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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 

 

Om vi blickar ut över det arbete som sker bland barn och unga i våra equmeniaföreningar så är det så mycket som är bra, så 

mycket som görs av god vilja och med kämparglöd – men ibland kan man fundera på hur grundat det är i församlingens grund. 

Hur fast står vårt engagemang bland barn och unga på den grund som bygger våra liv – Jesus Kristus? Alltså hur kan vi skapa 

miljöer där barn och unga får chansen att lära känna Jesus, få uppleva skillnaden i livet med honom, och tidigt erbjudas 

möjligheten att få vara med och bidra i Guds rike?  

I våra sammanhang är det ofta oklart vem det egentligen är som ansvarar för detta grundarbete bland barn och unga. Är det 

församlingen? Är det föreningen? Eller är det i samråd och i så fall – på vilka sätt? Det är detta vi behöver ägna tid, kraft och 

bön till i våra församlingar. Att lägga grunden rätt. Det är att bygga för framtiden.  

När vi på equmenia möter våra ungdomsledare så är det inte sällan som samtalen handlar om att man upplever sig ensam i sin 

tjänst och att man får ett stort ansvar för olika verksamheter utan större hjälp. Både frivilliga och anställda ledare gör 

erfarenheten av att församlingens ledarskap – ledning och pastor – delegerar en stor del av barn och ungdomsarbetet till dem. 

På bekostad av lärjungaskap och kristen tro många gånger. Därför att det man orkar med, och det vi många gånger byggt upp i 

våra sammanhang och kulturer är just verksamhet, ofta med en påhängd andakt i slutet.  

Vi ger det stöd vi kan från equmenia, men i grunden handlar det ändå om vilka förutsättningar som finns i den lokala 

församlingen. Alltså att det finns ett ledarskap som faktiskt på djupet förstår vikten av och värdet med att bygga församling med 

utgångspunkt bland barn och unga.  

Det räcker alltså inte med att stärka föreningens verksamheter, det behöver grundas djupare än så. Det börjar i församlingen 

och med frågan – vad är det vi vill ge barn och unga? Alltså vad är grunden för församlingen? Hur skapar vi förutsättningar för 

den lokala församlingen att bygga sin framtid bland de barn och unga man möter – oavsett om de kommer från kristna hem eller 

inte.   

STARTA DIN PREZI PRESENTATION 

Slide: Första helhetsbilden 

equmenia vill vara en resurs för att skapa förutsättningar för tillväxt, och detta behöver ske i samverkan med Gemensam 

Framtid – vilket vi just nu är på väg att genomföra på nationell nivå. Vi kallar det idag för förenings- och församlingsutveckling 

med målet att hela församlingen – barn, unga och vuxna ska växa tillsammans i tro och gemenskap.  

Vi har gjort en helhetsbild som jag kommer att gå igenom här. Se detta som en vision, en möjlig målbild. Det är en vision att gå 

in i och hämta inspiration till det lokala församlingsarbetet. Det är utifrån detta viktigt att hitta sin nivå och vad man orkar med 

lokalt. 

 

 

 

 

 



Slide: Kyrka för hela livet 

Gemensam Framtids vision är ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen”  

För hela livet handlar om två perspektiv. Det ena handlar om alla åldrar.  

Församlingen är för alla – för barn, unga och vuxna. Det betyder att församlingens ärende är att nå alla åldrar med budskapet, 

relationen till Jesus Kristus. Oavsett hur vi organiserar oss som församling, med en ungdomsförening eller inte, så är barn, unga 

och vuxna vårt uppdrag som församling.  

Det andra perspektivet är alla livssituationer.  

Gemensam Framtid och equmenia vill bygga församlingar som rymmer hela livet. Livets alla skeenden. Det handlar om barnets 

första tid, föräldraskap, att stärka tron i hemmet, dop, barnvälsignelse, olika mötesplatser för att växa i tro, vigsel, rådgivning, 

gudstjänst, begravning… Det handlar om hela livet. Från livets start till livets slutskede. I alla situationer av livet så får den lokala 

församlingen vara till stöd, uppmuntran, utmaning och uppbyggelse.  

Slide: Teologi– Att lägga grunden rätt. 

Vi ställde frågan kring hur man tänker teologisk bland barn och unga i församlingen till några pastorer. Här är något av de svar 

vi fick:  

”Jag upplever att många församlingar saknar reflektion kring sitt barn och ungdomsarbete. Det saknas ett teologiskt tänk. Jesus 

ger platsen i Guds rike, men den finns inte i våra församlingar. Utifrån Jesus så borde det viktigaste vara att skapa 

förutsättningar för våra barn. Vi har barnverksamheten i källaren. De kommer vid sidan av, vid sidan av tänket. 

Kravlar man över femton så är man intressant för församlingen. Det är ingen marknad för barn. Man ser inte barn och unga som 

en målgrupp i församlingen med självklarhet.” 

Slide: Teologi 

 

Det andliga ledarskapet i församlingen har till första och främsta uppgift att lägga grunden rätt teologiskt.  Att tänka – first things 

first – vad är det viktigaste i arbetet bland barn och unga – vad är fundamentet som vi bygger allt annat på? De olika delarna vi 

nu ser på kan man tänka som näringsämnen i jorden – vi behöver detta för att skapa förutsättningar för växt i tro. Den första 

delen, det första näringsämnet är teologi.  

