Navigatörernas verksamhet syftar till att göra det kristna evangeliet tillgängligt
så att människor i vår samtid kan tillgodogöra sig det.
Därför vill vi inspirera människor till att fördjupa sina personliga erfarenheter av
kristen tro.
Föreningen har att utveckla sin uppgift inom ramen för detta syfte.

I dagligt tal kallar vi detta livsorientering utifrån fyra olika livsdimensioner
som uttrycker människan som en helhet. Vi skapar mötesplatser/möten
där man får bearbeta sina livs- och trosfrågor.

Kommentar
Detta är Navigatörernas syfte, varför vi finns helt enkelt. Det står till och med inskrivet i våra
stadgar. Men, låt oss backa lite och se tillbaka på vår historia.

Kyrkan Samhälle

Kommentar
Tidigare under Sveriges historia var kyrkan och samhället tätt sammanlänkade, det vill säga att
värderingar, attityder, etik, moral och livssyn var tätt länkade tillsammans.

Kyrkan

Samhälle

• Intresse för den institutionella kyrkan sjönk
• Nyandlighet växte fram på 1980-talet
• Andligheten försvann inte i samhället. Den tog sig andra uttryck
och andra vägar.
Kommentar
Under 1900-talet gled dock dessa två alltmer isär, något som vi brukar kalla sekulariseringen av
Sverige. Andligheten försvann inte ur samhället helt, men den tog sig andra uttryck än att man
bekände sig som kristen och var med i Svenska kyrkan eller frikyrka.

• Vad man inte var intresserad av
• Vad man var intresserad av

Gud och Jesus
Livet och mig

• Mottagarorientering – 1982
• 1 Mos 3: 9
• Studier om det kristna livet blev ”Människan och Jesus”
• Studier om lärjungaskap blev ”På Väg”
Men material kändes färdigtuggat och var dessutom färskvara.
Vi slutade själva att använda det och gjorde hela tiden nya allt
utifrån de livsfrågor som kändes aktuella
• Livsfrågor – Hur ser de ut hos andra och hos oss själva?
Kommentar
Navigatörerna försökte då (=1980) att se vad människor var intresserade av. Det handlade
framförallt om ”livet och mig” och inte om Gud och Jesus. Vi valde att börja där människor
befann sig – ett fokus på mottagarna. Begreppet mottagarorientering växte fram under 1980-talet.

Livsfrågor förändras och förändras ändå inte

Tidsbundna

Tidslösa

IT
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Stress
Arbete
Arbete
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Egen
utveckling
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Tro
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2000

2012

Kommentar
Det finns olika slags livsfrågor, både sådana som är tidsbundna och sådana som alltid finns med.

Livsfrågor förändras och förändras ändå inte
Tidsbundna

Våld
EU ekonomi
Skola
Arbete
Stress
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Familj
Vänner
Egen
utveckling
Moral
Livet
Tro
Gud

Tidslösa

2000

2012

Kommentar
Över tid förändras alltså människors tidsbundna frågor. Det som vi var upptagna med år 2000 är
inte lika aktuellt idag. De tidslösa frågorna är i huvudsak desamma men kan ha ett lite annorlunda
spinn än vad de haft innan.

Vi började prata om mötesplatser
Tillfällen då man fick en möjlighet att bearbeta sina angelägna
livs- och trosfrågor.
I Nav skapade vi kvällar och helger med olika teman
Rolf gjorde liknande med ViksjöDialogen inom Svenska kyrkan
Mötesplatser eller Safe places – trygg miljö för utforskning…

Kommentar
Mötesplatser, i bemärkelsen situationer där verkliga möten mellan människor sker, blev viktiga.

Livsfrågor förändras och förändras ändå inte

Våld
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Skola
Arbete
Stress
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Vänner
Egen
utveckling
Moral
Livet
Tro
Gud

Resan inåt att
upptäcka det inre
landskapet och Gud

Kommentar
Navigatörerna ville hjälpa människor att få ett språk för sin tro, att kunna använda sig av bilder,
metaforer och liknelser. På så sätt kan man göra en resa inåt från de tidsbundna frågorna till de
tidslösa.

Livsfrågor förändras och förändras ändå inte
Våld
EU ekonomi
Skola
Arbete
Stress
Pengar
Familj
Vänner
Egen
utveckling
Moral
Livet
Tro
Gud

Att låta den inre
resan prägla mitt liv
med människor

Kommentar
Denna resa på insidan får sen prägla mitt liv med andra människor. Mitt huvudfokus blir inte
längre att jag ska ta mig helskinnad till pensionen och att fram till dess tjäna så mycket pengar
som möjligt. Istället får livet med Gud och efterföljelsen till Kristus genomsyra mig och mitt liv.

Att uppfatta Bibeln…
Inspirerad

Fakta

Skriven

Tro
Lärdom: Det hänger intimt ihop
Lärdom: Vi behöver lära oss att hålla de två dimensionerna isär.
Lärdom: Men också att hålla ihop dem.
Kommentar
Vi behövde lära oss att prata om Bibeln både ur ett sekulariserat perspektiv och utifrån vårt eget
trosperspektiv. På så sätt växte Bibeln som auktoritet i våra liv samtidigt som vi lärde oss att
kommunicera med människor runt omkring på ett mer avspänt sätt.

