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Inledning
Vi har på uppdrag av Skara stiftskansli gjort en genomlysning av hur nuläget ser ut i verksamheten kring
åldrarna 0-18 år i församlingarna i stiftet. Skara stift vill både få ett samlat grepp kring det arbete som
bedrivs och anpassa stödet så att det motsvarar behovet ute i församlingarna. Främjandeperspektivet står
i fokus. Man vill också få en bild av hur pastoraten organiserar sitt barn- och ungdomsarbete. Det finns en
uttalad vilja att det ska ske via Svenska Kyrkans Unga (SKU).
De frågor Skara stiftskansli har formulerat kring 0-18-årsverksamheten är:
Vilka möten finns mellan kyrka och 0-18-åringarna? Vad görs? Hur tänker församlingarna? Tänker
pastoraten strategiskt inför församlingens möten med 0-18-åringarna? Hur ser man på den
grundläggande uppgiften kring ålderskategorin? Finns det någon progression eller är det t ex samma
bibelberättelser som berättas oavsett ålder? Hur ser gudstjänstlivet ut för denna ålder? Hur ser det
diakonala perspektivet ut för åldern 0-18? Vilka möten med barnen sker på kyrkans arena och vilka sker
på andra arenor? Finns det ett samlat grepp kring denna ålder? Finns en röd tråd? Vad är det viktigaste en
18-åring ska ha med sig? Hur ser behovet av stöd till församlingarna ut?
Organiseras 0-18-arbetet via SKU, andra organisationer eller inte alls och i så fall varför?
Vi har under maj och september-november 2015, träffat 42 av 43 pastorat/församlingar i Skara stift och
mött kyrkoherdar och medarbetare som arbetar i 0-18-årsarbetet. Sammansättningen i grupperna har
varierat avseende profil och antal. Generellt har grupperna varit runt 5-8 personer med blandade profiler. Vi har också fått pastoratens verksamhetsplaner-/berättelser som vi läst igenom inför våra möten.
Rapporten innehåller det medarbetarna berättat för oss. Vi har kunnat se att det är den mest relevanta
beskrivningen av nuläget – verksamhetsplaner och andra dokument till trots.
Mötena med pastoratens arbetslag har haft formen av 3-timmars dialogiska samtal. Under varje möte har
vi med hjälp av en mötesplatslinje från 0-18 år, fyllt i vad som görs i församlingarna både i kyrkans regi
och i samverkan med andra aktörer.
Under mötets gång har vi samtidigt ställt frågor utifrån vårt uppdrag, bl a vilka bibelberättelser som
berättas, vilket material man använder och vad man tänker kring diakoni för denna ålder. Vi har också
fångat upp olika strategier man använder för att kunna bedriva verksamheten utifrån det man upplever
viktigt, såsom att uppmärksamma varje barn i hallen på förskolan, jobba på fredagskvällar för att möta
ungdomarna där de är, eller vara minst två medarbetare i grupperna.
Efter nästan tre timmar har vi tittat på vad medarbetarna vill att en 18-åring ska ha med sig efter mötet
med Svenska kyrkan i just deras pastorat, utifrån alla de mötesplatser och det innehåll de beskrivit i
samtalet. Avslutningsvis har personalen fått uttrycka sina behov, önskemål och synpunkter till stiftet. Alla
möten har avslutats med en runda där var och en fått uttrycka sina tankar och intryck av mötet.
I samtalen med uppdragsgivarna på Skara stift har vi upplevt en genuin vilja och öppenhet att få en sann
och rättvisande bild. Det har gett oss förutsättningar för ett transparent och tillåtande samtalsklimat
genom hela vårt arbete. Det kräver mognad, mod och tillförsikt, tänker vi.
Våra möten med medarbetarna i Skara stift har präglats av öppenhet, närvaro, delaktighet och en vilja att
dela med sig. Vi har mött engagerad personal som bedriver mycket arbete för åldrarna 0-18 år. Det har
varit inspirerande och lärorikt att få mötas och höra alla berättelser.
Vi har fått höra att man känt sig förstådd och lyssnad på. Många har uttryckt glädje över att stiftet
intresserar sig för medarbetarna i pastoraten och församlingarna. Vi har också stött på vänliga
vaktmästare, husmödrar och kanslipersonal som underlättat för oss med både fika, logistik och gett oss
trevliga samtal.
Vår förhoppning är att materialet – utöver en samlad bild och en matchning mellan behov och stöd – ska
skapa en plattform för ett gemensamt lärande, skapa nyfikenhet, ge tips, visa på goda exempel och skapa
stolthet över det arbete som görs. Vi hoppas att det kan skapas ytterligare mötesplatser i stiftet både på
stiftsnivå och på kontraktsnivå för att vidareutveckla 0-18-årsarbetet.
Tack alla ni som varit med och delat! Tack för allt fint arbete ni gör för våra barn och ungdomar! Vi önskar
er allt gott!
/Katarina och Christina, TwoTrust
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1. 0-18-åringens mötesplatser
Skara stift vill få en samlad bild av hur nuläget ser ut i den verksamhet som pågår i kontrakten i åldrarna
0-18 år. En del i det arbetet är att göra en sammanställning över de mötesplatser som finns.
De frågor Skara stift särskilt intresserar sig för är vilka möten det finns mellan kyrka och barn i denna
ålder, vilka möten som sker på kyrkans arena, vad görs och hur tänker församlingarna – finns det en röd
tråd?
Vi fann en imponerande uppfinningsrikedom kring att hitta namn på mötesplatser för barn och unga. För
läsbarheten har vi ibland behövt välja, att i stället för namnen sortera enligt åldrar och använda
samlingsnamn såsom kyrkans barntimmar 4-5 år, mini-/miniorer 6-9 år, juniorer 10-12 år och
ungdomsgrupp 13 år och uppåt. På några håll har man mer åldersöverskridande gruppverksamhet.
I den pastoratsvisa redovisningen nedan, har vi har utgått från det som berättats för oss på våra 3timmars dialogmöten om verksamheten under år 2015. ”Så här vill vi beskriva vår verksamhet under
2015”.

Mötesplatser 0-18 år tas fram

Det obligatoriska fikat

Dokumentation direkt efter dialogmöte

Aktualiteten i nulägesbeskrivningen har prioriterats. Vår erfarenhet är att beskrivningar i dialog ger
precis det, varför de skriftliga verksamhetsdokumenten mer använts som avstämningsmaterial vid
rapportskrivningen. Metoden kan också ge information om vilka delar som tenderar att glömmas bort vid
beskrivningen. I samtalen har det t ex återkommande visat sig att beskrivningen av VIP-verksamheten
kommits på precis i slutet av mötet.
I de fall man nämnt verksamhet för familj har vi antecknat det, i övrigt har vi lämnat fältet i tabellen tomt.
Vi har inte specifikt ställt frågan om familjeaktiviteter.
Tidigare eller framtida planering har bortsetts ifrån (med några få undantag) i syfte att fokusera det
aktuella nuläget. Kontrakten redovisas i bokstavsordning.

”Det var då, nu är nu”

Några citat från våra samtal
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Billings kontrakt
Norra Billings pastorat

Skövde församling

Värsås pastorat

Skultorps församling

Dop
dop varje lördag

Dop
dop med dopdroppe,
dopdroppegudstjänst 2
ggr/termin och kyrka
Babyrytmik/sång
babyrytmik, specialinriktning adoptivfamiljer
Öppen förskola
5 st öppet hus, präst, diakon,
musiker och pedagog deltar
Kyrkans barntimmar
nej

Dop
dop, dopkalasgudstjänst
5 ggr på årsdagen av dopet

Dop
dopinbjudan med verksamhetsinbjudan, dopdroppe,
dophälsningar upp till 4 år
Babyrytmik/sång
ingen

Mini-/miniorer
Söndagsklubben 6-9 år,
värdegrundssamlingar
”Stoffingar” 7-9 år,
läxläsningshjälp 7-9 år
Juniorer
10-13 år samt läxläsning

Mini-/miniorer
7-10 år

Barnkör
ca 2 st, 6-12 år, kantor och
fritidsledare leder

Barnkör
4-6 år, 6-8 år, 9-12 år

Söndagsskola
nej

Söndagsskola
3-5 år varannan vecka
Söndagsklubben 6-9 år,
leds av volontär och pedagog
Konfirmander
5 grupper, äventyrs-,
musikal/drama-, sport-,
sommar-, in-action- och
gymnasiekonfirmander
Ungdomsgrupp
flera, torsdagsklubben för
ungdomar med särskilda
behov, Fenix flyktingboende
för pojkar 16-18 år med
aktiviteter 1-2 ggr/mån för
ensamkommande
flyktingbarn, bibelstudier
Ungdomskör
Elin

Barnkör
sång och rytmik för föräldrabarn, 3-5 år, barnkör 8-13 år,
musikverkstad 6-7 år,
pianoelever
Söndagsskola
nej

Babyrytmik/sång
spädbarnsmusik
Öppen förskola
föräldra-/barngrupp
Kyrkans barntimmar
1 grupp 4-5 år
Mini-/miniorer
6-9 år

Juniorer
10-12 år

Konfirmander
ja

Ungdomsgrupp
2 st, en KU 14 år och uppåt,
en tonårsgrupp 13-17 år,

Ungdomskör
1 st kör, 13 år och uppåt
Unga ledare
fördjupningsläger 16 år och
uppåt där kantor och präst
oftast deltar, SKUs styrelse är
unga ledare som ordnar
arrangemang på bl a lov
Familj

Unga ledare
i konfirmandgrupper,
barnkörer, söndagsskola
träffar ensamkommande
flyktingbarn, man har egen
utbildning, deltar lite överallt
Familj
Fredagsmys, familj några
ggr/år, Öppet husverksamhet, arbete med nyanlända
flyktingar i samarbete med
Frälsningsarmén

Babyrytmik/sång
småbarnssång 0-ca 2år
Öppen förskola
föräldra-barngrupp 0-6 år,
Kyrkis 0-3 år
Kyrkans barntimmar

Juniorer
Eftis 9-13 år

Öppen förskola
2 dgr/vecka
Kyrkans barntimmar
Småstjärnorna 4-6 år,
musiker deltar
Mini-/miniorer
Gott och blandat 7-9 år,
musiker deltar
Juniorer
Efter plugget, 10-12 år
2 ggr/vecka
Barnkör
10-12 år, musiker med i
barngrupperna
Söndagsskola
nej

Konfirmander
Londonresa, kantorn deltar i
arbetet

Konfirmander
1 helggrupp

Ungdomsgrupp
Bästis, ekumeniskt med
Missionskyrkan inklusive
gudstjänstgrupp

Ungdomsgrupp
Ikon samt
lovverksamhet för äldre
ungdomar (påsk-höstsportlov)

Ungdomskör
nej, har ensemble/
kompgrupp, 14-16 år
Unga ledare
9 stycken som deltar i
konfirmandverksamheten.

Ungdomskör
nej

Familj
café för lägre åldrar

Familj

Unga ledare
ja, sporadisk utbildning, vill
samarbeta med övriga
kontraktet gällande ung
ledarutbildning
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Falköping kontrakt
Falköping pastorat

Floby pastorat

Stenstorps pastorat

Dop
dop, barnen får De yngstas bibel och
Barnens bibel, utskick på årsdagen av
dopet upp till 4 år
Babyrytmik/sång
nej
Öppen förskola
flera öppna förskolor på för-och
eftermiddag, driver en egen förskola
Boken
Kyrkans barntimmar

Dop
jobbar offensivt med dopet samt
skickar doppåminnelser

Dop
dop

Babyrytmik/sång
nej
Öppen förskola
3 grupper, stor och liten,

Babyrytmik/sång
nej
Öppen verksamhet
3 grupper, Pytterior, 0 år och uppåt

Kyrkans barntimmar
3 barntimmegrupper
Mini-/miniorer
3 grupper
Juniorer
juniorer
Barnkör
2 stycken barnkör, musikalprojekt
”Ängel utan vingar”

Kyrkans barntimmar
2 grupper, Kyrkis, 4-5 år med kör
Mini-/miniorer
3 grupper
Juniorer
3 grupper
Barnkör
kyrkans barntimmekör, ytterligare
barnkörer 7-11 år, kantorn med i alla
grupper, aktiv körverksamhet upp till 14 år,
projektbaserat är populärt
Söndagsskola
nej

Mini-/miniorer
flera miniorgrupper
Juniorer
juniorer, seniorer i Ålleberg
Barnkör
Körskoj, barnkör 7-8 år, Diskantkör 912 år samt flera körer under skoltid
Söndagsskola
från 4 år, följer Himmelrik, inte kopplat
till gudstjänst, leds av ideella
Konfirmander
city- och sommarkonfirmander
Ungdomsgrupp
4 grupper, dans- och dramagrupp 12-13
år, ungdomsgrupp 16-19 år
Ungdomskör
Rejoice och Sommarungdomskören,
Musikrummet/ungdomsband
Unga ledare
Fredriksberg har unga ideella unga
ledare som hjälper till i fotbollen

Familj

Söndagsskola
nej
Konfirmander
2 vardagsgrupper
Ungdomsgrupp
fritidsgård 13-16 år, SKU- styrelse
Ungdomskör
nej
Unga ledare
är med på alla läger samt i junior och
miniorgrupper, väljer bort unga ledare
i konfirmandgrupperna finns unga
ledare med på alla läger samt
c:a 5 unga ledare deltar i
barnverksamheten
Familj

Konfirmander
1 grupp
Ungdomsgrupp
1 grupp 12-13 år,
inga äldre än 13 år
Ungdomskör
1 kör, 11-15 år
Unga ledare
nej

Familj
föräldrakör, familjekvällar
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Hökensås pastorat
Habo pastorat

Mullsjö-Sandhem församling

Tidaholms pastorat

Dop
doputskick till nyfödd, hälsningar i 4 år
på årsdagen

Dop
2-4 mån inbjudan till dop, dophälsning
på årsdagen av dopet upp till
konfirmationsdagen

Babyrytmik/sång
babycafé

Babyrytmik/sång
babycafé

Öppen förskola
finns

Öppen förskola
öppen verksamhet, har också pappa –
barngrupper, Kyrkvillan
heltidsförskola
Kyrkans barntimmar
miniminiorer 4-6 år
Mini-/miniorer
Minior 7-9 år