Slide: Teologiska frågor 

Vi behöver bearbeta frågor i församlingen som utgör grunden för det bygge vi sedan gör bland barn och unga: 

- Vem är Gud bland barn och unga?  

- Hur vill vi presentera honom?  

- Vad har Gud för ärende i varje ung människas liv?  

- Vad gör kristen tro för skillnad?  

- Vilket liv vill vi bjuda barn och unga till?  

Slide: Värderingar 

Detta påverkar vilka värderingar som ligger till grund för hur vi bjuder in till vår gemenskap.Vad är det som känneteckna oss?  

När vi sedan skapar verksamheter, hur vi tänker kring våra gudstjänster, hur hanterar vi ledarskap, konflikter, engagerar 

föräldrar, tänker kring evangelisation…  

Slide: Ledarskap 

Det för oss in på just ledarskap – utifrån Bibeln som grund – vad är det som ska känneteckna en ledare i församlingen – oavsett 

om vilken åldersgrupp hon möter? Vad är det för ledarskap som Jesus modellerar och som församlingens ledare ska 

återspegla? Församling och förening bör uttrycka ledarskap utifrån samma värderingar.  

Slide: Tradition 

Församlingen står i en teologisk tradition, som påverkar arbetet bland barn och unga: 

Vilken doptradition står vi som församling i? Hur blir man medlem? Hur och när bjuder vi unga till avgörelse i tro? Är barnen 

bjudna till nattvarden i församlingen? Vad konfirmerar vi i konfirmationen?  

Det finns en mängd viktiga frågor att bearbeta i församlingen.  



Församlingen står också i en kulturell tradition, alltså hur gemenskap och mötesplatser är formade tidigare:  

Hur förhåller vi oss till vårt arbete bland barn och unga? Är det vision eller verksamheter som styr oss? Vilka verksamhetsformer 

är viktiga? Varför? Hur samverkar församling och förening kring detta?  

Det finns en mängd frågor som handlar om församlingens tillhörighet och tradition, både teologiskt och kulturellt.  

Att lägga grunden teologiskt gäller församlingens målgrupp bland barn, unga och vuxna. Pastorns roll är att vägleda ledare som 

planerar arbetet teologiskt. Pastorn är inte den som ska utföra allt, hon ska inspirera ledare att uttrycka den teologiska visionen.  

Hur berättar vi om Gud genom vårt arbete? Vad säger vi i våra andakter? Hur skapar vi platser där barn och unga får växa i 

lärjungaskap? Hur bjuder vi in till ett aktivt val att bli en kristen? Hur skapar vi miljöer för avgörelse och tro?  

När vi rekryterar ledare – ungdomspastorer och ungdomsledare – vad är det vi tittar på då? Vad är det för fundament som vi vill 

att dessa ledare ska uttrycka i tjänst bland unga? Risken är att vi söker efter effektiva ledare med metodkompetens men som 

saknar karaktär att leda unga till tro och efterföljelse.  

Slide: MISSION – unga är församlingens framtid  

Församlingens uppdrag är mission. 

Om man läser om Svenska Missionsförbundets historia, där missionen var själva motorn i arbetet, så var också barn och unga 

på ett tydligt sätt en central del av församlingens missionella arbete. Församlingens uppdrag är att missionera. ”Församlingen 

existerar genom mission på samma sätt som elden existerar genom att brinna” skriver man kring uppdraget i boken ”En kristen 

livsrörelse”. 

Kyrkan hade hand om allt arbete bland barn, unga och vuxna. På generalkonferenserna så stod ungdomsfrågor på 

dagordningen praktiskt taget varje år under 1900-talet inledande år. Men så kom ett förslag att skapa en särskild organisation, 

kallad Svenska Missionsförbundets ungdomsavdelning, SMU. Förslaget antogs 1909, men det följdes av en livlig debatt. Därför 

att många av ledarna för kyrkan, med PP Waldenström i spetsen, uttryckte en oro för en organisation vid sidan av 

församlingarna. Alltså man ville till varje pris bevara barn och unga som en självklar del av församlingens hela arbete.  

Vi behöver vinna perspektivet av att vara Kyrkan mitt i byn. Det är där mycket av vår trovärdighet som kyrkan ligger. Inom 

metodismen blir man sänd till en stad. Att tänka för en ort och inte i en ort. Vi är en församling för att betjäna staden.  

Vad skulle vi kunna göra för skillnad för barn i vårt närområde? Många pastorer som vi talar med säger att vi hade scouting för 

tio år sedan – nu har vi inga barn – och jag kan inget göra. Det kan man säga om man saknar missionsperspektivet utåt.  

Att bjuda med barn och unga i missionsuppdraget.  

Ofta säger vi att barnen inte bara är vår framtid utan vårt nu. Men framtidsperspektivet är också viktigt. Genom att som 

församling tänka framtid så innebär det att vi redan idag tänker vilka vi bygger för. Hur bygger jag idag för framtiden?  Var är 

kärnan som bygger framtiden? Hur ser den här församlingen och ledarskapet ut om femton år? Vad är strategin? 

 

Att få unga att få tag på det kristna livets praktiker - att bjuda församlingen att bli delaktig i kyrkans uppdrag i världen är pastorns 

och församlingens ledarskap. Missionsuppdraget gäller barn och unga i allra högsta grad. Gud kallar allt och alla in i sitt 

uppdrag. Det handlar om att bemyndiga unga att de kan vara med och bidra!  