Att uppfatta Bibeln…
Inspirerad

Fakta

Skriven

Tro
Lärdom: Det hänger intimt ihop
Lärdom: Vi behöver lära oss att hålla de två dimensionerna isär.
Lärdom: Men också att hålla dem ihop.

Min berättelse
Min vardag

3

1

Stanna upp, ställa
frågor, granska

2

Samtal, gemensam
reflektion, knåda Berättelserna i
och vrida, frågor
kontakt med
varandra – då
händer något!

Nytt ljus
över Bibeln

5

Guds
berättelse

Kommentar

4

Thomas H Groome (Prof.
Reglionspedagogik) gav oss
detta verktyg från sin
erfarenhet.. Bilden visar hur
Guds berättelse och min
egen vardag kan vävas
samman, hänga ihop och
berika varandra.

Nytt ljus
över mitt eget liv

5

Johannesevangeliet kap 1
Kommentar

Viktigt

Ofta när man läser en
bibeltext läser man med
samma glasögon varje gång.
Man minns vad det är man
”ska” tänka på och
reflektera över. På det sättet
blir det ganska tråkigt att
läsa Bibeln, för man
upptäcker aldrig något nytt.
Man är kvar i sina egna
hjulspår. Hur kommer man
ur dem?

10

20 Vers 30

40

50

Johannesevangeliet kap 1
Viktigt

Han tog honom till Jesus…

10

20 Vers 30

40

50

Joh. 4:1
Livsfråga
Trosfrågor
Livs- och trosfråga
Trosfråga
Livsfråga
Trosfråga

7-9
10
11- 13
14
15 - 18
19 – 26

Effekt i Jesus
Kvinnan
Lärjungarna
Kvinnans bekanta i staden
Kommentar
Här kan du se hur Jesus väver vardag med andlighet i sitt samtal med kvinnan vid brunnen?

Hur blev det…?
The ministry is small in
numbers but we have been
given grace to develop an
authentic and contextual
way of working in our
society. There is a clear
sense of identity and
direction. The board is
creative and energized.

Hebr. 11:10

BIBELN
Be att Gud leder
Och arbeta med
det vi kan/vet
Engagemang i andra
Nya människor

Glädje
Nya aktiviteter

Nya pengar

Initiativ
Samarbete

Kommentar
Här visas ett annorlunda sätt att
utvärdera ett kristet sammanhang. Ofta
fastnar man i kvantiter som t.ex.
siffror, såsom hur många medlemmar
man har, men här är istället fokus på
det kvalitativa. Man tittar bland annat
på om det kommer nya människor och
nya pengar in i rörelsen och om det
finns glädje i arbetet, nya samarbete
och engagemang.” God´s Kingdom”
evaluation?

Lär av varandra
Ministry evaluation from a
Kingdom value perspective.

LIVSFRÅGOR

De intresserade

Medlemsvård

Ledareutveckling
Studenter

Styrelse
Ledningsgrupp
Organisation

Internationella
kontakter

Finanser

Ungdomar

Temahelger

Stödja och
utveckla
samtalsgrupper

Bibelanvändning
Samtalsmaterial

Kommentar
Styrelsen har börjat med ett nytt arbetssätt. Tidigare har det till största delen bara
varit styrelsen som har varit insatt och informerad om hela föreningens arbeta.
Nu bildas istället arbetsgrupper som involverar fler än bara styrelsen. Respektive
bubbla motsvarar ett eget arbetsområde och arbetsgrupp.

Temahelger

1-3 juni
RESULTAT:Manshelg i Göteborg Manshelg Norrköping/Stockholm
?
Kvinnohelg i Stockholm 16-18 november
Temadag: Bibelanvändning – Stockholm/Göteborg hösten 2012
VAD GÖRA?:Make it happen! Planera tema och praktiskt - ansvariga
Styrelsemöte våren 2012
Bibeldag – ta fram material och övningar
Bistå Ann med administration – 6 mars möte?
ANSVARIG:Åke A med Jesper F och Christoffer L
Berne P och Joakim H
Tina T, Ann T och Maria M
Manshelg i Göteborg –
Åke/Berne
Kvinnohelg Stockholm –
Ann T / Tina T / Maria M
Manshelg
Norrköping/Stockholm Joakim/Berne
Temadag: Bibelanvändning i Stockholm/Göteborg - Berne
RESURSER:Marie Bernélit

Kommentar
Här är ett exempel på hur ett område är upplagt.

Styrelse
Ledningsgrupp
Organisation

Administration

A: Förbättringar?

Styrelse
Ledningsgrupp

Anställda

B; Hur tjäna
områdena?
Kommentar
Här är en närmare presentation av organisationsdelar i styrelsearbetet. Administration hör till och
kan ständigt förändras, förenklas. Anställda behöver stöd och utveckling.

Mottagarorientering
En resa utåt

Vänd mot andra, närvarande,
medveten, engagerad

En resa inåt

Tro med djupare förankring
Bibel som visar, läser oss, utmanar

Från turister i världen till engagerade pilgrimer…
Kommentar
Mottagarorientering visade det sig innehålla mycket mer än vi först trodde. En resa utåt med
riktning mot andra människor till en resa inåt för att erhålla nya djup och förankring. En stabilare
tro och liv med Gud som ger större möjligheter att samspela med sina medmänniskor.
Kanske kan vi formulera vårt syfte med frasen ”från turist i en värld till engagerade pilgrimer med
mål och mening”?

