
        Hej på er…  

…kära församlingsmedlemmar i Korskyrkan Mariestad! 

I våras gjorde vi en Naturlig Församlingsutveckling (NFU) undersökning. Den visar utifrån åtta särdrag 

vad som fungerar finfint i församlingen och vad vi behöver jobba lite extra med för att bli en 

församling som växer i andlig mognad och i antal. Det som fungerade bäst (lite överraskande enligt 

många) var ju särdraget ”Behovsorienterad evangelisation”, och därefter ”Hängiven andlighet” och 

”inspirerande gudstjänster”. Jättekul! Det som vi behövde jobba allra mest med var också lite 

överraskande för flera av oss tror jag. Det var särdraget ”Gåvobaserad verksamhet” och därefter 

”Utrustande ledarskap”. Kika gärna på den sammanfattning av NFU som finns på baksidan av detta 

brev.  

Det framkom att många inte känner glädje i det de gör, har svårt att se hur det de gör bidrar till 

helheten, inte ser strukturen i församlingens organisation, saknar gemenskapen med andra i 

uppgifter och också saknar feedback, utmaning, uppföljning och uppmuntran från 

församlingsledningen. Detta vill vi om möjligt förändra så klart och i oktober när styrelse och 

föreståndarråd möttes i Ringsbacken en lördag så bestämde vi göra tre saker under vintern.  

__________________________________________________________________________________ 

Ett: är att skriva detta brev som intro och skicka med några frågor att klura på. 

Två: är att ta ett församlingsmöte som blir nu på söndag 26 november och klura på frågorna 

tillsammans. 

Tre: är att erbjuda alla som har en eller många uppgifter i stort och smått ett Växasamtal för att se 

hur du kan ännu mer hitta din plats, få tjäna Gud med glädje och känna att du växer i det. 

__________________________________________________________________________________ 

Sju frågor att klura på och ta med till församlingsmöte & ev. Växasamtal 

1. Vilka är mina gåvor, min passion, vad jag tycker är roligt och trivs med? 

2. Vad gör jag för olika uppgifter i församlingen idag? 

3. Stämmer ettan och tvåan i stort överens? 

4. Finns det något i min uppgift som behöver förändras för att jag ska känna större glädje? 

5. Finns det annat som jag har funderat på om jag skulle våga gå in i eller starta upp? 

6. På vilket sätt kan församlingsledningen hjälpa mig utifrån svaren på trean, fyran & femman? 

7. Vilka steg kan jag själv ta för att Växa? 

 

Anmäl dig till ett Växasamtal på söndag på församlingsmötet eller genom att kontakta Waldemar 

waldemar.sjogren@gmail.com 

Med önskan om en ännu större glädje i att tjäna varandra och tjäna tillsammans! 

För församlingsledingen: Daniel Granath, Stefan Östman & Waldemar Sjögren 
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