Församlingens pastor och ledarskap behöver föra de ungas talan som fullvärdiga tjänare av Guds syften med församlingen och 

Guds rike. Unga är inte objekt för våra verksamheter, de kan redan idag vara med och bygga den församling vi ska bli. Det är 

de som ska ta över, och då är det viktigt att skapa en struktur och kultur i församlingen som fullt ut gör det möjligt att leva och 

leda i den riktningen redan idag. 

Om man inte får in dem på att bygga Guds rikes-tanken i församlingsbyggandet så blir man snart en konsument som ung i 

församlingen och lär sig att det inte är någon som på riktigt behöver mig. Delaktigheten är en grundläggande värdering bland 

barn och unga i våra församlingar. Det är en fråga om församlingens fortsatta utveckling. 

En bra fråga man kan ställa sig i församlingen är: Om barn och unga utgör kärnan som bygger församlingens framtid - hur kan 

vi redan idag låta dem få pröva församlingens uppdrag? 

Ibland tänker jag såhär – varför ska de diakonala och teologiska frågorna bara ligga hos de vuxna? Dessa frågor berör i allra 

högsta grad unga. Till pastorer som gör hembesök – bjud med ungdomar att göra det och se det som ett sätt att bygga vidare till 

nästa generation! Ägna din tid åt att rusta unga för att betjäna andra. Se unga som aktiva medarbetare i Guds rike. Även om de 

inte är klara med sin egen tro, låt dem få vara med och se att kristen tro gör skillnad. För andra och för sig själv.  

Genom equmenias ”Växa i tro”-plan så försöker vi måla en vision där församlingens ärende är bland alla åldrar, men föreningen 

kan planteras mitt i församlingen för att ge växtkraft och organisation i målgruppen. Det är den bilden vi försöker teckna i 

presentationen.  



Slide: Tro i hemmet 

Horace Bushnell, en amerikansk teolog, försökte redan 1847 i sin bok ”Christian Nurture” beskriva sin förståelse av hur barn 

kommer till tro på Gud. Han menar att vår uppgift är att vägleda barn till ett kristet liv så att de inte tänker något annat om 

sig själva. Det är vad kristet föräldraskap handlar om. Att både hem och församling är så genomsyrat av kristen tro så att det är 

det mest naturliga för barnen som växer upp i våra gemenskaper. 

När församlingen fungerar så blir den en resurs för familjer och föräldrar. Vi behöver också påminna föräldrar om att den 

primära och viktigaste platsen för att fostra och vägleda i tro är hemmet. Det säger amerikansk forskning med besked, att 

mamma, pappa är allra viktigast. Pastor och ungdomspastor kommer en bit ned på fjärde, femte plats.  

equmenia vill lokalt i varje församling etablera föreningar som får unga att växa – i relation till varandra och till Jesus. Det är vår 

vision. Det handlar om lärjungaskap. Men för att det ska bli möjligt så krävs det att hela församlingen är engagerad i den 

visionen och blir ett aktivt stöd till föräldrarna. Det handlar om att knyta band mellan det som sker i församlingen och i hemmet, 

och ge föräldrar ett självförtroende i att det jag har duger att dela, samt att få hjälp att få goda rutiner i hemmet.  

Vi kommer att ge praktiska exempel på detta när vi kommer in på equmenias Växa i tro-plan.  

Slide: Andligt föräldraskap 

Hela församlingen behöver engageras i uppdraget att bära en ny generation i församlingen. Det sker genom Andligt 

föräldraskap – genom att vi som är Fäder i tro, vi som gått med Gud en tid börjar ställa oss frågan – hur kan vi ge vidare det vi 

fått vara med om?  

I en församling som fungerar väl så frågar man sig – hur kan vi ta hand om våra barn här? Det ska vara samma fråga som när 

man som förälder blir äldre: När barnen flyttar ut – bor vi kvar i stora villan då? Nej. Vi anpassar våra liv när livet förändras. 

Samma sak borde det vara i församlingen. När barn kommer till oss – hur formas vi så att de känner sig hemma? Hur formar vi 

våra liv nu så att barnen kan vara med? Hur ska våra mötesplatser ser ut? Våra gudstjänster?  

En viktig del av det andliga föräldraskapet är att du aldrig blir för gammal. Resten av samhället säger att du har mindre att ge 

när du blir äldre. Vi säger det omvända. Du har värderingar och erfarenheter som är värdefulla. Det är att ge uppresning till en 

generation som kroknar även i våra församlingar. 

I Nya Testamentet kan vi läsa om hur församlingen ofta beskrivs som en familj. Alltså en gemenskap där flera generationer av 

människor lever tillsammans och delar livet med varandra. Vi finns till för att uppmuntra varandra, att bära varandras bördor, att 

hjälpa varandra… 

Bibeln talar om detta på många sätt –att de som är Fäder i tron ger vidare av det man fått till barn och unga. Många av de äldre i 

våra församlingar kliver av barn och ungdomsverksamheten när de egna barnen lämnat hemmet. De tror inte längre att de har 

något att tillföra, därför att de inte längre känner att de kan verksamheterna. Men om frågan skulle vara – vill du dela med dig av 

ditt liv med unga? Vill du kliva fram och ge vidare av det som Gud redan välsignat dig med, så tror jag att vi kan resa den 

generationen som vill vara med men inte vet hur.  

Då kan det bli som det står i de allra sista verserna i Gamla Testamentet, att ”Gud ska vända fädernas hjärtan till barnen och 

barnens hjärtan till deras fäder.” (Malaki 4:6) 

Barn och unga behöver förebilder i tro som vill ge av det som de fått från Gud.  