Dop
präst och assistent informerar
förstagångsföräldrar om dopet på
familjecentralen, doppaket med inbjudan
och doptidning skickas 1 mån efter barnets
födelse, drop-in dop
Babyrytmik/sång
Pling, Plång och Sång, småbarnsrytmik på
Familjecentralen
Öppen förskola
finns och Daretorps Lantis-förskola1-4 år i
församlingshemmet

Kyrkans barntimmar
nej
Mini-/miniorer
St Johannesgruppen, Kyrkljusen 7-9 år
Juniorer
XL-klubben 10-12 år, Kyrkråttorna 8-11
år

Juniorer
scouter 10-18 år, Efter plugget 10-12
år,
lovutflykter

Barnkör
6-9 år, sjunger 1 söndag/mån

Barnkör
nej, 2 st sångelever

Söndagsskola
3-13 år
Konfirmander
ja

Söndagsskola
nej
Konfirmander
vecko- och sommarkonfirmander

Ungdomsgrupp
Theo, unga ledare och konfirmander, the
Rock på fredagskvällar 13-18 år
Ungdomskör
nej

Ungdomsgrupp
scouter 9-18 år,SKU- ungdomsgrupp,
ungdomscafé
Ungdomskör
14-17 år, äskat medel till
ungdomsmusiker
Unga ledare
15-17 år, ungdomar finns i
kyrkogårdsförvaltningen, unga ledare
finns inom scouterna i
samarrangemang med
Alliansmissionen, unga ledare i
konfirmandarbetet samt scoutledare
Familj
café, utflykter

Unga ledare
ja, med i kyrkråttorna, XL-klubben samt
i konfirmandarbetet

Familj
familjekör 1 gång/veckan, sjunger på
gudstjänster

Kyrkans barntimmar
minst 3 grupper, 3-5 år
Mini-/miniorer
3 grupper miniminiorer 6 år, miniorer 7-9
år, Änglagården 6-12 år inomhusutomhusgruppen 8-11 år, miniorer 6-12 år
Juniorer
juniorer, Eftis 6-12 år, fritidsverksamhet,
lördagsträffen 4-13 år, två grupper
seniorerna 12-14 år, syskongrupp
Mobacken
Barnkör
Änglabus,Himlakul, Trudelutten 5-8 år, Non
Stop 9-12år, Körlek 6-8 år, Glädjekören 913 år, Fröjbells,
7 st pianoelever + 1 orgelelev
2 st sångelever
Söndagsskola
2 stycken
Konfirmander
fem grupper, Valstad, Taizé,
weekend/frilufts, Sjöhaga, VIP-grupp
Ungdomsgrupp
tre tonårsgrupper, - en från 15 år, två från
12 år, en tjejgruppen
Ungdomskör
Tidaholms Ungdomskör
The Voice
Unga ledare
12 unga ledare. Tjejer i barnverksamheten,
40 st i konfirmationsarbetet, 5-10 ledare
rekryteras till varje år
Familj
Familjeläger –café, -middagar, öppet hus för
barn med föräldrar
Psalmboksprojekt
Åker till skolorna tre ggr per år och sjunger
psalmer
”Stor sång” då dagisbarnen kommer till
kyrkan och sjunger med oss.
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Kulling kontrakt
Alingsås pastorat

Bjärke församling

Herrljunga pastorat

Vårgårda pastorat

Dop
enbart inbjudan till dop,
dopsamtal med kyrkans
utbud, dopfest inklusive
avlöva träd

Dop
ingen inbjudan, dop och
inbjudan till doppresenter 13 år, med respektive
doplamm, bok och
klisterbileder
Babyrytmik/sång
nej
Öppen förskola
3 grupper Småstund

Dop
dopinbjudan 3 veckor efter
födsel, vill satsa på
helhetspaket, duva, dopfest

Dop
Dopinbjudan, vid dopet en
dopdroppe, dopfest med
utdelning av dopdroppe efter
ca 1 år

Babyrytmik/sång
har tagit dit babymassör
Öppen förskola
3 grupper Stora och små

Kyrkans barntimmar
3 grupper

Kyrkans barntimmar
musiklekis 4-6 år samt
projekt kyrkans barntimme
på landbygd, 4-12 år
Mini-/miniorer
1 gång/mån Noa 6-12 år, Noa
7-9 år med musik,
dag- och övernattningsläger
9-12 år
Juniorer
Jona 10-12 år med musik,
lovaktiviteter

Babyrytmik/sång
nej
Öppen förskola
5 grupper vuxen-barn samt 1
vuxen-barngrupp med
Equmenia
Kyrkans barntimmar
3 grupper

Babyrytmik/sång
babyrytmik, barnrytmik
Öppen förskola
7-8 grupper, egen förskola
Prästkragen, vuxenbarngrupp
Kyrkans barntimmar
3-årsmys, Himlakul
Mini-/miniorer
6-9 år Fisken, Mixen med
sång, dans och drama,
miniorer, Spårare scout
Juniorer
Upptäckare 9-11 år,
Äventyrare 12-14 år, Mixen/
Juniorer/Tisdax fritids 10-13
år, dagläger
Barnkör
Körlek 4-5 år, Körkompisar,
Hemsjö barnkör, Christine
barnkör 7-9 år, Körkompisar
10-14 år, Praise 10-13 år
(totalt 11 körer)
Söndagsskola
ja
Konfirmand
äventyr-, vecko-, sommar-,
resegrupper, VIP vartannat
år, sommarkonfa på
Hjälmared i samarrangemang
med EFS
Ungdomskör
Körkristaller 10-14 år, gossoch flickkör 13 år och uppåt,
Christine Voice 12-14 år,
Christine Ungdomskör 15 år
och uppåt
Ungdomsgrupp
Tonår, Puls, Ung för 13 år och
uppåt, Fredagsmys 15 år och
uppåt, öppet till kl 23, KRIK
(idrott) 16 år och uppåt,
Stockholmrock, VIP samt
VIPplus för barn med
särskilda behov
forts.

Mini-/miniorer
2 grupper miniorer 6-7 år, 2
grupper miniorer 6-8 år, 1
grupp musikul 6-8 år, 1
grupp minior 8-9 år
Juniorer
2 grupper fritidsliknande 1012 år, dagsommarkollo

Mini-/miniorer
2 grupper miniminiorer 6 år,
5 grupper miniorer samt
Fjärilen
Juniorer
2 juniorgrupper 10-12 år,
Draget 6-12 å med EFSsamarbete, Fjärilen med
diakonen, Sommarskoj
Barnkör
2 barnkörer 6-9 år och 10-12
år, instrumentalelever

Barnkör
7-12 år, 2 musikalprojekt/år, 4 st
instrumentalelever på
piano/orgel

Barnkör
nej

Söndagsskola
ja
Konfirmand
vecko-, helggrupper,
Equmenia

Söndagsskola
nej
Konfirmand
Mellan himmel och jordvecko och
äventyrskonfirmander

Söndagsskola
ja
Konfirmand
veckokonfa som åker till
Polen med tonvikt på
mänskliga rättigheter

Ungdomskör
nej

Ungdomskör
pedagogen musiker, med i
alla grupper, leder till
musikal

Ungdomskör
1 ungdomskör

Ungdomsgrupp
Källarn, 12-16 år fritidsgård

Ungdomsgrupp
13-18 år

Ungdomsgrupp
Sendraget, öppen verksamhet
EFS, WAY

forts.

forts.

forts.
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Alingsås pastorat (forts.)

Bjärke församling (forts.)

Herrljunga pastorat (forts.)

Vårgårda pastorat (forts.)

Unga ledare
från nian, finns med i alla
grupper, utbildas lokalt, de
enkla verktygen i fokus,
obligatoriska ledardagar

Unga ledare
miniledargrupp 12-14 år
samt unga ledare, utbildar
själva, äldre unga ledare tar
grupper och tar själva hand
om de unga ledarna

Unga ledare
under uppbyggnad för 15-18
år

Familj

Familj
gemenskapscafé, familjedag 1
ggn/år

Familj
familjekvällar 4ggr/år,
språkcafé, familjedaghem
friskola

Unga ledare
unga ledare för yngre i
Draget samt för
konfirmander, unga ledare
finns i både Draget och i
konfirmationsverksamheten,
utbildar själva men funderar
på RUSTAD
Familj

Kåkinds kontrakt
Hjo pastorat

Karlsborgs pastorat

Tibro pastorat

Dop
Dop

Dop
dopinbjudan innan 4 månaders ålder
dopträd, dopdagsfesten
Babyrytmik/sång

Dop
dop, dopkorgen, hälsningar på dopdag
inkl verksamhetsinbjudan upp till 4 år,
Babyrytmik/sång
sånggruppen vuxen-barn

Öppen förskola
Himlakul, Gnola och sjung,
Musiklekis
Kyrkans barntimmar
finns
Mini-/miniorer
två miniorgrupper
Juniorer
3 juniorgrupper,

Öppen förskola
1 st Lektorget,
vardagsfest (bibelträd)
Kyrkans barntimmar
2 st 4-5 år
Mini-/miniorer
2 st 6-9 år
Juniorer
3 st 9-13 år
äventyrsdagar,
Barnkör
2 st 5-12 år

Babyrytmik/sång
2 grupper Babyrytmik, Hejsan hoppsansång
Öppen förskola
2 st Stor och liten
Kyrkans barntimmar
Mini-/miniorer
pysselklubb 6-8 år
Juniorer
pysselklubb 9-12 år
Barnkör
minst två barnkörer samt Korsberga
barnkör, körtrappa1, 3 st orgelelever
Söndagsskola
Sunday
Konfirmander
2 grupper
Ungdomsgrupp
ungdomshäng 1ggn/mån
Ungdomskör
Hope
Unga ledare
Golden leaders

Familj
Grevbäcksträffen

Barnkör
Ung Ton1, Barnkör, Ung Ton2,
Diskantkör
Söndagsskola
nej
Konfirmander
2 veckogrupper
Samarbete med Tibro vid utflykter
Ungdomsgrupp
1 ungdomsgrupp SKU
Ungdomskör
Unga ledare
3 st som rekryteras från
konfirmandgruppen, utbildas på
hemmaplan och RUSTAD
Familj
vuxen- barndag på Skaga, Öppet hus
verksamhet för vuxna och barn under
sportlovet

Söndagsskola
3-12 år
Konfirmander
2 grupper, Film/Äventyr och London.
Ungdomsgrupp
SKU,13 år och uppåt
Ungdomskör
1 st kör samt kompgrupp
Unga ledare
9-10 st varav 2 unga ledare i
konfirmandgruppen, egen utbildning 2
ggr/termin samt Rustad, frekventa
ledarsamlingar, aktiva unga ledare som
genomför olika arrangemang,
Familj
julfest för alla familjer och äldre, vårfest
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Kålland-Kinne kontrakt
Götene pastorat

Lidköping
församling

Sunnersberg
församling

Sävare församling

Södra Kålland
pastorat

Dop1
dopinbjudan med
inbjudan till övrig
verksamhet, dopkors

Dop
dopinbjudan vid 5
månaders ålder med
inbjudan till övrig
barnverksamhet,
dopängel,
dopfestguds-tjänst
med utdelning av
dopängeln

Dop
dopinbjudan,
dopsamtal med
inbjudan till
verksamhet, inramat
dopbevis med
egendesignade
bilder, dopfest där
även faddrar inbjuds
1 gång/år

Dop
dop och drop-in dop

Babyrytmik/sång
1 grupp

Babyrytmik/sång
babysång,

Babyrytmik/sång
nej

Dop
dopinbjudan efter 4
veckors ålder med
kontaktuppgifter och
inbjudan till
grupper, grattis och
dophäfte, dopänglar,
dopängelfestgudstjänst på
kyndelsmäss, Jakobs
stege som änglar
hängs i
Babyrytmik/sång
vagga-gunga-gågrupp

Öppen förskola
8 grupper Kyrkis 0-3
år, Stor och liten,
miniklubben

Öppen förskola
Stor och liten 0-5 år
med kantor och
diakon, musik och
rytmik 0-5 år med
dans, lekcafé 0-5 år

Öppen förskola
vuxen-barngrupper
0-5 år vuxenbarngrupp med
Downs syndrom

Kyrkans
barntimmar
Storkyrkis

Kyrkans
barntimmar
nej

Öppen förskola
3 öppna förskolor,
Liten och stor Öppet
hus 0-100 år, Smått
och gott, Pärlan är en
egen förskola med 2
avdelningar
Kyrkans
barntimmar
nej

Mini-/miniorer
Miniorer 6-8 år
Miniorer/juniorer 611 år,
miniorer/kompis 611 år

Mini-/miniorer
Kyrkdeckarna 7-10
år

Mini-/miniorer
5 grupper miniorer/
storminiorer mellan
6-9 år uppdelat i
olika åldrar

Juniorer
se miniorer
Efter plugget 9-12 år
uppdelat i två
ålderskategorier

Juniorer
Inlines 9-11 år
Online 27 12-13 år,
kockskola med 3
steg, 10-12 år,
musikskola, 10-13 år

Barnkör
Barnkör 0-6 år
Musik och lek 4-7 år,
Glädjekällan 6-8 år,
Shalom 6-8 år,
Tonerna 9-12 år, Con
Spirito 10-12 år,
barnkör 8-9 år,
barnkör 9-12 år, 10
st intrumentalelever
5 år uppåt
forts.

Barnkör
Lidköpings barnkör
6-9 år

Juniorer
2 grupper 9-12 år, 1
grupp Puls 12-13 år,
Café Fyren 10-12 år
1 gång/mån frekvällar ekumeniskt
med bl a Liv i
överflöd
Barnkör
lillkörer 4-5 år,
barnkör och
Glädjespridarna 6-8
år, Cantando
juniorkör,
musikverkstad 1213 år samverkar
med Puls, instrumentalelever 4 st
piano ibland orgel
forts.

