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undervisa. De arbetar som “Church 
Multiplication Catalysts” med 
Converge Worldwide och Reach 
Global,  två organisationer kända i 
världen för sina kunskaper om ut-
värdering av församlingsplantering 
och undervisning.  Jim och Lynn 
har planterat församlingar, har varit 
pastorer i USA och Holland och bor 
nu i Stockholm.   

l    Flera ledare inom vårt nätverk 
kommer också att undervisa och 
dela med sig av sina erfarenheter. 

 

Kursens mål  
l    Att utrusta nya församlings-

planterare och team från alla 
samfund i Sverige och utanför våra 
gränser.

l    Att rekrytera och nätverka med 
potentiella nya församlingsplante-
rare inom New Lifes nätverk.

l    Att se initiativ för nya försam-
lingssajter utvecklas som en direkt 
följd av kursen. 

l    Att komma tillsammans med 
existerande församlingar och ledare 
för att hjälpa dem förstå dynamiken 
och potentialen i multi-sajt och 
mångkulturella modeller. 

l    Att se ögon och hjärtan öppnas 
för möjligheten att Sverige ska få 
uppleva ännu ett andligt uppvak-
nande, och än en gång ta sig an 
uppgiften att nå ut i världen. 

Vem kan delta?
Kursen är avsedd för alla som är in-
tresserade av församlingsplantering, 
både unga och erfarna ledare och 
pastorer. Den är öppen för ledare 
och lekmän från alla samfund och 
församlingar.

Varför heter kursen 
”Salt Shaker”?
Bilden av en saltströare uttrycker 
vår önskan inom nätverket New 
Life att sprida de goda nyheterna 
om evangeliet i hela vårt land och i 
resten av världen genom att plantera 
församlingar och församlingssajter. 

New Life har visionen att plantera 
fler församlingssajter i Storstock-
holmsområdet, i de svenska univer-
sitetsstäderna och vi drömmer om 
att hjälpa till att plantera mång-
kulturella församlingar i Europas 
storstäder.

Historien om nätverket New Life, 
1993 – 2016, år av lärdomar

l    I början av 1993 såg vi i New 
Life vikten av att vara en svensk för-
samling med en stark mångkulturell 
profil för att kunna möta behoven 
hos den snabbt föränderliga (glo-
bala) kulturen i vårt land. Nu, över 
20 år senare, ser vi hur vårt land har 
blivit en global by med människor 
från fler än 200 länder – flyktingar, 
internationella studenter, affärsmän 

och andra - som har sökt sig till vårt 
land. Att vara relevant i Sverige och 
övriga områden kring Östersjön 
och Norden idag innebär att vara 
mångkulturell!

l    En drivkraft i vår församlings 
historia har varit en stark önskan 
och kallelse att vara en församlings-
planterande församling. Under de 
senaste 23 åren har vi initierat ett 
antal församlingsplanteringar i Sve-
rige och utomlands. Det har varit 
en berg-och dalbana av mot- och 
medgångar. Vi har dragit lärdom av 
allt under åren och nu, som en del 
av vår inlärningskurva har vi tagit 
till oss en multisajtmodell som en 
effektiv strategi för församlingsplan-
tering.

Lär dig av  
våra misstag
Nu kan du lära dig av alla våra 
misstag och framgångar

l    Under de senaste 20 åren har 
John van Dinther, senior pastor 
i församlingen New Life i Stock-
holm och ledare för New Lifes 
nätverk (med församlingssajter i 
Göteborg, Västerås, Sollentuna, 
Hässelby, Kungsholmen och Alvik), 
undervisat på ett antal församlings-
planteringskurser i Sverige, Norge, 
Holland och USA för hundratals 
människor.  

 l    Vid sidan av John kommer 
också Jim och Lynn Jarman att 

23
för så många år  
sedan startades  
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Ämnen, datum, tider och kostnader
l    Kursen består av tre moduler och vi rekommenderar att du deltar i alla 

tre. Men vi har utformat den andra modulen så att församlingsföreståndare 
och nyckelledare som överväger multisajter och/eller mångkulturella försam-
lingar kan delta vid enbart detta tillfälle. 

l    All undervisning sker på både svenska och engelska. 

Modul 3  Från dröm till  
verklighet: första året 

Lördag, 26 november, kl 09.00 – 16.00.  

Den här dagen ägnar vi åt följande ämnen: 
l    Att utveckla din egen vision och uppdragsbeskriv-
ning (“mission statement”) 
l    Karaktären hos en framgångsrik församlings-
planterare 
l    Församlingsplanterarens böneliv 
l    Andlig krigföring och församlingsplantering 
l    Faserna i församlingsplantering 

 

Kostnader 
Kostnaden för hela kursen (inklusive material, 
fika, lunch/middag): 1500 kr. 

Modul 1 & 3: 500 kr/modul. Modul 2: 700 
kr (för studenter: totalt 1000 kr. Modul 1 &3: 
300 kr. Modul 2: 400 kr.)  

Kostnad för medlemmar i New Lifes Nät-
verk: 200 kr/modul för Modul 1, 2 and 3 eller 

500 kr totalt. Vi tar ut en icke-återbetalningsbar 
registreringsavgift på 300 kr vid anmälan. 

Modul 1  Att skapa ett DNA för multiplicering 
Lördag, 17 september, kl 09.00 – 16.00.  

Den här dagen ägnar vi åt följande ämnen: 
l    Lärjungaskap, ledarskap och att plantera församlingar 
l    Att plantera relevanta församlingar 
l    Kallelse och uppdraget 
l    Paulus missionsmetoder 
l    Vad är en församling? 
l    Evangelisation, evangelisationsstilar och tjänst. 

 

Modul 2  Potentialen med multisajt  
och mångkulturella församlingar 
Lördag 22 oktober, start kl 09.00 t o m söndag 23 oktober, kl 18.00. 

Under den här helgen kommer vi främst att fokusera på plantering av  
multisajter och mångkulturella församlingar.  På söndagen deltar vi i två  
gudstjänster, en i Alvik kl 10.00 och en i en av våra andra sajter kl 16.00. 
l    Vision för multisajter
l    Filosofi för multi-sajter 
l    Organisation och samordning av multisajtsorganisationen 
l    Urban teologi 
l    Den mångkulturella visionen och församlingen 
l    Integration, tydlighet och samordning 
l    Socialt arbete och teamutveckling 
l    Samtal med ledare/sajtpastorer 
    från vårt nätverk.

 

Anmäl dig  
här!

www.newlife.nu
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nNew Life   l   Missionsvägen 75   l   167 33 Bromma
Tel: +46 (0)8 760 90 10   l   Mail: info@newlife.nu

Kursen Kommer att hållas 
i församlingen new life, 

missionsvägen 75, Bromma.

Kurstillfällena under septemBer 
och novemBer Kommer att hållas via 

live streaming i new life göteBorg.

newlife.nu

Live streaming 

Anmälan
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Obs!