Slide: Helheten 

Jag tror att dessa fyra är viktiga grunder för att lägga grunden rätt i församlingen, så att barn och unga ges förutsättningar att 

växa i tro.  

Slide: Kärnan 

Så att barn och unga kan utgöra kärnan som bygger församlingens nutid och framtid. 

Vi ska nu titta på hur vi får kraft i arbetet bland barn och unga. Det sker genom att ha en egen förening i församlingen. 

Det finns många goda anledningar till detta.  

 

 

 

 



Slide: SÅ FUNKAR DET   

Våra mötesplatser för barn och unga sker genom den lokala föreningen. Det är en gemenskap där vi uttrycker våra åsikter och 

tillsammans tar ansvar för viktiga uppgifter. I föreningen har alla medlemmar lika stor del när beslut fattas. Man finns till för att 

nå ett gemensamt mål, inte bara för att bedriva en verksamhet. Alla föreningar inom equmenia är med i målet att berätta om 

Jesus för barn och unga, på den ort de finns. Vi vill hjälpa unga människor att formas och växa i sin tro och tillsammans med 

andra bli engagerade och bidra till en bättre värld. 

Vi kallar denna struktur för ”Så Funkar Det”, och genom den vill vi visa hur föreningen är en organisation som ger energi och 

riktning för det lokala arbetet bland barn och unga. Sedan relaterar detta till den lokala församlingen, och samverkan behöver 

ske på ett nära sätt i relationen mellan församlingens styrelse och föreningens styrelse. 

”Så Funkar Det” är vårt sätt att bygga relationer i föreningen, med deltagaren i fokus. Styrelsens roll är att bära ledarna. 

Ledarnas roll är att bära deltagarna. Vad innehåller de olika delarna? Med utgångspunkt ifrån de tolv olika delarna så kan 

equmenia ge stöd till en mängd olika områden i ert lokala barn och ungdomsarbete. 

Slide: DELTAGARE 

equmenias föreningar finns till för sina deltagare. Det är därför de finns längst upp av våra tre cirklar, det är dem vi vill betjäna 

genom styrelsens och ledarnas arbete.  

Vi vill uttrycka det genom våra fyra ledord: 

-att få upptäcka och växa i de gåvor som Gud har gett, och få vara med och bidra. En värdering av hur vi som ledare går 

tillsammans med deltagarna och upptäcker livet och tron tillsammans.  (Delaktighet)  

- att bygga relationer som går på djupet. (Relationer)  

- att få ställa frågor om sin egen livsberättelse utifrån Bibelns berättelser. Att få hjälp att förstå och tillämpa Bibeln i sin vardag.  

(Berättelser)  

- att ge utrymme för att göra erfarenhet av Gud genom bön, gudstjänst och andakt. (Upplevelser) 

Allt det och mycket mer vill vi ge de barn och unga vi möter i föreningen. Vilka mötesplatser vi föreslår och erbjuder kommer 

sedan i den del vi kallar ”Växa i tro – planen, en helhetssyn 0-25 år”.  

Slide: LEDARE 

I föreningen är ledarens främsta uppgift att vara en förebild. Genom sitt liv visar ledaren på hur det kan vara att leva ett liv 

tillsammans med andra och Gud. Med det som grund så kan ledarrollen uttryckas på en mängd olika sätt. Det gemensamma 

uppdraget är att ge deltagarna det bästa.  

Ledarens roll är:  

Slide: METOD 

 att skapa mötesplatser i mötet med sin målgrupp (Metod), och här har equmenia skapat en Materialbank där vi samlat material 

som möter varje ålders speciella behov och som kan skapa utrymme för en växande, levande tro bland barn och unga.  

Beroende på vilken ålder man går in på kommer man där att kunna hitta söndagsskolematerial, upplägg för att arbeta med dans 

eller idrott i föreningen, upplägg för fredagskvällar med tonåringar och samtalsmaterial för cellgrupper i både gymnasie- och 

studentåldern. Dessa material erbjuds kostnadsfritt till alla registrerade equmenia-föreningar. 

Materialen är skapade utifrån våra fyra ledord, och är: 

 1) befintliga material  

2) egna utvecklade material  

3) lokalt engagemang som vi lokaliserat och ber ledarna skriva om. 

Materialbankens syfte är att ge stöd till befintliga mötesplatser, inspirera till nytänkande och ge en riktning för hur vi möter 

deltagarna på bästa sätt. 

 

 



Slide: hela Ledarbollen 

- Gå vidare 

Slide: LEDARSKAP 

Denna del handlar om att utvecklas som ledare. Där erbjuder equmenia utbildning för Barnledare, Scoutledare, Tonårsledare 

och Ungdomsledare. Här är equmenias roll som riksorganisation viktig, att ge långsiktigt stöd och riktning för de lokala ledarna. 

Här kommer våra folkhögskolor in också, där equmenia vill använda folkhögskolorna som utbildningsplats för ex ungdomsledare 

och utveckling av våra föreningars arbeten.  

Exempel på område som equmenia kan inspirera till utveckling som ledare:  

Ledarskap bland barn och unga 

Vad är ledarens roll? Hur blir vi en gemenskap som i våra attityder, i de mötesplatser vi skapar och vårt sätt att möta barn och 

unga visar vem Jesus är?  