Mini-/miniorer
2 grupper Miniklubb
6-7 år, Minisar med
musikpass 6-7 år, 3
grupper Miniorer 89 år som också är
kyrkvärdar, Gott och
blandat 8-9 år
Juniorer
3 grp 10-12 år,
Argument med
dilemmafrågor,
fostrar i dialog

1

forts.

kurs och omorganisation gör att man avvaktar med dopstrategier

Kyrkans
barntimmar
4 grupper 4-5 år

Babyrytmik/sång
babyrytmik 0-1 år,
småbarnsrytmik 1-3
år
Öppen förskola
4 olika babyträffar 8
ggr/år, 4 grupper
Stor och liten 0-5 år

Kyrkans
barntimmar
2 grupper Kyrkis 4-5
år
Mini-/miniorer
6-7 år Miniskutan, 69 år Miniskutan, 6-9
år Blå-Vit

Juniorer
Skutan/sång 8-12 år,
Röda pärlan 9-12 år,
Skutan 9-13 år

Barnkör
4-5 år, 5-7 år samt 812 år, Gott och
blandat –musikpass
12-16 st
instrumentalelever

Barnkör
Kulidur/Kyrkkulan
5-7 år,
Durklang/Miniorer
8-9 år,
Mariakören/Juniorer
10-13 år

forts.

forts.
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Götene pastorat
forts.

Lidköping
församling
forts.

Sunnersberg
församling
forts.

Sävare församling
forts.

Södra Kålland
pastorat
forts.

Söndagsskola
nej
Konfirmander
3 grupper
Äventyrskonfirmand
er 2 st
veckokonfirman-der,
1 st helggrupp
Ungdomsgrupp
2 grupper tonår 1118 år, Korsdrag
(Equmenia) 11-15
år, Quo Vadis 10-16
år ekumeniskt PingsSvenska kyrkan på
fredagar 18.3023.30, fritidungdomsteam
Ungdomskör
Con Anima 13-18 år

Söndagsskola
ja
Konfirmander
4 grupper
Äventyrskonfirmand
er

Söndagsskola
nej
Konfirmander
Sommar- och
Taizékonfirmander

Söndagsskola
nej
Konfirmander
3-årigt
konfirmandarbete åk
6-8, VIPkonfirmander

Söndagsskola
nej
Konfirmander
ja och 13-14 år
förkonfirmation

Ungdomsgrupp
SKU, 3
ungdomsband,
börjar med mässa
avlutar med andakt

Ungdomsgrupp
14 år och uppåt

Ungdomsgrupp
2 st tonårsgrupper

Ungdomsgrupp
förkonfirmation 1314 år, 2 st
ungdomsgrupper
och Fredax

Ungdomskör
ungdomskör, gospel
14-19 år, musikskola
musikterapi för barn
med multihandikapp

Ungdomskör
nej

Ungdomskör
13 år och uppåt

Unga ledare
några, vill ha fler

Unga ledare
44 st som får både
intern och extern
utbildning RUSTAD,
fungerar som
gudstjänstledare

Unga ledare
deltar i miniorer,
ingen formell
utbildning, önskar
fler
konfirmandledare

Familj
familjeläger

Familj
träffar för
ensamstående
föräldrar med
särskilda behov,
samtal, stöd,
utflykter, mötesplats

Familj
familjekvällar 1
gång/år och grupp,
familjeläger 1
gång/år

Ungdomskör
13 år och uppåt,
Musikverkstadband
11-18 år,
projektkörer för
lucia- och jul 13 år
och uppåt
Unga ledare
20 st, egna
ledarutbildningar,
utbildas också på
ledar-samlingarna,
unga ledare anställs
som guider
Familj
familjekvällar 1
gång/
mån,
gemenskapsläger 0
år och uppåt, öppen
förskola /äldre
skapar möte 0-80 år

Unga ledare
11 st,

Familj
familjedagar 5 ggr/
termin, familjeläger
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Redvägs kontrakt
Norra Mo församling

Redvägs församling

Södra Ving pastorat

Ulricehamn pastorat

Dop
dopkors som barnen får
på dopdagen, årskort på
dopdagen upptill 4 år,

Dop
än så länge bjuder man inte in
till dop, på gång med dopgåva,
arbetar med doppastoral

Dop
dopinbjudan vid 1 mån
ålder, inbjuds då till öppen
förskola, i dopsamtalet får
man en cd,
födelsedagsgudstjänst
(dopkalas)

Babyrytmik/sång
nej
Öppen förskola
nej

Babyrytmik/sång
babyrytmik

Babyrytmik/sång
nej
Öppen förskola
3 st, 0-5 år

Dop
dopinbjudan med inbjudan
till dopvandring med baby
och familj i Ulricehamns
kyrka, dopsamtal,
dopfestgudstjänst 2 ggr/år,
dopdroppe och dopängel
delas ut
Babyrytmik/sång
i den öppna förskolan
Öppen förskola
6 grupper 0-6 år, en ute i alla
väder öppen förskola, egen
förskola Änglagården
Kyrkans barntimmar
6 grupper 4-5 år
Mini-/miniorer
scouter 6-12 år,
scouter, 4 grupper Spårarna
7-10 år, anslutna till SALT

Kyrkans barntimmar
Måndagskul 4-6 år
Mini-/miniorer
Tisdagsklubben med kör
7-10 år

Öppen förskola
1 st, 0-5 år

Juniorer
Nonstop med sång 11-13
år

Juniorer
1 grupp 10-13 år

Barnkör
elevens-val-kör, 10-12 år
(se skola), musikalprojekt
(dans, kör scenografi)

Barnkör
1 st barnkör, 1 st ekumenisk
barnkör, 5-13 år

Kyrkans barntimmar
3 grupper 4-5 år
Mini-/miniorer
Minikids med sångstund 6-7
år, Bigkids med sångstund
8-9 år, 2 grupper Hällsta
café
6-12 år
Juniorer
Superkids ibland med
sångstund 10-12 år, 1 grupp
Ving café 10-12 år
Hällsta café (se ovan)
Läger- och Dagverksamhet
Barnkör
Se Mini-/miniorer och
Juniorer

Söndagsskola
nej

Söndagsskola
nej

Söndagsskola
nej

Konfirmander
vardagskonfirmander

Konfirmander
ekumeniskt konfirmandarbete
missionskyrkan,
Ungdomsgrupp
finns, som också är
gudstjänstgrupp,
Café 13-17 år
Ungdomskör
luciakör 13-17 år

Konfirmander
var 3e vecka

Unga ledare
ja

Unga ledare
ja

Unga ledare
ja och feriearbetare

Familj
familjekvällar 4 ggr/år med
mat, Vinterdag

Familj

Familj

Ungdomsgrupp
KU-grupp 15 år och uppåt,
även ljudtekniker på
gudstjänster
Ungdomskör
sommar-, luciajulkonserter från 10 år och
uppåt
Unga ledare
finns med i konfirmand,
pedagogen samordnar och
utbildar på hemmaplan, de
går RUSTAD
Familj

Kyrkans barntimmar
5 grupper 4-5 år
Mini-/miniorer
Miniminiorer 6 år
2 grupper Miniorer 7-9 år

Ungdomsgrupp
Vings café 13-18 år,
ungdomsgrupp 14-16 år
Ungdomskör
medverkar vid ex lucia och
välgörenhetstillfällen

Juniorer
4 grupper Upptäckarna 1012 år, sommaraktiviteter

Barnkör
Musik och färgmix, 5-6 år
Ansgarkören, 7-10 år, Sjung
och skapa 6-9 år, Musik och
skaparverkstad 6-9 år,
Minicilla 6-8 år, Mariakören,
13 år, barnkörläger
Söndagsskola
två st, leds av ideella som
internutbildas
Konfirmander
Sommar- och
veckokonfirmandgrupper
Ungdomsgrupp 4 grupper
Äventyrsscouter, 13-16 år
spårar/upptäcker/äventyr,
2 st ungdomsgrupper
Ungdomskör
Ceciliakören 9-14 år
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Skara-Barne kontrakt
Grästorp pastorat

Essunga pastorat

Skara pastorat

Vara pastorat

Dop
ingen inbjudan, dop i
gudstjänst

Dop
dopinbjudan inklusive övrig
verksamhet, dopängel som
delas ut vid dopfest,
dophäls-ningar upp till fyra
år
Babyrytmik/sång
barnrytmik 1 gång/veckan
under Kyrkis

Dop
Dopinbjudan skickas ut till
alla nyfödda, i en församling
skickas dopårskort upp till 4
år

Dop
dopinbjudan, dop med
träkors, dopkalas på ett
ställe 3 år i rad
Babyrytmik/sång
spädbarnsmassage
(vänskapens stadium se
FIN), spädbarnssång
Öppen förskola
6 st föräldra-/barngrupper
Kyrkans förskola
0-6 år, egen förskola Arken
och Larven
Kyrkans barntimmar
2 grupper 4-5-år samt
kyrkans förskolor kopplade
till barntimmeverksamhet 1
gång /mån
Mini-/miniorer
10 grupper
miniminiorer/minilaxar/lax
ar, 6-9 år
Juniorer
10 grupper juniorer/hajar,
2 grupper seniorer/späckhuggare 12-13 år
Barnkör
7 stycken körer,
instrumentalelever ca 10 st,
orgel, sång och piano

Babyrytmik/sång
babysång som öppen
verksamhet med andakt
Öppen förskola
2 ggr/vecka öppet Kyrkis, 06 år
Kyrkans barntimmar
nej

Öppen förskola
2 ggr/veckan Kyrkis, 0-5 år
Kyrkans barntimmar
2 grupper 3-5 år

Mini-/miniorer
2 ggr/ veckan
Kompisklubben som öppen
verksamhet 7-9 år
Juniorer
2 ggr/veckan Efter plugget
9-12 år, som öppen
verksamhet
Barnkör
Ministolstrålarna 3-6 år föräldrarna med, Solstrålarna
7-12 år 2ggr i veckan,
synkat med Kompis och
Efterplugget, 2 st
pianoelever
Söndagsskola
nej
Konfirmander
2 st
veckokonfirmandgrupper
åker till Dachau och
pilgrimsvandrar i Österrike,
bor i familjer, gratis för alla
Ungdomsgrupp
1 gång/veckan 13 år och
uppåt, barn med särskilda
behov
Ungdomskör
Kantaton yngre kyrkokör
med ungdomar
Unga ledare
nej
Familj

Mini-/miniorer
måndags- och tisdagsklubb
6- 9 år
Juniorer
onsdags- och torsdagsklubb,
10-12 år, 11-13 år, två
tjejgrupper
Barnkör
två st, 6-12 år som övar på
fritids
Söndagsskola
nej
Konfirmander
2-3 st veckokonfirmandgrupper som reser till
Danmark
Ungdomsgrupp
1 grupp, Café Crossroad, café
öppet som extra fritidsgård
och lekrum
Ungdomskör
nej
Unga ledare
ja, är med på läger 15-18 år,
Danmarksresan
Familj

Babyrytmik/sång
nej
Öppen förskola
3 grupper
Babycafé/Öppen förskola
Kyrkans barntimmar
7 grupper, Kyrkans
barntimmar/Upptäckarna
Mini-/miniorer
2 grupper Miniorer/
Skattsökarna (Skattsökarna
övergår i kör) 6-9 år
Juniorer
4 grupper juniorer/Efter
plugget, 9-13 år
Barnkör
Barnkör 6-9 år, Domkyrkans
barnkör 6-8 år, Klosterkören
5-10 år, Flickkör / Gosskör 813 år
Söndagsskola
2 söndagsskolor
Konfirmander
vecko-, helg-,läger och
sommarkonfirmander
Ungdomsgrupp
2 ggr/mån SKU-lokavdelning
(se SKU), ungdomskväll,
ekumeniskt Power station
Ungdomskör
Domkyrkans ungdomskör 13
år och uppåt, Salvekören 13 år
och uppåt
Unga ledare
finns unga ledare enbart i
söndagsskolan
Familj
12-14 ggr/år, familjekvällar

Söndagsskola
nej
Konfirmander
3 grupper
veckokonfirmander,
lägerkonfirmander (skidoch sommar)
Ungdomsgrupp
5 ungdomsgrupper
Ungdomskör
1 st ungdomskör och en
ensemblegrupp, 10 st
musikelever
Unga ledare
ja, egen utbildning
Familj
2 ggr/år, familjekvällar,
familjeläger
(semestervecka/integration)
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Vadsbo kontrakt
Amnehärad – Lyrestad
pastorat
Dop
inbjudan till dop och verksamhet, 2 månaders ålder,
dopårshälsningar upp till 3
år, dophjärtansgudstjänst
och fest på Mikaelidagen
Babyrytmik/sång
nej
Öppen förskola
Kyrkis och Kärlekis
Kyrkans barntimmar
1 grupp Miniorer4-6 år
Mini-/miniorer
6-10 år
Juniorer
Kompisklubben10-14 år,
10-12 år, Öppen
eftermiddag 6-13 år,
fotbollsskola, sommarläger
Barnkör
Ceciliakören 7-12 år,
instrumentalelever 3-4 st
pianoelever
Söndagsskola
nej
Konfirmander
veckoträffar, läger på
Flämslätt samt vårresa till
Polen
Ungdomsgrupp
1 st 14-18 år, kanalkyrkan
Sjötorp
Ungdomskör
nej

Unga ledare
1 st, vill ha hjälp med detta
Familj
familjeläger i kontraktet,
socialen i Gullspång
samarbetar, göra saker
tillsammans inte bara
träffas

Lugnås- Ullervad pastorat

Mariestads församling

Töreboda pastorat

Dop
dopinbjudan, ängel vid dop,
dopängelgudstjänst
2 ggr/år samt dophälsningar

Dop
helig Anka, dophälsningar
upp till 4 år

Dop
dopinbjudan, inbjudan till
Liten & stor, dopfest,

Babyrytmik/sång
Ja (ingår i öppna förskolan,
Kyrkis)
Öppen förskola
Småfolket, Kyrkis

Babyrytmik/sång
ja
Öppen förskola
2 ggr/vecka

Babyrytmik/sång
nej
Öppen förskola
1 gång/vecka Liten & stor
barngympa 1-5 år
Kyrkans barntimmar
nej
Mini-/miniorer
4 grupper 6-9 år, Jollen 6-9
år

