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85% kommer till tro innan 15 års ålder. 
95% innan 30 års ålder. 



Hur lägger vi grunden rätt för växt i tro 
bland barn och unga i församlingen?



“Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en 
klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, 
floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det 
rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och den som 
hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre 
som byggde sitt hus på sand.”
               

      Matteus 7:24-26



”Jag har ett positivt 
intryck av kyrkan – även 
om jag inte var kristen 

var alla positiva till 
mig”

 Ungdomsgudstjänsterna 
har varit bra – hög 

standard, bra lovsång, med 
förkunnare som har ett 

positivt, utmanande och 
tydligt budskap.”

POSITIV FEEDBACK



”Jag trivdes aldrig – det var dålig 
sammanhållning. Det var ytligt – 
det viktiga var att man såg bra ut 
och hade rätta kläderna”

   ”Många som kom för att hänga i kyrkan 
hänger på krogen istället – de flesta har 
lämnat allt. Mycket fokus var på att man 
skulle ha kul som en fritidsgård. Då kan 
man lika gärna vara med i något annat 
sammanhang.”

NEGATIV FEEDBACK



”Jag skulle vilja ha mer Bibelstudier 
som hade bättre riktlinjer för hur man 
ska leva som ung kristen människa – 
när jag bodde i USA hade dom det och 
det kändes bra”

LÄNGTAN
”jag känner att jag skulle vilja 
finnas i något sammanhang – 
men det finns inte någonstans 
man skulle vilja gå.”

 ”jag längtar 
efter ett 

Gudsmöte”
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TRE VINSTER MED EN HELHETSSYN

1. HELHETEN - jag är en del av en större helhet
2. RIKTNINGEN - vi har ett gemensamt mål
3. ÖVERLAPPNINGEN - vi ser hur vi kan överlappa 

verksamheter och hjälpa deltagare vidare



Vad ser ni för möjligheter och utmaningar i Växa i tro-
planens fyra ledord och sex åldersgrupper? 
Tala gärna utifrån er lokala församlings situation! 



FIKA



Hur blir vi en församling där barn, unga 
och vuxna växer i tro tillsammans? 



”Jag skriver till er, mina barn. Ni har fått era synder 
förlåtna för Hans namns skull. Jag skriver till er fäder. 
Ni känner honom som är till från början. 
Jag skriver till er som är unga: Ni har besegrat den onde. 

Jag har skrivit till er barn, ni känner fadern. Jag har 
skrivit till er fäder, ni känner Honom som är till från 
början. Jag har skrivit till er som är unga. Ni är starka, 
och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde.”

1 Joh 2: 12-14





PREZI