Slide: hela Ledarbollen 

De övriga två delarna är att leda verksamhetens utveckling tillsammans med styrelsen (visionsarbete) och att skapa tillhörighet 

i equmenia (Medlemskap) 

Slide: STYRELSEN 

Styrelsens roll att leda föreningens långsiktiga arbete (Visionsarbete), att utveckla föreningen genom att nå nya ledare 

(Rekrytering), att skapa delaktighet genom demokrati (Föreningsteknik) samt inspirera och utveckla ledare i föreningen 

(Ledarstöd).  

Vi föreslår att man utifrån dessa fyra delar rekryterar till olika roller. Den som jobbar med rekrytering är ofta någon som gillar att 

bygga relationer, uppmuntra gåvor hos människor och bjuda med till föreningens verksamheter. Till visionsarbetet behövs 

någon som vill jobba långsiktigt, som gillar strukturer och planering. Ledarstöd är en mer pastoral roll, som handlar om att följa 

ledarna och se till att de mår bra och att de får utvecklas i riktning mot det de önskar. Föreningstekniken är en administrativ roll. 

Rektyrerar man utifrån funktion så är det betydligt lättare att få med rätt personer på rätt plats!  

Exempel på område som equmenia kan inspirera till utveckling som styrelse:  

Att motivera till frivillighet bland unga 

En av de vanligaste utmaningarna för en förening är att rekrytera ledare. Hur blir vi en gemenskap där man vill vara med och 

bidra utifrån sina gåvor? Hur bjuder vi in på ett sådant sätt som gör att man vill vara med och bidra och inte bara gör det utifrån 

en ”plikt” eller för att ”ställa upp”?  

equmenia kan ge verktyg till långsiktig rekrytering och hur man motiverar till frivillighet. 

Slide: helbild Så Funkar Det 

Hela denna skiss syftar till att ge kraft till den lokala föreningen. Detta är ett sätt att organisera gemenskapen så att deltagarna 

får det allra bästa mottagandet, bemötandet, ledarskapet och utrymmet att växa i tro.  

Slide: kärnan som bygger församlingens framtid 

Genom att placera verksamheten bland barn och unga i mitten av församlingen så får det utgöra kärnan som bygger 

församlingens framtid. Barn och unga är vår nutid, det vet vi. Men hur bygger vi en gemenskap som håller för framtiden? Hur 

rustar vi redan idag unga till att bli ledare och ta ansvar för att bygga församling och Guds rike? Det vill vi bjuda in dem i redan 

idag och på så vis rusta för framtiden.  

 

 

 

 

 



Slide: VÄXA I TRO 

Equmenia och Gemensam Framtid vill gemensamt lyfta fram församlingen som växtplats för hela livet. Det innebär att barn, 

unga och vuxna efter sina förutsättningar ska få växa i tro tillsammans. Genom vår Växa i tro-plan vill vi vara med och skapa 

miljöer som genom Bibelns berättelser samlar församlingen kring vad Gud gör och vad han gjort. Som bygger djupa relationer 

över generationsgränserna, där vi får uppleva Guds kärlek och kraft tillsammans och där alla blir delaktiga, redan från tidig 

ålder. 

Växa i tro-planen är en pedagogisk helhetssyn bland barn och unga 0-25 år. Den bygger på forskning kring både trosutveckling 

och religionspedagogik och våra egna erfarenheter. Vi har gjort följande sex indelningar och grundvärderingar kopplade till 

respektive åldersgrupp.  

Under varje åldersgrupp så ges vägledning kring vilka förutsättningar och utmaningar finns i målgruppen. Allt för att ge den 

lokala församlingen och föreningen möjlighet att utvecklas åt sitt håll, efter lokala behov och förutsättningar – men med målet 

klart: att få barn och unga att växa i tro och få pröva det kristna livet. 

Efter som den försöker integrera hela församlingen så är ger vi exempel på tre arenor för att arbeta med målgruppen: i 

föreningen, i hemmet och i församlingen.   

Nu kommer jag att gå igenom de sex åldergrupperna övergripande, och jag påminner om att ni i efterhand kan läsa vidare och 

fördjupa er i denna presentation.  

 

Slide: 0-2 år TRYGGHET 

Den viktigaste värderingen i mötet med denna åldersgrupp är trygghet. Att skapa trygghet både för barn och förälder. I den här 

åldern så är ju dessa oskiljaktiga. Hur ger vi plats på gudstjänst så att man upplever trygghet? Hur ser rummen ut? Många 

frågor står i relation till detta. Som vägledare har vi skrivit några vägledande ord utifrån våra fyra ledord:  

Slide: 0-2 år VÄRDERINGAR 

Här beskriver vi hur tryggheten kan ta sig uttryck genom Delaktighet, Relationer, Berättelser och Upplevelser. Ni kommer att få 

hela den här skissen efteråt på mail, så ni behöver inte i panik skriva ned allt!  

Slide: 0-2 år FÖRSLAG PÅ MÖTESPLATS 

Utifrån Värderingarna så kan man sedan välja vilken typ av mötesplats man vill bjuda barnen till. Här föreslår vi Barnsång, men 

det kan ju vara andra former av kreativitet, lek och gemenskap.  

Slide: 0-2 år UTTRYCK I HEMMET 

Hur kan församlingen vara med och ge stöd till att uttrycka tron i hemmet? Det är vad det här ”lövet” handlar om. Detta och 

nästa löv är lila, för att illustrera att detta sker på initiativ från församlingen, inte föreningen i första hand. Det visar på hur 

förening och församling i varje ålderkategori kan samverka för att tron ska få växa både hos barn och föräldrar.  