Kyrkans barntimmar
nej
Mini-/miniorer
Lilla kompisdraget 6-7 år, Gloria
6-8 år, Miniorer
Kompisdraget 8-9 år
Juniorer
Korsdraget, Ungdomsgården
öppet hus, mellis och läxhjälp
Barnkör
3 st barnkörer, i anslutning till
minior
Söndagsskola
2-3 ggr/mån, följer körer, 1 ung
ledare deltar
Konfirmander
tre konfirmandgrupper i åk 6, 7,
8, tidig start vid 12 år i Ullervad, läger i slutet av åk 8 till
Österrike, 2-årsvariant ”70 steg”
Ungdomsgrupp
Stordraget ungdomscafé 15-18
år
Ungdomskör
Candela 12-15 år
Unga ledare
unga ledare, svårt att fånga upp,
har inte resurser i viss mån,
mäktar inte med, landsbygd,
svårt att få ungdomar under
vardagar och på helgerna är de
för trötta
Familj
familjekvällar med mat, program, pyssel, sång, upptäcktsfärd i kyrkan, bjuder in alla,
unga föräldrar med nyfikenhet
kring kyrkan, fångar upp vilken
hjälp som behövs

Kyrkans barntimmar
musiklekis 4-6 år
Mini-/miniorer
1 grupp miniorer 6-9 år
Juniorer
Sommardraget 7-12 år,
skollovsöppet heldagar 613 år

Juniorer
4 grupper 8-12 år, Arken 812 år, Arken lovverksamhet,
kontraktsbarndagar

Barnkör
1 st 6-12 år

Barnkör
körlekis 6-8 år, 2 st barnkör,
6-12 år barnkör, 9-12 år,
Mellankören 9-12 år
Söndagsskola
nej

Söndagsskola
nej
Konfirmander
2 grupper
veckokonfirmander (70
steg)
Ungdomsgrupp
Änglarna 13 år och uppåt

Ungdomskör
Gospelkör 13 år och uppåt, musikundervisning
för barn med särskilda
behov
Unga ledare
15 år och uppåt, 8 st unga
ledare, går Rustad och
hjälper till med
ungdomsverksamheten
Familj
Mötesplats för alla åldrar,
Fjärilen (se även ovan)

Konfirmander
har konfirmanderna i
smågrupper 7-8 st,
tematiska grupper, inget
sommaruppehåll
Ungdomsgrupp
tonårs-, rollspels- och ungdomsgrupp, volleyboll,
Teens, styr själva över
programverksamheten
Ungdomskör
13-17 år

Unga ledare
deltar i WS Skaga samt ledarresa till Taizé, terminsplanering och ledardag i Töreboda, 2 st i Hova, deltar ej i
konfirmand-arbetet, Ungdomsgrupp 16 år och uppåt
Familj
familjekvällar med mat och
gudstjänst
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Väne kontrakt
Rommele pastorat

Trollhättan pastorat

Dop
inbjudan skickas, dopfest
med dopdroppe
Dophälsning skickas till
alla döpta på deras dopdag
upp till fyraårsdagen

Dop
dopinbjudan, i dopet får
barnet kors, dopfest, boken
Gonattböner delas ut, drop-in
dop

Babyrytmik/sång
erbjuds, idag för få
Öppen förskola
2 grupper

Babyrytmik/sång
vaggsång fortsättn 0-14 mån
Öppen förskola
8 ggr/vecka

Babyrytmik/sång
Rytmikgrupper, 1-3 år
Öppen förskola
2 st föräldrabarngrupper

Kyrkans barntimmar

Kyrkans barntimmar
1 grupp
Mini-/miniorer
Onsdagsklubben 6-12 år, först
barnkör sen uppdelning minior/junior, Pysselklubben 6-12
år
Juniorer
Öppet hus 10-12 år,
Kyrkhäng 7- 12 år,
Onsdagsklubben 6-12 år
fotbollsskola 7-12 år,
klassbollen 6-12 år
Barnkör
sjung och leka kör 3-7 år,
Onsdagsklubben 6-12 år,
Höjdarna 8-12 år
Söndagsskola
1 gång/veckan samt
1 gång/månad, 3-12 år
Konfirmander
8 grupper

Kyrkans barntimmar
1 grupp, rytmikgrupper 3-5 år
Mini-/miniorer
Minidraget 6-8 år

Mini-/miniorer
Tisdagsklubben 7-10 år
Juniorer
Torsdagsklubben 8-12, ”57” 11-13 år,
Sommarkyrkan 7-13 år

Barnkör
9-10 år, en pianoelev
Söndagsskola
0- 12 år
Konfirmander
veckogrupp
Ungdomsgrupp
KU-grupp 15-18 år
Ungdomskör
flickkör 14-15, Luciakör
och Änglakör (jul)
Unga ledare
ett fåtal, är med i yngre
grupper och konfirmand,
sommarkyrkan, gått
RUSTAD
Familj
temaeftermiddagar för
familjer vid påsk och jul

Ungdomsgrupp
1 st 15-18 år, kyrkan på
sociala medier, Nätvandrare

Vänersborg och Väne Ryr
församling
Dop
dopinbjudan 2-4 mån, dopfest
med änglar 2 st/år, Lära- känna
kyrkan, känna på dopvattnet

Dop
dopinbjudan med inbjudan till
övrig verksamhet, dopuppföljning tre år i rad inklusive gåva
samt träd, mäter hur lång man
har blivit, ängelutdelning, alla
nyfödda /döpta
Babyrytmik/sång
nej
Öppen förskola
8 grupper öppet kyrkis, dagbarnvårdare i kyrkans lokaler
Kyrkans barntimmar
1 grupp
Mini-/miniorer
Kidz 6-10 år

Juniorer
Draget -7-12 år Minior junior
Barnkör, 2st/år Hajker 10 år
och uppåt, lovverksamhet,
sommarlovskul

Juniorer
Efter plugget 10-12 år öppen
verksamhet, ”Efter plugget” 11
år

Barnkör
rytmikgrupper
ingår i Draget (tre grupper)

Barnkör
Singkidz 5-9 år

Söndagsskola
1gång/mån söndagsskola,
2-12 år
Konfirmander
5 grupper konfirmander samt
VIP (vartannat år)
Ungdomsgrupp
Häng-ungdomsgrupp 12 år och
uppåt, Alltid älskad med sång,
rytmik, impro, 12-15 år, VIPungdomsgrupp 15-18 år

Söndagsskola
nej

Ungdomskör
ja

Ungdomskör
nej

Unga ledare
finns, utbildning hemma
första året, RUSTAD andra
året

Unga ledare
ja, har egen utbildning och
RUSTAD, konfirmand- och
lovverksamhet samt i Draget,
12-13 år, unga sommarjobbare
Familj
familjedagar innan gudstjänst,
familjeläger/tillsammansläger

Familj
språk cafe – öppen
verksamhet

Västra Tunhem pastorat

Konfirmander
3 grupper vecko- och
helggruppen
Ungdomsgrupp
SKUSMU 13-18 år öppen
verksamhet, Mitt i alltet 15-18
år, Fritidsgård 13 år och uppåt,
SKU 15-18 år, Fredagar 14-20
år, Vänersnäs, frivilliga och
personal, Öppet hus för alla/
höstlovskul- sportlovskul 0-16
år, läger för ungdom – KRIK –
Snowcamp, Konfaction och
Hönökonferensen
Ungdomskör
En ungdomskör 14 år och uppåt
Unga ledare
har unga ledare i
konfirmandgrupper, går
RUSTAD
Familj
familjeläger 1 gång/år 0 år och
uppåt , FREDAX öppet hus varje fredag, julpyssel med familj
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Ås kontrakt
Borås pastorat

Fristads församling

Sandhults pastorat

Toarps församling

Dop
dopinbjudan med
verksamhetsinbjudan,
doplöv hängs upp, dopkors
delas ut, dopfest, dop på
sjukhuset

Dop
dopinbjudan, dop med kors
samt ängel, dopfest 1ggn/år
gudstjänst med stationer,
upplevelsebaserat

Dop
ingen dopinbjudan, dopkalas
två ggr/år, får en gåva, t ex
bok

Babyrytmik/sång
ca 4 grupper Babysång,
babycafé
Öppen förskola
4 st Öppen förskola och
Kyrkis
Café, Stor och liten, mötesplats för unga föräldrar 4 st
förskolor och ett fritids,
halvtidsanställd på Familjecentralen på öppna
förskolan
Kyrkans barntimmar
2 grupper, 3-5/6 år

Babyrytmik/sång
nej

Babyrytmik/sång
nej

Dop
dopinbjudan med inbjudan
till verksamhet, där får man
också en församlingsfadder
som varje år på årsdagen av
dopet, lämnar dopgåva upp
till 3 år
Babyrytmik/sång
nej

Öppen förskola
föräldra-/barngrupp

Öppen förskola
3 grupper öppet hus

Öppen förskola
1 gång/veckan, mammapappa- barngrupp,
öppen förskola 2 ggr/veckan

Kyrkans barntimmar
2 grupper 4-5 år

Kyrkans barntimmar
4 grupper 3-5 år

Mini-/miniorer
Ja, miniminiorer och miniorer finns, onsdagsskoj 6-10
år, Mitt i centrum 4-9 år
Juniorer
juniorer 10-12 år, Yngre
gård öppet fritids 10-12 år,
Klubb 9-13 år, Sommarskojs
3 veckor 10-15 år, Hej Kollo
lovevent
Barnkör
3 st, 3-6 år, 6-10 år, 7-12 år,
2 st instrumentalelever

Mini-/miniorer
1 grupp miniminiorer 6 år, 1
grupp miniorer 7-9 år

Mini-/miniorer
3 grupper Clubdax 6-8 år
2 grupper Sommarskoj 8-10
år
Juniorer
3 grupper Fritidsklubben 912 år, 1 grupp Sommarskoj
10-12 år

Kyrkans barntimmar
Kyrkans barntimmar 4-5 år,
2 ggr/veckan
Mini-/miniorer
Mingunget, pre-soul
children, scouter 9-16 år

Söndagsskola
ja
Konfirmander
vecko/helgkonfirmander
(pilgrim och rese) samt
sommarinternat, gymnasiekonfirmander när underlag
finns ,VIP vartannat år
Ungdomsgrupp
Enjoy Life, SKUM, ungdomsgrupp, ungdomsgårdar vardagar i samverkan med
kom-munen, Ekumeniskt
samarbete med Kung och
KRIK samt VIP

Juniorer
1 grupp 10-12 år

Barnkör
2 st barnkörer 6-9 år, 1 st
barnkör 10-12 år, gör
musikal-projekt, föregås av
Öppet hus
Söndagsskola
nej
Konfirmander
6 st vardagskonfirmandgrupper, tjejgruppen, KUkonfa, Equmenia, fiskefrilufts-och
sommarkonfirmander
(samverkan med Tyskland),
VIP vartannat år i kontraktet
Ungdomsgrupp
en KU-grupp, Resor till
Auschwitz med fritidsgården
(samarr), Lovarrangemang

Juniorer
Soulchildren, scouter 9-16 år

Barnkör
Voices 8-12 år

Barnkör
Minigunget-Pre-soulchildren
(ABC-kören) samt
Soulchildren

Söndagsskola
nej
Konfirmander
vecko-, Branäs-, sommarVIP-konfirmander

Söndagsskola
ja, 2 kyrkor varje söndag
Konfirmander
vecko-,
sommarkonfirmander

Ungdomsgrupp
Tre stycken
ungdomsgrupper.

Ungdomsgrupp
Friday KRIK fredagskvällar
till kl. 23, idrott samt event,
KU- grupp, Äventyrare
scouter,
Driver fritidsgård med
kommunen lördagar, asylsökande-språkcafé, ensamkommande flyktingbarn
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forts.
Borås pastorat forts.

forts.
Fristads församling forts.

forts.
Sandhults pastorat forts.

forts.
Toarps pastorat forts.

Ungdomskör
Church Rockers (samverkan
För Utvecklingsstörda barn,
unga och vuxna, FUB)
Unga ledare
45 st, egen utbildning i
pastoratet, upptaktsläger
sedan RUSTAD, en
uppmuntransresa Taizé, är
ledare i konfirmand och
Klubb
Familj
Familjeläger, Lekdag och
Språkkafé, Söndagsskoj,
Lördagsmys (främst i den
invandrartäta delen),
Familjecentralen

Ungdomskör
1 st tjejkör, arrangemang
Julevangeliet 2.0, ”Gud vi
längtar efter”
Unga ledare
unga ledare finns i miniorer,
sommaröppet,
sommarkonfirmandgruppen

Ungdomskör
Nej

Ungdomskör
Soulhildren

Unga ledare
ja, avlönade unga ledare i
Sommarskoj, ett par hjälper
till i vandringar, få i
konfirmandgrupperna

Unga ledare
många unga ledare med i
konfirmandgrupperna,
Friday, Äventyrare, egen
ledarutbildning

Familj
mötesplats för
småbarnsföräldrar, ”Tala
tro- tala liv”, Kidz time
ekumeniskt event, Musik i
sommarkväll

