statusguiden

• Från EN minimifaktor till 
minimifaktorER 

• Tätare kontakter med  
handledaren 

• Material som hjälper processen 
• Inga siffror i de två första 

guiderna
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“Culture eats strategy 
for breakfast” 

Peter Drucker

En ny NFU-process

NFU-processen

Upprepa  
NFU-

undersökningen

Första samlingen:

Andra samlingen:

Personlig och  
gemensamma  

växtcykler
+

Ytterligare samlingar 
för att bearbeta materialet



De tre guiderna

Nyckelord: 
Igenkänning

Mål: 
Att få en första bild



Nyckelord: 
Lyssna och Tolkande samtal

Mål: 
Att få en gemensam 

förståelse 

Församlingens  
starkaste teman



Samtal i grupp…

Församlingens  
svagste teman



Samtal i grupp…

Nyckelord: 
Analys och fördjupning

Mål: 
Dra slutsatser, vad vet vi?





Finns att ladda ner på: 
http://ncdchurchsurvey.org/sv/cycle-starters

NFU Handlingsplaner

Handlingsplaner

Nu	när	du	börjat	förstå	din	församling	lite	bättre	med	hjälp	av

NFU-undersökningen	är	det	dags	att	börja	den	gemensamma

utvecklingen	mot	en	sundare	församling.	Du	har	valt	att	börja

experimentera	och	lära	dig	mer	om	temat	till	vänster.	Välj	en

av	handlingsplanerna	och	skriv	siffran	1	i	rutan.	Sätt	upp	det

här	bladet	på	väggen	och	sätt	igång!

Nästa	gång	du	har	ett	möte	med	andra	som	också	arbetar	med

ett	tema	går	ni	igenom	frågorna	med	varandra	-	från

"förverkliga"	till	"planera".	Efter	att	du	gått	igenom	processen

kanske	du	bestämmer	dig	för	att	det	viktigaste	just	nu	är	att

fortsätta	med	samma	plan,	ändra	planen	eller	välja	ett	annat	av

alternativen	nedan.	Om	du	väljer	ett	av	alternativen	nedan

skriver	du	siffran	2	i	rutan	och	så	vidare.

Om	du	vill	se	fler	handlingsplaner	eller	arbeta	med	ett	annat

ämne	som	lyfts	fram	i	ert	resultat	från	NFU-undersökningen

går	du	till	ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Ditt	förslag	till	handlingsplan

Livsnära	smågrupper

Hjälp	församlingsledningen	att	bygga	upp	ett
resursbibliotek	för	nuvarande	och	potentiella
smågruppsledare.	Fokusera	särskilt	på	resurser	som	är
relevanta	för	de	teman	och	frågor	som	identifierats	som
minimifaktorer	i	församlingen.

�

Lyft	fram	församlingens	livsnära	smågrupper	på	ett
kreativt	sätt	så	att	det	blir	lättare	att	få	en	översikt	över
grupperna	(när	och	hur	ofta	de	träffas,	åldersgrupp,
könsindelning,	ämnen,	format	osv.).

�

Diskutera	i	din	livsnära	smågrupp	hur	ni	kan	se	till	att
gruppen	alltid	är	öppen	för	nya	medlemmar	och	hur
dessa	personer	mest	sannolikt	hittar	till	er	grupp.

�

Uppmuntra	de	som	är	med	i	den	livsnära	smågrupp	du	tillhör	att	berätta	vad	som	skulle	göra	er	tid
tillsammans	så	relevant	som	möjligt	för	de	problem	de	möter	i	vardagen.

�

Har	församlingsledningen	sagt	att	livsnära	smågrupper	ska	prioriteras?	Se	till	att	det	avsätts	tillräckligt
med	budget	och	tid	för	att	utveckla	grupperna	och	träna	ledarna	på	ett	sätt	så	att	motsvarar	förväntan.

�

Fundera	på	smågruppsträffarnas	atmosfär	och	ta	hänsyn	till	alla	aspekter	–	från	det	att	medlemmarna
anländer	till	dess	att	de	åker.	Vad	kan	ni	göra	för	att	det	ska	bli	mer	familjärt	och	hemtrevligt?

�

Ät	en	måltid	tillsammans	i	den	livsnära	smågruppen	och	uppmuntra	varje	deltagare	att	bidra	(med	mat,
sång,	ett	bibelord	osv.).

�

Starta	en	ny	livsnära	smågrupp	som	fokuserar	på	att	hantera	de	utmaningar	som	gruppens	medlemmar
upplever.

�

Finns att ladda ner på: 
http://ncdchurchsurvey.org/sv/cycle-starters

Erfarenheter av aI 
arbeta med den nya 

NFU-profilen?