Här handlar vårt förslag om att som församling ge stöd till Aftonbönen – att hjälpa familjer att få goda rutiner från början.  

Slide: 0-2 år UTTRYCK I FÖRSAMLINGEN 

Det här lövet uttrycker att man i församlingens gemenskap bjuder till samlingar eller kurser mot målgruppen 0-2 år.  

Allt för att föräldrar och barn ska få bästa möjlighet att bli del av församlingens gemenskap och växa i tro tillsammans.  

Här föreslår vi exempelvis Föräldrakurs för nyblivna föräldrar. Det är den grupp som inte sällan lämnar församlingen, därför att 

man upptas av det nya livet som förälder. Det är inte så konstigt, men vi som församlingar behöver göra det vi kan för att 

församlingen ska bli en resurs för den nyblivna familjen i församlingen.  

Andra förslaget är att Ge stöd till föräldrar till att tala och uttrycka sin tro hemma – det du har duger! Det är mer allmänt till 

föräldrar – att ha målsättning som församling att utrusta och inspirera föräldrar att uttrycka tron i hemmet. 

Enkla middagar för stora och små kan vara ett sätt att bygga relationer för föräldrar, det finns församlingar som bjuder in till 

föräldradagar där man leker tillsammans några timmar, lagar mat och äter ihop för att avsluta dagen med gudstjänst för alla. 

Detta är förslag – och ingen kan göra allt. Men alla kan göra något. Vi går vidare till nästa åldersgrupp.  

 

Slide: 0-2 år HELHETEN 

- Gå vidare 



Slide: 3-7 år GEMENSKAP 

Vi har gemenskap med Gud och varandra. Det centrala för den här åldern är relationer. Att man får trygga relationer med 

andra barn och vuxna, och att man känner sig sedd och hemma i kyrkan.  

Slide: 3-7 år VÄRDERINGAR 

I den här åldern är barn öppna för det som inte kan förklaras och det ger utrymme för att lära känna Gud genom bön, sång,  

bibelberättelser och relationer med varandra.  

Slide: 3-7 år FÖRSLAG PÅ MÖTESPLATS 

Här föreslår vi Söndagsskola som uttryck, som många församlingar försöker ha på söndagar för barn, och detta är den ålder 

som traditionell söndagsskola fungerar som bäst.  

Slide: 3-7 år UTTRYCK I HEMMET 

Hjälpa familjen att ha enkla andakter i hemmet anpassat efter ålder – detta är en fortsättning på det vi talade om för den 

förra åldersgruppen – att församlingen får bli en resurs för tron i hemmet.  

Låta barnen och dess familj känna sig hemma i församlingen och uppleva sig som en del av den – det kan handla om att 

ta med dem runt i kyrkan få dem att bekanta sig med lokalerna och känna sig trygga med att vara i kyrkan. (den här kan du 

hoppa över då det mer är uttryck i kyrkan än hemmet) 

Uppmuntra till att sjunga lovsånger tillsammans i hemmet – Hur tar barnen med sig sånger från ex söndagsskolan till 

hemmet? Kanske har man valt ut ett par sånger som ständigt återkommer och som föräldrar får ta med hem och sjunga med 

sina barn?  

Slide: 3-7 år UTTRYCK I FÖRSAMLINGEN 

Som uttryck i församlingen föreslår vi att ha en samling för de vuxna kring rollen som andlig förälder för att bearbeta sin 

trosberättelse och dela den vidare. Detta handlar om Andligt föräldraskap. Det kan innebära att man har en samling för hela 

församlingen, i en gudstjänst eller möte på annat sätt, och talar om hur det man varit med om i livet tillsammans med Gud, kan 

få bli en berättelse att dela för barn och unga som växer upp i församlingen. Man får bearbeta berättelsen, dela den med 

varandra och sedan besöka ex konfirmationen, söndagsskolan, osv. och berätta om hur spännande livet med Gud är.  

Slide: 3-7 år HELHETEN 

- Gå vidare 

 

 

Slide: 8-12 år IDENTITET 

Hjälp och utmaning till ett kristet liv. Det här är åldern mitt emellan barn och tonåring. Ibland kallas den ålder för ”Tweenies” 

– between ages – de står i mellanrummet mellan barn och ung. De behöver utmaningar och få pröva det kristna livet.  

Slide: 8-12 år VÄRDERINGAR 

De behöver bli delaktiga, få komma med egna idéer och initiativ. Man funderar kring vem man är och vad man ska bli – och man 

behöver få uppleva att Gud finns nära mitt i livet.  

Slide: 8-12 år FÖRSLAG PÅ MÖTESPLATS 

Förslag är Dans & musik, Söndagsskola och Scouting som mötesplatserna där våra fyra ledord, våra värderingar får 

uttryckas.  

Slide: 8-12 år UTTRYCK I HEMMET 

Bygga vidare på familjeandakter och förälderns roll att dela sin tro– att ge stöd till föräldrar kring andakt i hemmet  

Aktiviteter att ta med hem från exempelvis Söndagsskola för att pröva det kristna livet under veckan – det finns 

församlingar inom GF som jobbar så – att de skickar med en summering och en utmaning till hemmen efter söndagsskolan.  

Det underlättar för föräldrar att ställa frågor och samtala kring det som barnen varit med om i undervisningen.  