Familj
Diakonen med på
familjeträffar
Baranvårdcentral och
vårdcentral

Familj

Mer som framkommit under samtalen

Här punktar vi ner det som sagts i samtalen kring 0-18-åringens mötesplatser, utöver det som finns i
tabellerna. Det är perspektiv som vi menar är viktiga för nulägesförståelsen eftersom medarbetarna lyfter
fram dem.
Demografi
 Det finns många typer av samhällen kyrkan i Skara stift har att verka i och förhålla sig till –
stad/landsbygd, industrisamhällen, bruksorter, sk sovförsamlingar där många pendlar in till
staden, olika utbildningsnivåer, olika grad etniska mångfald, olika religioner, många frikyrkor på
orten, drogproblematik, nedskärningsproblematik, församlingar som enbart träffar mammor,
samhällen där alla är kristna och det kristna trycket är hårt, samhällen som inte har någon kristen
tradition etc.
 Pastoratsregleringarna har inneburit omställningar för personal och större avstånd mellan de
fysiska platser verksamheten bedrivs. Man upplever att det tar tid och inte inspirerar till
samverkan (i de fall det är intentionen). Pastoraten har ibland pratat som om de jobbar i
stuprör/isolerade öar med begränsad insyn i varandras verksamheter, vilket ofta handlar ofta om
församlingstradition från tiden före pastoratsreglering och ibland fysiskt avstånd.
 Några pastorats tätorter uttrycker att de har mer gemensamt med andra tätorter och gagnas av
samverkan med dem, istället för med de egna landsbygdsförsamlingarna i pastoratet.
 Flera pastorat arbetar aktivt med att få ihop arbetslagen över församlingsgränserna, bl a genom
att vara anställd i hela pastoratet. Några har lyckats, andra har arbete kvar att göra.
 Det kan vara svårt att inåt jobba för att få ihop en samsyn i arbetslag som kommer från olika håll,
samtidigt som den yttre verkligheten kräver anpassning till lokala traditioner och åsikter.
 Det verkar ofta gå bra att centralisera verksamhet till tätort, då landsbygdsinvånarna är vana att
köra och skjutsa. Det medför också att man generellt upplever sig ha bättre föräldrakontakt med
landsbygdsinvånarna. I tätorten går barnen själva till aktiviteterna vilket minskar föräldrakontakten.
 I tätorter är det praktiska mera viktigt än hemkyrkan, småbarnsföräldrarna är rörliga och åker till
den öppna verksamhet som passar dem, man väljer tid framför plats. Det medför att man t ex kan
variera var man har den öppna verksamheten, vilket ökar möjligheten att fördela arbetet i
pastoratet.
 På landsbygden tappar man ungdomar till tätorten när de börjar gymnasiet och bara är hemma
på helgerna. Det gör det svårt att bedriva ungdomsverksamhet. Några möter det genom att t ex ha
kyrkan öppen på fredagskvällar och träffar ungdomar där.
 I grupperna för åldrarna 0-18 utgörs oftare av en majoritet flickor.
 I några församlingar pågår viss reflektion över vad t ex manliga medarbetare kan innebära för en
jämnare könsfördelning eller hur man kan strukturera verksamheten för att locka fler pojkar.
Andra församlingar är nöjda som de är.
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Den övervägande delen av grupperna beskrivs som homogena avseende socioekonomi och
etnicitet.
Några beskriver svårigheter när det finns många barn med särskilda behov i grupperna och det
samtidigt finns begränsad kompetens i bemötande och personalresurser.
Några har strategi för mångfald, andra inte. Det efterfrågas kompetens på området.

Dop och konfirmation
 Församlingarna har märkt att man har missat barn, alternativt får förlita sig till lokalkännedom
pga de nya reglerna kring namnregister. Man efterfrågar kompetens och stöd kring det.
 Många föräldrar vill vara i sin hemkyrka vid barnens dop. Det ställer till det resursmässigt för de
församlingar som har många kyrkor, då man både vill vara tillmötesgående och samtidigt ha en
resursplanering att hålla sig till. Man kan inte alltid tillmötesgå önskemålen.
 Konfirmation är något som tidigare varit bundet till församlingen, men här märks en större
rörlighet även om det på många håll är konfirmation i hemkyrkan.
 Konfirmationsarbetet visar på många samarbeten över församlings- pastorats- och
kontraktsgränser.
 Landsbygden tappar konfirmander till tätorten där många går i högstadiet och har sina kompisar.
Landsbygdsförsamlingar får färre i grupperna till förmån för tätorten. Det upplevs som negativt
av församlingarna där också clearingen gör sitt till.
Musikerns situation
 Flera musiker beskriver en känsla av utanförskap i 0-18-verksamheten. Ord som utanför,
amputerad, femte hjulet, juke-box och jo-jo uttalas. De upplever att de lätt glöms bort vid
arbetslagstänk och planering för berörd ålder (vid en stor andel av våra möten har ingen musiker
varit med, eg anm)
 Musikerna kan uppleva att de inte efterfrågas i den omfattning de önskar i tex dopsamtal och dop.
 I ett antal pastorat är musikern en naturlig del i barn- och ungdomsarbetslaget. På andra håll
framgår det att musikern föredrar att vara för sig själv utan direkt del i arbetslaget.
 Några musiker uttrycker att de många gånger är ensamma i sin verksamhet (ofta kör) trots att
pastoratet kan ha en policy om att man ska vara minst två i alla grupper.
Projekt
 Många församlingar har tappat barn och unga i verksamheten. Man tror att det kan handla om att
föräldrar, barn och ungdomar inte vill binda upp sig för länge, då det finns en mångfald av
lockande utbud i samhället. Man har på några håll prövat att möta detta med att arbeta i
projektform i olika grupper. Det finns en tydlig början och ett tydligt slut. Tanken är att barn och
ungdomar sedan vill komma tillbaka till kyrkan.

Processledarnas reflektioner
Här följer några reflektioner vi gör utifrån de samtal vi haft. De kan också ses som diskussionspunkter.




Pastoraten skulle kunna samordna sitt arbete och sina resurser bättre om det skapades en
gemensam överblick för hela åldern 0-18 år inom varje pastorat. Tänka gemensamt över både
profilgränser och församlingsgränser, för att undvika det stuprörstänk vi ibland kunnat se. När
görs vad, av vem och varför, hur kan vi hjälpas åt, vilka bibelberättelser presenteras för vilken
ålder, är några frågor man kan lyfta. Några pastorat/församlingar gör redan detta.
Det har berättats om låga trösklar med en försiktigare/mindre tydlig kristen profil i den öppna
verksamheten. Den beskrivs ibland som en medveten strategi för att öppna upp och välkomna
människor till kyrkan, inkludering. Man beskriver verksamheten som mer diakonal,
medarbetarna vill inte tränga sig på med det kristna budskapet av rädsla för att skrämma i väg
människor, exkludering. Det har också visat sig vara så att man undviker andakt för att man inte
riktigt känner sig helt trygg i sin roll eller kompetens när t ex föräldrar är med. Här tänker vi att
pastoratens ledning kan behöva fundera över hur man kan se till att de som arbetar med 0-18åldrarna är tillräckligt insatta i Svenska kyrkans kontext. Det kan annars finnas risk att den
kristna identiteten blir otydlig inte pga ett strategiskt val utan för att det finns en osäkerhet hos
personalen.
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Information som kan behövas för strategisk verksamhetsplanering utgår ofta från egna
antaganden från medarbetarna. Man tror att det är på ena eller andra sättet, t ex varför vissa
slutar i grupperna. På vår fråga om man pratat direkt med källan – föräldrar, barn, ungdom- hade
i princip ingen gjort det. Vi tror det skulle finnas mycket lärande i att gå i dialog med målgruppen,
i synnerhet inför verksamhetsplanering. Gör vi rätt saker?
Vi har stött på pastorat som inte aktivt bjuder in till dop, då de menar att dopfamiljerna ringer och
vill ha dop ändå. Vad händer i förlängningen om kyrkan inte är aktiv här?
Vi har uppfattat att det inte avsätts tillräckligt med tid för reflektion kring verksamheten 0-18 år.
Dels har medarbetarna själva uttryckt det, t ex ”vi hinner inte mer än almanackan vid våra
möten”, dels har vi märkt att personalen inte alltid är medveten om varför de gör som de gör
(förhållningssätt, metod, material etc). Man gör så mycket bra man inte ens tänker på, förrän vi
stannat upp och frågat t ex ”vad är det du gör, som får föräldrarna att sprida pratet om att
gruppen är bra och lockar till sig fler?”, ”hur kommer det sig att gruppen är lugn?”. Frånvaron av
tid för gemensam reflektion kring hur och varför (och i princip total frånvaro av handledning) kan
minska chansen i arbetslagen att få känna sig bra, tillräckliga och ha ett delat lärande. Det kan
också göra att mindre bra mönster vidmakthålls. Både det bra och det mindre bra, hamnar så
klart till slut på barnen och ungdomarna.
Många har också uttryckt en glädje i våra möten över att få sitta ner och reflektera över sin tro
kopplat till det som görs i verksamheten.

20

2. Den grundläggande uppgiften
”Stiftet ska främja och ha tillsyn över församlingarnas uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning
samt utöva diakoni och mission.”( KO 4§ )
Skara stift har utifrån den grundläggande uppgiften kopplad till åldrarna 0-18 år varit intresserade av att
utforska följande frågeställningar:
Hur ser man på den grundläggande uppgiften kring ålderskategorin 0-18 år?
Finns det någon progression i det innehåll 0-18-åringen möter i kontakten med kyrkan, eller är det t ex
samma bibelberättelser som berättas oavsett ålder?
Hur ser gudstjänstlivet ut för denna ålder?
Hur ser det diakonala perspektivet ut för denna ålder?
Svenska kyrkan har en enda uppgift sedd ur fyra perspektiv som samtliga går in i och tangerar varandra.
Ibland sammanfaller alla perspektiv vid ett och samma tillfälle och det kan visa sig på olika sätt. Som när
gudstjänst firas och det i samma gudstjänst bedrivs undervisning, mission och en diakonal insats görs.
Eller som när ett själavårdande samtal börjar diakonalt och samtidigt till sin form är undervisande och
missionerande och avslutas med bikt (en form av gudstjänst). Det kan också vara en konfirmandgrupp
som åker på läger där ingen behöver betala något (diakonalt) och där både undervisning och mission
förmedlas samt mässor och gudstjänster firas.
Nedan följer en kontraktsvis redovisning kring gudstjänstliv, bibelberättelser och diakoni. Beskrivningen
utgår från de 3-timmars dialogiska samtal som förts med samtliga pastorat/församlingar i Skara stift.
Deltagarna har beskrivit de möten som finns i åldrarna 0-18 år i kyrkans regi och i samverkan med andra
aktörer. Parallellt har vi fortlöpande stannat upp och ställt mer specifika frågor som rör det här kapitlet
och de områden som beskrivs i kap 3-7.

Här exempel på hur det kunde se ut på tavlan
när vi fått input från församling/pastorat rörande den
grundläggande uppgiften och det innehåll som
återfinns under kapitlen 3-7

I arbetet med att fånga en nulägesbild av arbetet kring åldrarna 0 -18, har vi valt att lägga mission som det
underliggande perspektivet. Det innebär att vi inte ställt mission som en specifik fråga. Missionen,
sändningen, speglar det uppdrag man som kyrkomedarbetare har utifrån Jesu sändning i
missionsbefallningen. Mission handlar om vad kyrkan gör i den egna församlingen, i närmiljön och utanför
landets gränser. I den här rapporten ligger fokus på närmiljön och missionsaspekten visar sig framförallt
under kapitel 1, 0-18 – åringens mötesplatser.
Vi valt att utgå från termen Familjegudstjänst i enlighet med Svenska Kyrkohandboken. Vi är väl medvetna
om att det används en mängd andra termer för den här typen av gudstjänst ute i stiftets församlingar.
Redovisningen syftar till att ge ett underlag för Skara stift att göra en bedömning kring frågorna i början
av kapitlet. Kontrakten presenteras i bokstavsordning och avslutas med våra egna reflektioner.
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Billings kontrakt
Gudstjänstliv: Det firas flera typer av barn- och ungdomsanpassade gudstjänster, ibland som
familjegudstjänster (gudstjänst för små och stora,) på andra håll som Messy Church (Guldsöndag).
Söndagsgudstjänst firas på eftermiddagen. I Skövde finns Safe space, nattkyrkan. Vardagsgudstjänster
firas med barn- och föräldragrupperna. I Värsås finns Bästis som är en gudstjänstgrupp. I Skultorp firas
inga specifika familjegudstjänster. I stället försöker men barnanpassa vissa gudstjänster. I hela kontraktet
firas veckomässar och bibelutdelningsgudstjänster. Skövde har en söndagsskola.
Bibelberättelser: Det flesta kyrkoårsanpassar innehållet i grupperna. Jul- och påskvandringar genomförs.
Gyllene regeln är en bibeltext man lyfter fram. I Skultorp arbetar man med mässans sex ord i alla grupperKyrie- Gloria.
Biblar, material och metoder som nämns: Gud och jag varje dag, Arguments bönbok, Berättarbibeln,
Karibo, Bibel för barn, Gummibibeln, Con Dios, Kyrkdetektiverna och Frälsarkransen. Förutom vandringar
som metod används också Flanellografen och klotterplank. Tala tro – tala liv tillämpas på den dagliga
verksamheten.
Diakoni: Genomsyrande för hela kontraktet är att man tänker att alla gör ett diakonalt arbete. Det kan
visa sig i samtal, att se och lyssna på barnen och ungdomarna och att skapa plats för alla. Hit hör också att
prata om utanförskap i grupperna. Diakoni beskrivs också som att vandra med och att finnas på nätet. I
Skövde och Norra Billing deltar ofta diakon i 0-18 årsarbetet. Norra Billing drömmer om en
ungdomsdiakon. Värsås önskar en diakon som en sambandscentral. Skövde och Värsås har ett samarbete
kring barn och sorg. Man talar också mycket om det diakonala arbeta bland nyanlända flyktingar och
asylsökande. I Skultorp lyfts vikten av ett engagemang i samhället och rättviseaspekten.

Falköpings kontrakt
Gudstjänstliv: Familjegudstjänster och familjemässor firas. Man har bibelutdelningsgudstjänster för 4och 6-åringar. Det firas vardagsmässor för ungdomarna i kontraktet.
Bibelberättelser: GT berättas under höstterminen och NT under våren.
Biblar, material och metoder som nämns: Himmelrik (används i hela kontraktet), Frälsarkransen och
Karibo. Man använder sig av uteaktiviteter som metod (pilgrimsvandringar och friluftsliv samt
anknytning till riddartema). Andra metoder är Att gestalta från mitten samt Flanellografen.
Diakoni: Ingen diakon finns för åldrarna 0-18 i kontraktet. Det finns sorgegrupp för barn och unga.
Nätverkande pågår i kontraktet. Lovverksamhet finns samt fotbollsskola som drivs av ideella.
Internationella caféer bedrivs.

