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Att vara kyrka i en ”ny tid”
2038

Tin Mörk och Björn Gusmark
Nya sätt att vara kyrka

Att vara kyrka i en ”ny tid”

”Nya” sätt att vara kyrka?
”Fresh Expressions of Church”

Förändrat budskap men trogen formerna
eller

trogen budskapet men förändrade former?
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MISSION SHAPED CHURCH

• Omvärldsanalys
• Inventering
• Exempel
• Utmaningar

Apg. 8: 26 - 40

Lyssnande - att gå dit Gud kallar
Hålla sig nära - relationer
Undervisa ”i rätt tid” - inte bara ”i fall att”
Evangelieförkunnelse
Sakramentsförvaltning

Som Filippos

Fem samhällsförändringar
Söndagar som ledig dag

Relationer

Mångkulturellt

Minskad kunskap om
kristen tro

Mindre religion mer
andlighet

Gudstjänst på andra dagar
och tider.

Församling för olika nätverk.

Församling i olika kulturer

Kyrka för “nybörjare”

Församling för “upptäckare”

Intro to Fresh Expressions
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Ett nätverks- och 
konsumtionssamhälle i en 

postkristen eller postsekulär kontext

One size 
doesn´t 
fit all!

Intro to Fresh Expressions

Nya sätt att vara kyrka

En kyrka för, tillsammans med och mitt ibland 
människor på ett sätt som är relevant för dem.

Den växer fram genom lyssnande, tjänande, konkret
vardagsmission och lärjungaträning

Den har potential att bli en egen gudstjänstfirande
gemenskap, formad av evangeliet och med kyrkans
kännetecken för den aktuella kontexten. 

Intro to Fresh Expressions

5 kännetecken på ett
nytt sätt att vara kyrka

Missionellt - till nytta för dem som inte redan delar
kyrkans gemenskap.
Kontextuellt - försöker passa in i målgruppens
sammanhang.
Jesusfokuserat - ord och handling visar på Jesus.  
Formande - syftar till lärjungaskap.
Kyrkoförankrat - är kopplat till den befintliga
kyrkan och har för avsikt att fullt ut vara kyrka. 

Intro to Fresh Expressions
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80 000
nya människor i

FXC

50 % lekmannaledda

Research 
& 
Statistics

Forskning
och
statistik

C of E 2013

Intro to Fresh Expressions

Många olika Nya sätt att vara kyrka
• skolbaserad kyrka
• veckokyrka
• nätverkskyrka
• sökarkyrka
• cafékyrka
• cell/klusterkyrka
• ny monastisk kyrka
• alt. lovsång
• manskyrka
• surfkyrka

• arbetsplatskyrka
• ungdomskyrka
• föräldra/barnkyrka
• studentkyrka
• bostadsområdeskyrka
• nyplanteringar
• skateboardkyrka
• kyrka för avsidestagna
• landsbygdsarbete
• kvinnokyrka

Intro to Fresh Expressions

Bygga vidare på det som är
missionsinriktat i den traditionella kyrkan...

…och hitta nya, flexibla och
relevanta sätt att dela
evangeliet med dem som
ännu inte har kontakt
med kyrkan.  

Både gammalt och nytt behövs

Intro to Fresh Expressions



14.06.2018

5

En kärlekens strategi

Lyssnande

Älska och 
tjäna

Forma 
gemenskap

Utforska 
lärjungaskap

Kyrka tar 
form

En nyckel –
personligt engagemang

Grundläggande tankar (teologi) 
i Nya sätt att vara kyrka

• Det handlar om Guds rike
• En relationell församlingssyn
• En missionell drivkraft

…och insikten om behovet av att möta den 
postmoderna människan på ett relevant sätt 
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Församling i fyra relationer

Upp

Ut

Till

In

Att möta den postmoderna 
människan på ett relevant sätt
• Det handlar mer om att bygga relationer än om att 

förmedla ett budskap.
• Det handlar mer om att visa på ett fungerande liv 

än att lära ut en hållbar lära.
• Det handlar mer om att kyrkan behöver komma in i 

människors liv som det ser ut, än att försöka få 
människor in i kyrkan som den ser ut.

Det ställer krav på att 
kristna lever det de lär

Ledarskap
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Vilken berättelse har
övertaget? 

Den om nedgång eller den om hopp?

Missionsledarens
möjligheter

Leaders must shake things up enough to encourage 
innovation but without bringing the house down.

Betydande förändringar blir möjliga bara när
organisationer inte är så stabila.

Ledarens ansvar

S socialisera
T testa
A amplifiera
R resurser
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Low control- High accountabilty

Ett ord från biskop Fredrik…
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www.nyasattattvarakyrka.se

50 Nkr