Slide: 8-12 år UTTRYCK I FÖRSAMLINGEN 

En ”Gud har gett oss gåvor”-samling där både föräldrar och barn talar om och får upptäcka sina gåvor till tjänst för 

Gud och människor – församlingen kan bjuda familjer till att upptäcka sina gåvor tillsammans. Att se vad barnen tycker är roligt 

och har gåvor i stärker föräldrarna, och att barnen ser vad föräldrar tycker är roligt och har gåvor i stärker barnen.  

Bjuda in familjer att tillsammans göra gott för någon annan – Detta kan vara en naturlig utveckling av den första delen – att 

ma som familj gör gott för andra utifrån sina gåvor och vad man tycker om att göra tillsammans! Det kan vara att baka kakor och 

ge bort, klippa gräset hos grannen tillsammans, måla en tavla …  

Slide: 8-12 år HELHETEN 

- Gå vidare 

 

 

Slide: 13-15 år BEARBETNING 

En bearbetning av det kristna livet och redskap att möta livets utmaningar.  

 

Slide: 13-15 år VÄRDERINGAR 

I tonåren prövas det man varit med om i barndomen och man ifrågasätter det man vuxit upp med. Man är på väg att bli en 

vuxen och ta egna beslut. Detta behöver prägla gemenskapen med delaktighet, med trygga relationer och Bibelberättelser som 

ger redskap i livet, samt att ge tid och plats för personliga möten med Gud.  

Slide: 13-15 år FÖRSLAG PÅ MÖTESPLATS 

Några förslag: Tonårsläger (där ofta viktiga beslut tas i tro), Ledarroll (man kanske prövar vad det är att vara ledare), Tonår, 

Konfirmation och PULS, tro och idrott.   

Slide: 13-15 år UTTRYCK I HEMMET 

Att stärka relationen mellan förälder och ungdom – att hjälpa föräldrar att förstå hur viktiga de är – att ge stöd till 

föräldrar kring andakt i hemmet  

Aktiviteter att ta med hem från exempelvis Söndagsskola för att pröva det kristna livet under veckan – det finns 

församlingar inom GF som jobbar så – att de skickar med en summering och en utmaning till hemmen efter söndagsskolan.  

Det underlättar för föräldrar att ställa frågor och samtala kring det som barnen varit med om i undervisningen.  

Slide: 13-15 år UTTRYCK I FÖRSAMLINGEN 

Vuxna ledare (andliga föräldrar) finns i mötet med målgruppen tillsammans med yngre ledare som får träna sig i 

ledarskap. Inte sällan är det bara unga ledare som möter den här målgruppen, i t ex Tonårsverksamhet. Det är så viktigt att 

unga även får möta vuxna förebilder. Det är också viktigt för yngre ledare att ha mer erfarna ledare med att tränas och 

uppmuntras av.  

Kurs för konfaföräldrar om att vara förälder till en blivande vuxen – Det finns en GF-församling som arbetar på detta vis. 

De har samlingar ett par gånger per termin med konfirmandernas föräldrar (de flesta utan koppling till församlingen) och talar 

exempelvis om hur man som förälder hanterar att ens barn håller på att bli vuxen. Det är ett gyllene tillfälle att visa att 

församlingen kan vara en resurs för en tonårsförälder.  

Slide: 13-15 år HELHETEN 

- Det var alltså målgruppen 13-15 år.  

 

 

 

 



Slide: 16-20 år VUXENBLIVANDE 

Det kristna livet blir en identitet och ger aktiva val in i vuxenlivet.  

Det här är en av de åldrar som är den största utmaningen för våra församlingar. Många väljer att lämna gemenskapen i den här 

åldern, och det är därför så viktigt att den kristna tron ger riktning för alla de val man står inför som blivande vuxen. 

 

Slide: 16-20 år VÄRDERINGAR 

Det är viktigt att bli involverad, aktivt få bidra med sina gåvor, med sina tankar, och vara med och tjäna i församling och 

förening. På samma gång behöver man få bli vän med Bibeln, uppleva Guds närvaro och ta personliga beslut för sitt liv. 

 Slide: 16-20 år FÖRSLAG PÅ MÖTESPLATS 

Några förslag: Ledarroll (att bli en aktiv ledare utifrån gåvor och intressen), Internationellt (att tänka in det globala perspektivet 

i det lokala arbetet – kanske göra en missionsresa tillsammans), Husgrupp (en mindre grupp där man delar livet och tron 

tillsammans – en viktig plats att fördjupas i tro och formas tillsammans, gärna med flera generationer.) 

Slide: 16-20 år UTTRYCK I HEMMET 

Hjälpa unga att landa i sitt vuxenblivande, att ge dem stöd i relation till föräldrar, att hitta goda förebilder i att leva ut 

sin tro. Alla dessa tre delar kan ta sig uttryck i att som församling tänka mentorsskap – att man som ung ges chansen att möta 

en av församlingens far eller mor i tro, och få stöd i vardagen. Det betyder mycket som ung att få möta andra vuxna än sina 

egna föräldrar och få vägledning och stöd från dem.  

Slide: 16-20 år UTTRYCK I FÖRSAMLINGEN 

Låta unga få pröva olika ledarroller, barn, gudstjänst, praktiska områden, osv. utifrån ett gåvobaserat perspektiv.  

Ha en samling med hela församlingen där man talar om vikten av att hitta sina gåvor och bruka dem i församlingen, och i den 

samlingen inkludera alla åldersgrupper. I den här åldern är det viktigt att få komma till tjänst i församlingen / föreningen, och 

göra det utifrån det man tycker är roligt och vill bidra med.  