Hökensås kontrakt
Gudstjänstliv: Familjegudstjänster firas frekvent i kontraktet liksom vardagsgudstjänster. Man har så
kallade barnvänliga gudstjänster och söndagsskola. Frekvent medverkan av barnkörerna. Veckomässor
firas med ungdomsinriktning. Bibelutdelningsgudstjänster i hela kontraktet.
Bibelberättelser: Här skiljer sig pastoraten åt lite. Från att ha andakter i varje grupp till att medvetet
välja bort andakt i Öppna förskolan, för att sänka trösklarna och öppna upp även för kyrkoovana. I
kontraktet berättas jul-och påskberättelserna och det görs vandringar i anslutning till dessa högtider.
Kyrkoåret följs på de flesta håll.
Diakoni: Ett av pastoraten har en ungdomsdiakon som finns i skolan varje vecka. I övrigt har man ett
diakonalt förhållningssätt bland de profiler som arbetar med barn och ungdomar. Pedagogerna säger att
diakoni är att finnas där ungdomarna är och samtidigt sätta gränser, ex the Rock.
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Kullings kontrakt
Gudstjänst: Familjegudstjänster och bibelutdelningsutdelningsgudstjänster firas. Andakt ersätter
dopfestgudstjänst. På något håll har man Barnens ruta/Barnens stund i gudstjänsten. Där förskola finns
firas vardagsgudstjänster. Ungdomsmässan ”Liv som flödar” firas liksom andra vardagsmässor. Musikaler
med kristet tema genomförs, t ex Festen, om dopet. Man upplever det svårt att få familjer till
familjegudstjänsterna, då många aktiviteter utanför kyrkan pågår parallellt. Föräldrar vill ge barnen det
de själva fått, men vill inte själva delta. Avskalade och enkla gudstjänstordningar föredras på några håll i
kontraktet.
Bibelberättelser: Kyrkoåret följs och man läser GT på hösten och NT på våren. Gyllene regeln nämns som
en bibelberättelse 0-18 får del av. Man väljer gärna spännande bibelberättelser i dialog.
Biblar, material och metoder som nämns: Bibel för barn, Stora berättarbibeln, De yngstas bibel, Bibel för
små och stora, Arguments bibel och Tumstocksbibeln. Kyrkorummet används som undervisning.
Frälsarkransen används genomgående i kontraktet. Flanellografen används. Joels andaktsbok, Jesper; gud
och kärleken, eget material för Himlakul- pärmar, andaktslåda, Skatten, Munken och kulan, Himlakul och
Snick och snack. Djurens andaktsbok, Gud och jag tar nya tag, Kyrkdetektiverna, Con Dios och Narnia är
andra material som används i kontraktet.
Diakoni: Generellt verkar hela kontraktet satsa och tänka medvetet diakonalt kring denna ålder. Diakoni
är allt vi gör, är ett vanligt uttryck. Det finns en ungdomsdiakon och socialpedagog som speciellt arbetar
med olika typer av utsatthet för denna ålder. I hela kontraktet talas i termer av vikten med ett
underifrånperspektiv, medvetenhet om utanförskap, stöttning av både barn och föräldrar, gränssättning
och att inte porta någon. Nattvandringar beskrivs som ett diakonalt initiativ. Ett arbete för ensamkommande flyktingbarn påbörjat. Personalen talar om vikten av att skapa identitet och självkänsla.

Kåkinds kontrakt
Gudstjänstliv: I kontraktet firas familjegudstjänster och söndagsskolor finns. Ungdomsmässor och
bibelutdelningsgudstjänster firas.
Bibelberättelser: Utarbetandet av en bibelberättelseplan för 0-18 år pågår. Vilken berättelse ska berättas
för vilken ålder är en central fråga. Bibelberättelserna förmedlas ofta i dialog. Samtal förs också på de håll
där man berättar samma bibelberättelser men som man anpassar efter ålder, om de sk ”svåra”
bibelberättelserna. Det uttrycks som en rädsla att gå över gränser för vad barn tål.
En önskan finns att bredda bibelberättelserna för konfirmanderna, då det idag främst är kyrkan som
bidrar med dem i dagens samhälle.
I hela kontraktet pågår vandringar vid jul och påsk. Man följer ofta kyrkoåret.
Biblar, material och metoder som nämns: Bibel för barn, kalender för kom-ihåg, Bänkpsalmboken,
Konfabibeln (bra bilder-lätt att läsa), Argumentmaterial för unga ledare, Godly play, Karibo, Gummibibeln
och Himmelrik. Flanellografen används. Kyrkorummet används ur ett undervisningsperspektiv.
Diakoni: Det finns ingen anställd diakon för åldern 0-18. I något av pastoraten finns en diakon att
rådfråga. Hela kontraktet har ett diakonalt förhållningssätt. Det uttrycks att ” jag vet att jag gör diakoni,
men jag tänker inte på att det är det jag gör”.

Kålland-Kinne kontrakt
Gudstjänstliv: I hela kontraktet firas en mängd familjegudstjänster både söndagar och vardagar. På ett
par håll används bl a konceptet ”Barnens katedral”. Något pastorat har inga familjegudstjänster, i stället
anpassas varje huvudgudstjänst för barn. Söndagsskola finns.
Ungdomsmässor firas i kontraktet. Unga ledare fungerar på vissa håll som gudstjänstvärdar.
Vid familjemässor förbereder prästen barnen. På några håll finns lekpåsar i kyrkorna.
Något pastorat har funderat kring vad som är omistligt i gudstjänsten. Resultatet blev: Vår Fader,
välsignelsen, förbön och tacksägelse (inte trosbekännelsen).
Bibelberättelser: Man följer till största delen kyrkoåret. Vandringar genomförs vid jul och påsk liksom
kyrkogårdsvandringar. Ett pastorat håller på att skapa en strategi för bibelberättelsen 0-18 år - vilka
berättelser ska barn och unga möta? Några säger att de föredrar att berätta de spännande
bibelberättelserna (David och Goliat, Jesus och den lame mannen). Andra bibelberättelser som nämns är

23
Gyllene regeln, Skapelsen, liknelser och under. Man följer gärna kyrkoåret i valet av berättelser, alternativt
har man GT på hösten och NT på våren.
Biblar, material och metoder som nämns: Kyrkorummet används som undervisning. Bibel för barn,
Flanellografen, Con Dios, Kulan Munken, sångmaterial från förlaget Nyanzen, sago- och filmberättelser (ej
kristna som kopplas till bibelberättelser), Barnens bibel, Frälsarkransen, Barn- och Frälsarkransen, man
skapar en egen bok för höst- och vårtermin, deltar i projektet Tala tro tala liv där man använder
kyrkodagboken och t ex lägger fram en fisk på bordet, De yngstas bibel, psalmboken med kyrkoåret,
Caribo, Arguments dilemmafrågor, Bautabibel, Psalmboken(med tillägg), Nalles bönbok, Bibel för barn,
Himmelrik, bibliska figurer, Stora andaktslådan samt Adam och Elsa i kyrkan. Flera berättar om att man
plockar ihop mycket eget material. En metod för att skapa lugn vid andakt är att blåsa såpbubblor.
1 pastorat eftersträvar igenkänning och kontinuitet genom att berätta samma bibelberättelser upp till 10
år.
I Lidköping finns Minikyrka på hjul – Lillkyrkan! Man har sytt de liturgiska plaggen till barnstorlek så att
barnen kan klä ut sig som präst, biskop eller diakon.

Lillkyrkan på plats ”mitt i byn”

Interiör från Lillkyrkan

Här kan barnen klä ut sig till
präst

Väskor för att leka begravning,
dop, bröllop eller kantor

Diakoni: Det finns ingen diakon för åldrarna 0-18 i kontraktet. På något håll finns barn- och ungdomsdiakoni som del i en heltidstjänst. Någon diakon besöker Familjecentralen, några andra barn- och
ungdomsverksamheten. En medarbetare uttryckte det som ”vi har alla diakonala glasögon”. Det uttrycks
generellt i pastoratet att diakoni är det som kyrkans verksamhet ständigt sysslar med – alla anställda
bidrar till diakoni alltifrån gudstjänsten till att det doftar nybakat bröd i församlingshemmet.
Diakoni beskrivs som att se alla, tänka hela familjen, samtal och möten man har där man ser att behov
finns ur ett utsatthetsperspektiv, att alltid vara en hjälpande hand. Det pågår diakonalt arbete med
ensamstående föräldrar och föräldrar med behov av särskilt stöd.
Det upplevs finnas möjlighet att länka till präst och diakon vid behov. Några uttrycker efter samtal om
diakoni och utsatthet: ”vi behöver befrias från press utifrån, tex social press och få känna att vi får vara
good enough”.

Redvägs kontrakt
Gudstjänstliv: Ledord är delaktighet och mångas medverkan. En ungdomsgrupp är gudstjänstgrupp.
Kontraktet firar familjegudstjänster där barn medverkar med sång, drama och musikal. Bibelgudstjänster
firas med 4- och 6-åringar. Mat förekommer i samband med vissa gudstjänster.
Förskolan Änglagården firar alltid gudstjänst vid Tacksägelsedagen och Kristi himmelsfärdsdag.
Bibelberättelser: Man följer kyrkoåret och berättar GT under hösten med avslut i julevangeliet. Det blir
en början till NT som berättas under våren. Vilka bibelberättelser som berättas är personbundet. Här
tillverkas en hel del eget material, såsom Kapelldörren, egen bibel, egen GT-bok och egen CD med sånger
och scoutlagen kopplas till bibelberättelser. Godly Play och Bibeläventyret är ett par metoder som
används.
Olika typer av vandringar genomförs. Lite utöver det vanliga är att man har dopvandringar för alla
dopbarn med familjer. Man erbjuder kyrkupplevelser och får bland annat möta kyrkmössen.
Musikalarbete görs till förmån för Världens barn och Barnkonventionen.
I förskolan Änglagården jobbar man fram emot gudstjänsten och har olika teman, t ex Ljuset.
Diakoni: Man ser diakoni som en naturlig del i det dagliga arbetet. Samtal med barnen, unga och föräldrar
lyfts fram liksom att det är viktigt att se bakom barnen och bekräfta dem. Det ska vara kostnadsfritt att
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vara i kyrkan, alla ska kunna ha råd. Sociala medier används och man driver ungdomscafé. Det beskrivs
som viktig att bete sig som det man sjunger och berättar om. Två platser hålls tomma i kyrkans
sommaraktivitet så att skolans kurator kan erbjuda platser till särskilt behövande.

Skara-Barne kontrakt
Gudstjänstliv: Familjegudstjänster firas på olika sätt och med olika namn och koncept i hela kontraktet.
Nämnas kan Messy Church och Barnens katedral. Ibland firas Familjemässa, men erfarenhet av dålig
uppslutning finns. Barnkörer är med även när det firas ordinarie huvudgudstjänster och då är det också
söndagsskola. Ungdomsmässor- och gudstjänster firas. Bibelutdelningsgudstjänster för 4- och 5- åringar.
Grästorps pastorat delar ut Bibel 2000, igenkänningsfaktorn anses viktig. Annars är det Bibel för barn och
Barnens bibel som ges som gåva. Vardagsgudstjänster firas också.
Bibelberättelser: Talar om att bli nyfiken på bibelberättelserna, sår ett frö där barn och unga blir
inkluderade i berättelsen. GT under hösten och NT under våren. Man följer också kyrkoåret. Berättelser
som lyfts ur GT är Skapelsen, Noa, Jako, David och Goliat samt Jeremias bok. På vårterminerna fokuseras
Jesus och hans liv, underberättelser, liknelse, bön, kallelsen, jul och påsk och viktiga högtider.
Bland materialet som används kan nämnas Frälsarkransen, De yngstas bibel, Ung psalm, psalmboken,
Gummibibeln, Himmelrik, Bibel för barn, Flanellografen, Karibo, eget material till grupperna, teman
kopplat till grupperna och bibelberättelserna, Arguments bibel (konf), Barnens bibel (Bornelings förlag), ,
Gud och jag tar nya tag/småbarn), Mosters Trudelutter, Barnpsalmboken, Berättartärningar (Argument),
Bibel 2000, och Victorias bönbok.
Diakoni: I kontraket talar man om det diakonala förhållningssättet, att det ska genomsyra arbetet med
barn och unga. Det sker till stor del genom samtal och att se och bekräfta. Kyrkorna har närvaro på
skolorna i form av elevcoach, stödgrupp och det man kallar ”skoldräll”. I kontraktet finns också
ungdomscafét Café Crossroads. Om inte barnens och ungdomarna kommer till grupperna är det viktigt att
höra efter varför. Familjestöd och familjeläger nämns som diakonala insatser. Öppet Kyrkis leder till
själavård. Att visa medmänsklighet och inte gå förbi, utan gå med en bit på vägen är aspekter på diakoni
som lyfts.

Vadsbo kontrakt
Gudstjänstliv: Familjegudstjänster firas i helas kontraktet i olika former och med olika namn (såsom
Himlaljus). Söndagsskola finns på något håll och är inte i anslutning till huvudgudstjänst utan fristående
gruppverksamhet. I Mariestad har man storsatsat och medvetet arbetat med familjegudstjänster. Man
firar åtta familjegudstjänster med åtta ständigt återkommande bibelberättelser som man gestaltar på
olika sätt. Lunch serveras alltid i samband med gudstjänsten så att föräldrarna slipper laga mat hemma.
Bibelutdelningsgudstjänster firas i hela kontraktet samt vardagsgudstjänster och en del ungdomsmässor.
Bibelberättelser: Man följer kyrkoåret. I år har mycket varit centrerat på Jesus-temat. WWJD och WWID
(Vad skulle Jesus gjort- Vad skulle jag göra?) En del har fokuserats på berättelser där Jesus gör något, man
tar in omvärlden och talar om ”learning by doing”.
Bibelberättelser som lyfts är samariern, brödet och fiskarna, fiskafänget, Sackaios, förlorade fåret, huset
på sandig strand, skapelsen och Moses. Jul- och påskvandringar genomförs. Man talar också om att man
försöker känna in vilken bibelberättelse som ska berättas för stunden. Det aktualiserades att en överblick
över vilka bibelberättelser som ungdomarna möter behöver ske. Flanellografen används, flertalet
andaktsböcker och Frälsarkransen.
Diakoni: I kontraktet talas generellt om ett diakonalt förhållningssätt och att möta människor där de står.
Det talas om kyrklig och social diakoni. Det lyfts också fram att diakoni är en färskvara. Bland asylsökande
och flyktingar talar man om den ordlösa gemenskapen, att göra saker tillsammans samtidigt som man ger
värmande vantar. I samband med samtal om arbetet med asylsökande funderas det över vad man ska göra
och inte göra, svårt med gränsdragning. Här talar man om också om olika perspektiv i verksamheten
utifrån den grundläggande uppgiften; den öppna verksamheten är mer diakonal medan de fasta
grupperna som miniorer, juniorer mer har karaktären undervisande. Alla möten är diakoni och inte minst
musiken. Ett av pastoraten (Mariestad) har en anställd familjediakon samt en 50% diakoniassistent vars
inriktning är 0-13 år. Den övriga personalen uttrycker det som ” det känns bra att kunna lämna över det
man inte behärskar”. I samma pastorat har man också framarbetat en diakonipastoral i samverkan med
stiftskansliet.
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Väne kontrakt
Gudstjänstliv: Familjegudstjänster med olika namn och former firas i hela kontraktet. Nämnas kan
Barnens katedral och Kura skymning. Ibland firas också familjemässa. I flera av kyrkorna finns lekkassar
och barnhörnor. Bibelutdelning i samtliga pastorat från 2 år till 5 år. Fredax är ett koncept på fredagar
som innehåller en gudstjänst. Ungdomsmässor firas. Det finns barnkyrkvärdar i Upphärad kyrka.
Bibelberättelser: Man följer generellt kyrkoåret. Spännande berättelser berättas såsom David och Goliat
och Noas ark. Vid påsk och jul är det vandringar. Några metoder som används: Godly play, lajv rollspel,
Kyrkopedagogik, Abrahams barn. I Vänersborg och Väne-Rys används också barnrytmiken som metod i
grupperna. Material som nämns är Flanellografen, Frälsarkransen, bönboken i Argument, De yngstas
bibel, Bibel för barn, Barnens bibel, psalmboken, dockor, Barnpsalmböcker, symboler (död och sorg),
”Rullen”, Himmelrik och Caribo.
Diakoni: Diakoni beskrivs som ”allt vi gör”. Att se barn och unga, att samtala med både unga och föräldrar
och att göra barnens röster hörda. I ett av pastoraten (Rommele) arbetar diakonen även som pedagog.
“Att hjälpa unga till bön” är diakoni säger någon. Kontakten med flyktingar lyfts samt hur man kan stötta
fattiga familjer. Här nämns också att kyrkan ska vara beredd på att kunna ta kostnad t ex i lovverksamhet,
för att stötta barn som inte åker någonstans på loven. Ungdomsgruppen är till stor del diakoni anser man,
liksom att kvällsvandra och nätvandra på sociala medier. Att över huvud taget som kyrka finnas på öppna
mötesplatser. Musslan (stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar som har levt eller lever i en familj
med drogproblem och/eller har en psykisk sjukdom)nämns i ett par av pastoraten som diakonal insats
(samverkansprojekt med Trollhättans stad). Kaktusen (samma innehåll som Musslan) nämns också som
diakonal (Vänersborg och Väne-Ryr som en del av kommunens verksamhet).

Ås kontrakt
Gudstjänstliv: I Ås kontrakt firas det skiftande former av gudstjänster som är barn- och ungdomsvänliga.
Man talar om att man vilja göra varje gudstjänst barnvänlig och barntillgänglig. I Sandhult firar man
familjemässa en gång i månaden. Andra gudstjänster som firas är Spagettigudstjänster, scoutgudstjänster,
bibelutdelningsgudstjänster samt vardagsgudstjänster. Söndagsskola finns i några kyrkor.
Ungdomsmässor firas.
Bibelberättelser: Kyrkoåret följs och några använder GT på hösten och NT på våren. Det omvända
perspektivet finns i ett pastorat som börjar i NT på hösten avslutar med GT, för avbrott med påsken, på
vårterminen. Berättelsens kraft. Berättelser som lyfts är Jesu dop, Sakaios, Jesus och barnen, Jesus kallar
lärjungarna, Julevangeliet, Skapelsen, Noas ark, Moses, Josef och bröderna, David och Goliat och Daniel i
lejongropen. Rut och Noomi nämns som en berättelse när man pratar om tiggare och flyktingar. Metoder
som nämns i undervisningen är kyrkväskan, dockor, bricka med godis när man läser bibelberättelser och
får plocka en godis som anknyter till berättelsen och Abrahams barn. Det berättas om en skapelsevägg och
bönestationer. Flanellografen används. Material som nämn i kontraktet är bl a Skatten, Stora
berättarbibeln, Bibel för barn, De yngstas bibel, Glad att vara jag, Karibo, Frälsarkransen, Frälsarkransen
för barn, Himmelrik, Gud varje dag, Under ytan, Alltid älskad och musikmaterialet Ängel utan vingar.
Diakoni: Diakoni är samtal och låga trösklar. Diakoni är också att finnas för de barn som kräver mer
uppmärksamhet. Att vara en vuxen som ser barnen. Det är att ha gratis lovverksamhet, subventionerade
läger, att ha ungdomsgårdar och fritidsgård öppna, att ha låga trösklar. Hembesök och att följa med till t ex
polisen, att vara en länk. Att kyrkan är synlig. Körerna nämns som diakoni. Det finns en barn- och
ungdomsdiakon i ett av pastoraten i kontraktet.

Processledarnas reflektioner

Här ger vi några samlande reflektioner kring det vi hört berättas i våra möten med medarbetarna och som
särskilt svarar mot Skara stifts frågeställningar kring den grundläggande uppgiften.


De flesta pastorat berättar med både glädje och frustration om hur de arbetar fram emot
gudstjänsten. På vissa håll kommer familjerna till gudstjänsterna, på andra håll släpper
föräldrarna av barnen och på många håll kommer väldigt få eller inga alls. Vi hör att inriktningen
att arbeta fram emot gudstjänsten kan få konsekvensen att arbetslagen blir begränsade och
känner sig misslyckade om barnen inte kommer till gudstjänst. Det är viktigt att lyfta frågan i
arbetslagen, för att dela frustrationen och för att komma vidare i tankarna kring verksamheten
kopplat till gudstjänstlivet. Stöd kan behövas.
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På några håll där det firas familjemässa är det alkohol i vinet av teologiska skäl och det finns inga
alkoholfria alternativ. Här ställer vi oss frågan hur det kopplas till barnkonsekvensanalysen och
om det finns rekommendationer från stiftsnivå/nationell nivå? SKU på nationell nivå har i sin
gudstjänstpolicy skrivit om strävan efter att använda alkoholfritt vin på mässor där barn och unga
finns med.
Några församlingar har en strategi eller röd tråd för vilka bibelberättelser som väljs ut och
berättas i de olika åldrarna. Det stora flertalet har det inte. På den explicita frågan vilka
bibelberättelser man väljer och varför, är det svårt att få något riktigt svar. Många barn och unga
möts av samma berättelser år efter år för att det är de berättelser personalen kan och som känns
spännande. Ibland undviks berättelser som t ex Kain och Abel och Abraham och Isak, dels i
välvilja mot barnen men också för att man själv i vissa fall kan tycka de är obehagliga. Valet av
bibelberättelser är i hög utsträckning personbundet. Vilka konsekvenser kan detta få för
bibelkunskapen? Blir det en begränsad bibel barn- och ungdomar får med sig? Här har rimligtvis
kyrkan ett ansvar. Det är på kyrkans planhalva bibeln berättas idag, som flera påtalar under våra
möten.
Vi tror att mångfalden av bibelberättelser skulle öka med en ökad kunskap på området, i
utbildning och i reflektion kring ansvaret vid rekrytering. Personalen måste känna sig trygg och
hemma i bibeln för att kunna berätta. Pastoratens ledning behöver skicka personal på
kontinuerlig fortbildning i teologi för barn och unga.
Medarbetarna i åldrarna 0-18 är inte vana att tala aktivt om diakoni förutom på de få håll man
har en barn-ungdomsdiakon eller önskan om en. Däremot pågår en hel massa diakoni, när vi
lyfter frågan. Förhållningssättet är diakonalt både i mötet med barn, unga och föräldrar. Detta
visar sig i t ex i samtalen i hallen, i att man subventionerar utflykter, i att försöka se varje
människa i verksamheten.
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3. Arenor och skolkyrkoverksamhet
Stiftskansliet har uttryckt önskemål om att få veta vilka möten med barn och unga som sker på kyrkans
arena och vilka möten som sker på andra arenor. De möten som sker på kyrkans arena kallar vi 0-18åringens mötesplatser (kap 1). Nedan tecknar vi det pastoratens berättat för oss om andra arenor där
man möter barn och unga, vilka samarbetspartners som finns och vilka man nätverkar med. Skolan är en
stor arena för Svenska kyrkan i Skara stift, därför utvecklar vi den under en egen rubricering som vi kallar
Skolkyrkoverksamhet.

Billings kontrakt
Arenor: Samtliga pastorat finns i samverkan med förskola och skola.
Kyrkan finns representerad i skolans krisgrupp. Kontraktets pastorat medverkar i matfestivalen i Skövde.
Andra arenor som nämns är sociala medier såsom Facebook och Instagram. Kommunen och polisen
nämns, bl a kring kommunens fritidsgård. Asylsökande finns i verksamheten liksom ensamkommande
flyktingbarn, de ges språkkurser av kyrkan. Hembygds-, intresse- och idrottsföreningar är andra arenor
man samverkar med. Kyrkan medverkar i landslagets fotbollsskola. Samverkan sker med olika frikyrkor
såsom Frälsningsarmén och Missionskyrkan (Equmenia). Röda korset och Rädda barnen är andra
samverkansparter. Skövde arbetar aktivt med nätverkande.
Skolkyrkoverksamhet: Skolavslutningar vid advent, jul och sommar förekommer i alla pastorat. Jul- och
påskvandringar görs i alla pastorat, också för förskolan. Det finns skolkyrkoplaner från åk 0-6, i Skövde
finns plan ända upp till gymnasiet. Ur innehållet finns också fastevandringar, Bibeläventyret,
värdegrundssamlingar och HBTQ-frågor. Kontaktpersoner från kyrkan är kända för skolans reception.

Falköpings kontrakt
Arenor: Samtliga pastorat samverkar med förskola och skola.
Här samverkar man med olika frikyrkor, kommunen och olika samhällsföreningar. Man har samverkan
med IFO (individ- och familjeomsorg, socialen). Integrationsprojektet Connect och asylboende är andra
samverkansaktörer, liksom Röda korset och olika hembygds-och idrottsföreningar.
Skolkyrkoverksamhet: Här finns strategin att kyrkan på olika sätt är synlig i och finns på skolan, i syfte
att skapa bra relationer med ungdomarna. Man finns med i elevhälsogruppen (Falköping). Samtliga
pastorat i kontraktet har kontakt alltifrån förskola till åk 9. För förskoleåldrarna har man t ex
krubbvisning, adventsandakter och juldanser. I skolåldern erbjuder man skolorna Bibeläventyret, påskoch julvandringar, påskbord och julkrubba. Skol- och körprojekt görs i kyrkans regi. FN-dagen är en
samverkansdag. Skolavslutningar förekommer i hela kontraktet vid advent, lucia, jul och sommar.

Hökensås kontrakt
Arenor: Kontraktet samverkar med olika frikyrkor. Man samverkar också med Familjecentralen, socialen,
sociala medier, nätvandring och läxhjälp för ensamkommande flyktingbarn. Kommunens kulturskola och
föreningslivet är ytterligare aktörer man samverkar med, bl a genomförs Må-bra lopp i samverkan med
lokala föreningar. Ett psalmboksprojekt nämns i Tidaholm, där barn- och ungdomskörer sjunger på
äldreboenden. Idrottsföreningar är ytterligare en samverkanspart.
Skolkyrkoverksamhet: I Tidaholms pastorat finns ett samarbetsavtal mellan skola och kyrka
undertecknat av både skolchef och präst som innefattar det som kyrkan lovar genomföra för varje
årskurs. Plan finns alltifrån förskola, särskola upp till gymnasiet.
Även de andra pastoraten har planer från förskola och uppåt, inte för alla årskurser men för de flesta upp
till åk 6. Påsk- och julvandringar finns. Läxhjälp erbjuds. Bibeläventyret för åk 4 och 5. Skolan får komma
på studiebesök till kyrkan. I Habo finns kyrkan på plats i högstadiet för sk rasthäng.

Kullings kontrakt
Arenor: Hela kontraktet samarbetar med förskola och skola.
Ett av pastoraten samarbetar med gymnasiet. Samtliga samarbetar med frikyrkor. Kommunen är en
samverkanspart t ex i form av dialogmöten. Kommunen skickar klasslistor inför konfirmationen.
Ett av pastoraten samarbetar med en flyktingförläggning. Under året sker olika typer av arrangemang ofta
i samverkan med näringsliv, intresseorganisationer och hembygdsföreningar. I tre av
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pastoraten/församling pågår samarbete med BVC, familjecentral och vårdcentral. Kyrkan är aktör på
sociala medier hos ett av pastoraten.
Skolkyrkoverksamhet: Skolsamverkan i alla pastorat med bl a påsk- och julvandringar för både förskola
och skola.
Bibeläventyret ges i åk 4-6. Kyrkdetektiven erbjuds också. Kyrkans personal har skolnärvaro varje vecka
på högstadiet i Alingsås och Bjärke – Cafét. I hela kontraktet sker skolsamlingar i kyrkan kring advent,
lucia, jul och sommar. Man erbjuder studiebesök i kyrkorna samt föreläsningar på högstadiet i t ex HBTQfrågor. Kyrkan deltar i nattvandringar kring valborg och skolavslutningar i samverkan med bl a polis och
socialen. Tre av fyra pastorat erbjuder förskolorna samling vid höst, jul, påsk och vår, samt studiebesök i
kyrkan för 4-5-åringar. I Alingsås pastorat bjuder man in kommunens förskolor till kyrkan en gång i
månaden för musik och sång – Hela kyrkan gungar. I Vårgårda erbjuder och genomför ungdomsdiakonen
själavård för berörda åldrar.