De behöver uppleva att de tillhör församlingen och är en viktig del av den – Oavsett om unga i den här målgruppen är 

medlemmar i församlingen eller inte, så behöver församlingen anstränga sig för att som goda föräldrar ge plats för unga. 

Hur firar vi gudstjänst så att unga känner sig tilltalade och får stöd i sitt kristna liv? Hur ger vi plats för dem att bidra med sina 

gåvor i gudstjänsten? Hur möts vi generationer emellan på kyrkkaffet? Förslag på frågor att bearbeta.  

Slide: 16-20 år HELHETEN 

- Som sagt, detta är en kritisk ålder för våra församlingar. Generellt sett kan man säga att de som blir kvar är de som 

får uppleva sig engagerade, inkluderade och utmanade av församlingen att växa vidare i sin tro. I de sammanhang 

där vi fortsätter att ha verksamhet där unga serveras samlingar, så tappar vi dem ofta i gymnasieåldern. Då finns det 

många andra val, och det är lätt att kyrkan väljs bort bland andra aktiviteter och gemenskaper. 

 

 

Slide: 21-25 år ANSVAR 

Ansvar i relationen till Gud, till människor och skapelsen. Ansvar för sina gåvor för att betjäna andra.   

 

 

Slide: 21-25  år VÄRDERINGAR 

Tron behöver bli självständig och vara ett personligt val att följa Jesus. Utmaningen är att fortsätta att som församling uppmuntra 

till en fördjupad tro, både personligt och i relation till andra, och att komma i funktion och ta ansvar för att bli en utgivande 

kristen.  

 Slide: 21-25  år FÖRSLAG PÅ MÖTESPLATS 

Några förslag till mötesplatser: Retreat (att åka iväg och ta tid med Gud i bön och avskildhet, ensam eller med andra), 

Internationellt (att fortsätta att tänka in det globala perspektivet i det lokala arbetet – kanske göra en missionsresa tillsammans 

och vara med och tjäna andra), Husgrupp och Ledarroll talade vi om i åldern 16-20 år.  

 



Slide: 21-25  år UTTRYCK I HEMMET 

Att tron blir självständig i hemmet och att man etablerar egna trosvanor. Församlingen kan vara en resurs för målgruppen 

i att uppmuntra till goda rutiner kring bön och bibelläsning. Man har oftast flyttat hemifrån i denna ålder och behöver hitta sina 

personliga rutiner och vanor. Hur lever jag min tro i vardagen? I hemmet?  

Slide: 21-25  år UTTRYCK I FÖRSAMLINGEN 

Ha samlingar för unga vuxna och utrusta dem på samma gång till ett fördjupat engagemang i församlingen.   

Det talade vi om tidigare, att både få växa vidare den personliga tron, men också göra det genom att ta ansvar och betjäna 

andra.  

Ha äktenskapssamlingar för par som planerar att gifta sig. För samman dem med erfarna par i församlingen för vidare 

stöd. Detta är ytterligare ett exempel på Andligt föräldraskap – där generationer möts. Det finns par i våra församlingar som har 

varit med om att fostra barn i hemmet och kan vara med och uppmuntra nya föräldrar.  

Slide: 21-25  år HELHETEN 

- Detta är den sista åldersgruppen som equmenia arbetar för att ge växt i tro. Vid den åldern flyttar många ungdomar 

från mindre orter för att studera på annan plats. För att de ska vilja söka sig till en annan församling på den nya orten 

så är det viktigt vad man sått för tro under åren innan. Man kan därför ta denna ålders mål, att målet med hela växa i 

tro-planen är att man ska vilja ta ansvar och ställa sig frågan: Hur bygger vi en helhet så att man vill vara med och 

bidra och ta ansvar när man är 21 år och flyttar hemifrån? 

 

 

Slide: LIVSFASER 

Resten av livet handlar mer om olika faser i livet. Vi gifter oss, vi får barn, någon skiljer sig, någon får en kris, vi köper hus, vi får 

barnbarn… livet tar sig olika uttryck i olika tider och det behöver vi som församling förhålla oss till. Men oavsett vilken livsfas 

man finns i så kan man vara med och bidra till kärnan som bygger församlingens nutid och framtid – barn och unga.  

Slide: Hela Växa i tro-planen 

Det vi vill säga med hela den här Växa i tro-planen är att equmenias barn och ungdomsarbete inte är färdigt. Vi vill 

uppmuntra till lokala initiativ, till nya mötesplatser, till ett ledarskap som går utanför ramarna och vågar pröva nytt. Naturligtvis vill 

vi på samma gång ge bästa möjliga stöd till de mötesplatser vi utvecklat på många håll i landet. Dessa är bland annat scout, 

idrott och musik. Men vi vill uppmuntra till växt både i tro och i uttryck!  

Förening och församling behöver varandra för att växa. Som vi tidigare sagt så försöker vi genom  equmenias ”Växa i tro”-

plan måla en vision där församlingens ärende är bland alla åldrar. Barn och ungdomsverksamheten kan genom föreningen som 

form planteras mitt i församlingen för att ge växtkraft och organisation i målgruppen. Det är den bilden vi försöker teckna i hela 

den här presentationen. 

  

Hör av er om ni har frågor kring presentationen! 

magnus.sternegard@equmenia.se 

 

 

 

 