Kåkinds kontrakt
Arenor: Kontraktet finns på arenorna förskola, skola och fritids.
Två av tre pastorat samverkar också på Familjecentralerna på orten. Samverkan sker med närliggande
frikyrkor, såsom Equmenia. Andra aktörer man samarbetar med är Röda korset, Lions och
hembygdsföreningar. Det sker också samverkan vid olika event t ex Allsång vid kanalen, motorhistorisk
festival och matfestivalen. Det finns stickcafé i samverkan med Svenska För Invandrare (SFI).
Skolkyrkoverksamhet: Hela kontraktet erbjuder något omkring jul och påsk för förskola upp till åk 6 och
särskolan. Hjo inbjuder alla kommunens förskolor till Hejsan hoppsansång. Det bedrivs en frallaverksamhet på högstadiet. I Tibro har musikern kontakt med högstadiet och gymnasiet. Man tar också
emot PRAO-elever.

Kålland-Kinne kontrakt
Arenor: Förskolor, dagbarnvårdare, särskola, fritids, skola och gymnasieskola är arenor för kontraktet.
Man har rastaktiviteter i Götene pastorat. Aktiv på sociala medier. Samverkan sker med Familjecentral,
socialen samt olika frikyrkor. Övriga samverkansparter är kommunen och ett mångfaldsprojekt. Man finns
också i kommunens nätverk för förskolor.
Skolkyrkoverksamhet: Gemensamt för hela kontraktet är att man bjuder in till jul- och påsksamlingar i
olika former, alltifrån förskola upp till högstadiet. Man inbjuder också till Allhelgonasamlingar,
kyrkogårdsvandringar och samtal om döden (projektform).
Bibeläventyret ges i åk 4 och 5 liksom Detektivbyrån i åk 4. Vissa av pastoraten har en plan för samtliga
stadier medan andra gör nedslag i vissa årskurser. Psalmboksutdelning är också en del av
skolkyrkoverksamheten. I Södra Kållands erbjuds förskolorna småbarnsrytmik. I Lidköpings pastorat har
man förskolesamlingar kring jul och påsk. I samma pastorat erbjuds 6–åringar en Prins- och prinsessskola var syfte är att med värderingsarbete samarbeta, vara sedd och bekräftad. Prins- och prinsesskolan
talar om inre skönhet och mod. Man ökar dialogkompetensen, barnen får reflektera och man skapar
relation.

Redvägs kontrakt
Arenor: Kontraktet finns på arenorna främst förskolor och skolor.
Man deltar också i föreningslivet – främst idrottsföreningar – och lokala marknadsdagar. Man samverkar
med frikyrkor. Andra arenor som nämns är fritids, skolsköterska, socialen och kommunen. Man finns med
i nätverksträffar med andra friförskolor. Kontraktet samverkar i Musslan (stödgruppsverksamhet för barn
och ungdomar som har levt eller lever i en familj med drogproblem och/eller har en psykisk sjukdom). .
Skolkyrkoverksamhet: Generellt finns en plan för skolkyrkoverksamheten i åk 0-6. Man har jul- påsk
och allhelgonavandringar. Bibeläventyret, Kyrkmössen samt värdegrundsarbete genomförs. Här har man
också diverse musikal- och körprojekt, samt aktiviteter kring Barnpsalmboken. Skolavslutningar i
samband med advent, jul och sommar görs i kontraktets kyrkor.
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Skara-Barne kontrakt
Arenor: De främsta arenorna är förskolor och skolor.
Man samverkar med BVC, skolsköterskor, skolans krisgrupp, socialen och kuratorer. Deltar i POSOMgrupp. Migrationsverket och familjestödsarbete är ytterligare samverkanspartners. Här betonas vikten av
att synas, finnas och samverka i bygden och samhällets aktiviteter. Man samarbetar med
idrottsföreningar. Kyrkan finns med i olika typer av event i samhället.
Skolkyrkoverksamhet: Samtliga pastorat samverkar med förskola upp till gymnasiet i form av
vandringar, spel och samlingar kring allhelgona, jul och påsk. Man har studiebesök i kyrkan om Svenska
kyrkan och även om andra religioner. Bibeläventyret erbjuds och man har psalmboksutdelningar i
skolklasserna. I Vara pastorat finns en pedagog två dagar i veckan på skolan och som även leder elevens
val.
Tillsammans – om EQ. I Skara finns också ekumeniska elevcoacher. I samma pastorat erbjuder
klosterkyrkan i Varnhem ett skolprogram för samtliga årskurser.
Skolavslutningar firas på de flesta håll vid advent, jul och sommar. Här kan nämnas Skara domkyrka som
inte har formell sommaravslutning, men som efter protester från olika håll nu erbjuder
sommarlovsvälsignelse efter skolans avslutning, med fullsatt kyrka.

Vadsbo kontrakt
Arenor: Samverkan sker med dagbarnvårdare, förskolor, särskolor, skolor och gymnasium i hela
kontraktet. Det finns något församlingsundantag där kyrkan inte längre är välkommen till kyrkan.
Det tros bero på rädslan för att bli betraktad konfessionell. Man samverkar med kommunen,
räddningstjänst, migrationsverket, asylboende, socialen och polis. Man finns med i POSOM-grupp. Svenska
kyrkan finns också på plats vid olika event såsom Törebodafestivalen, skörde- och kulturfest och
Riddarveckan. Man samverkar med idrottsföreningar ( ex fotbollsskola), hembygdsföreningar och olika
frikyrkor. Det finns samarbete kring ett boende för barn och unga med Aspergers syndrom, som är under
utveckling. Man finns med i Fjärilen, en verksamhet för barn till föräldrar med drogproblematik.
Skolkyrkoverksamhet: Kontraktet har utarbetade planer för de olika årskurserna från förskola,
dagbarnvårdare upp till högstadiet. Man erbjuder jul-, påsk- och allhelgonavandringar och samlingar vid
dessa högtider. Vissa erbjuder buss till kyrkan för besök och vandringar av olika slag. Bibeläventyret ges i
kontraktet, även psalmboksutdelningar sker. Suicidprevention, etiska frågor och livskunskap finns också
på programmet för skolan. I kontraktet erbjuds och genomförs advents-, jul- och sommaravslutningar.

Väne kontrakt
Arenor: Väne kontrakt finns på andra arenor såsom förskola, dagbarnvårdare och skola.
Det finns också kommunala arenor man samverkar på såsom fritidsgård, Musslan (stödgruppsverksamhet
för barn och ungdomar som har levt eller lever i en familj med drogproblem och/eller har en psykisk
sjukdom), socialen, skolhälsovård och flyktingförläggning. Samverkan med bibliotek och ett artefaktotek
nämns. Det finns frikyrklig- och scoutsamverkan. Idrottsföreningar, landslagets fotbollsskola, ridklubbar
och hembygdsföreningar är andra samverkansaktörer. Man samverkar även med Rädda barnen och
Erikshjälpen och deltar vid lokala event då man samverkar med de företag och föreningar som finns på
orten. Man deltar i One life – second chance, en form av familjeterapi, samt kvällsvandringar när barn och
unga rör sig ute.
Skolkyrkoverksamhet: Samtliga pastorat har utarbetade planer för vad kyrkan erbjuder från förskola till
gymnasium. I Rommele inbjuds förskolan till sju olika teman, t ex När allt var nytt, Prinsmamman, Förlåt
säger björn. Hela kontraktet inbjuder till påsk- och julsamlingar av olika slag. Bibeläventyret och
kyrkopedagogik genomförs liksom Abrahams barn och sk påsklajv. Man erbjuder också bl a genomgång av
psalmboken och död och sorg-tema. Kyrkan bjuder på frukostar på gymnasieskolan. Skolavslutningar för
förskola och skola vid advent, jul och sommar. Vilja till samverkan med högskola finns.

Ås kontrakt
Arenor: Förskola och skola är samverkansarenor för kontraktet.
Här nämns också dialog och samverkan med rektorer. Man samverkar med kommunen och ortsråd på
olika sätt. Här kan nämnas Migrationsverket, BVC, vårdcentraler, fritidsgårdar där man tillsammans åker
till Auschwitz, musikskola och familjecentraler. Samverkan med För Utvecklingsstörda barn, ungdomar
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och vuxna (FUB). Tillsammans med socialen ingår man i en samverkansgrupp och finns med i olika typer
av krisgrupper. Det sker ett ekumeniskt arbete och samverkan med olika frikyrkor. Samarbete med Rädda
Barnen, Världens barn och Röda Korset. Kyrkan medverkar och samverkar i olika typer av event som sker
på lokala orten. Man arbetar också med hembygdsföreningar och idrottsföreningar och är med i ett
nätverk för ungdomars bästa som heter Vi bryr oss.
Skolkyrkoverksamhet: Samtliga pastorat finns i samverkan med skolan. I alla pastorat finns en plan för
vad man erbjuder varje årskurs från förskola till skola. Kyrkan finns också på gymnasiet och serverar
frukost. Förskolor inbjuds t ex till FN-dagen, Kyrkans Barnens dag, Julens stjärna, Kyrkmössen, Sus i Guds
hus och julandakter. Förskolorna erbjuds också jul- och påskberättelserna. Skolan erbjuds bl a jul- och
påskvandringar, hembygdstema, genomgång av psalmbok, Bibeläventyret, Livets högtider, Livet-dödenlivet och kyrkohistoriska vandringar. Man arbetar också med metoderna Abrahams barn, Kyrkdetektiven
och Kyrkväskan. Det finns en kristen skolgrupp i Borås. Där är också rekrytering av skolpräst på gång.
Kontraktet erbjuder avslutningar vid advent, lucia, jul och sommar. I Fristad går man ”man ur huse” när
det är sommaravslutningar och kallar det lite skämtsamt Fristads nationaldag. Sjukhuskyrkan anordnar
skolavslutningar på sjukhuset. Skolsamarbetet har minskat inom vissa delar av kontraktet, vilket bl a visar
sig som ett mindre frekvent skolsamarbete med åk 7 och uppåt.

Processledarnas reflektioner





I Skara stift bedrivs en gedigen och engagerad skolkyrkoverksamhet. Samtidigt berättas om
svårigheterna att få komma in i skolan, inte minst beroende på rektorernas månande om att inte
gå utanför läroplanen och att undvika skriverier i tidningen. Det skapar också osäkerhet hos
kyrkans personal om det är en arena man är välkommen på. ”Skolans rädsla blir till kyrkans
rädsla”, sa någon under samtalen. Inom vissa kontrakt har man utarbetat skolplaner som
anpassar innehållet till det som föreskrivs i läroplanen. Vi menar att det är en liknande
anpassning som behöver göras på samtliga håll i stiftet, gärna som ett gemensamt arbete som
hålls levande i takt med förändringar. Risken är annars att kyrkans närvaro i skolan minskar och
inskränker sig till att vila på personliga kontakter. Vill Skara stift vara aktör i skolan, kan
gemensamma och omvärldsanalytiska grepp stärka.
Vi blir undrande över varför det sällan berättas om särskolesamverkan, utöver arbetet med VIPkonfirmander och grupper, under samtalen. Vad står det för?
På många håll är skolavslutningar något helt naturligt och på andra håll har de upphört helt. Vissa
präster vägrar ha skolavslutning utan välsignelser och låter kollegor ta hand om den, alternativt
har musiker och vaktmästare den helt själva och man upplåter kyrkans lokal. Andra ser inte den
uteslutna välsignelsen som ett problem. Ytterligare någon anordnar sommarlovsvälsignelse,
utöver skolans egen avslutning. Behövs en samordning kring förhållningssättet i relation till
skolornas förfrågningar? Vad kan man gå med på och inte utifrån kyrkans perspektiv?
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4. Svenska Kyrkans Unga (SKU)
Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf lyder:
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med
Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen
där vi får växa i tro och ansvar. Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i
Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara
en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.
Stiftskansliet har uttryckt en önskan om att allt barn -och ungdomsarbete ska organiseras via Svenska
Kyrkans Unga (SKU). En del av projektets uppdrag har således varit att utröna hur organisationen kring
barn- och ungdomsarbetet ser ut i Skara stift. Sker det via SKU, andra organisationer eller inte alls?
Motiven bakom orsakerna skulle tas fram.
Stiftskansliet vill få en klar bild över den ställning och roll SKU har ute i stiftet. Vi har i samtliga
pastorat/församlingar ställt frågor kring SKU. Finns lokalavdelningar? Vad upplevs bra (behåll) och övriga
synpunkter (förändra)? Vilka tankar och frågeställningar finns om rörelsen?
Texten nedan är i hög utsträckning direktciterad från våra anteckningar. Kontrakten presenteras i
bokstavsordning och avslutas med en sammanfattning och sammanställning av frågor till SKU.

Billings kontrakt
Norra Billing och Skultorp har lokalavdelningar. I Norra Billing är 6-åringarna och uppåt anslutna och i
Skultorp från 0 år och uppåt. Här finns fungerande styrelser. I Skultorp är ungdomarna adjungerade i
kyrkorådet. Värsås och Skövde har inga lokalavdelningar.
Positivt:
Barn och unga fostras i demokrati i både kyrka och samhälle och till olika uppdrag i kyrkan. Ungdomarna
planerar och påverkar sin egen verksamhet. Läger subventioneras. Viktigt med större sammanhang där
man får träffa andra unga i kyrkan, det blir ett lärande. Musiklägret, Stora Tält (trots krånglig hemsida),
RUSTAD och Ösjönäs är bra stiftsarrangemang. Ledarinspirationshelgen upplevdes också mycket bra och
man önskar den tillbaka. Man ser positivt på ytterligare stiftsarrangemang. Här ser man gärna något för
lägre åldrar kontraktsvis. SKU kan bidra med gemenskap. Det anses viktigt att ha pastoratsvisa faddrar
från SKU.
Synpunkter: SKU är för mycket administration. Det är svårt att få ihop en styrelse. Ungdomar vill inte
sitta på möten. SKU är alldeles för teoretiskt. Koppling till kristna kärnan saknas. Luften gick ur när
Ansgars försvann. SKU har gått från miljö- och friluftsliv till rättvisetänk. SKU har gått från friluftsliv till
retreater, skapelseteologin saknas. Stiftet sitter för sig själva, det är för mycket omlopp på tjänsterna där.
Konsulenterna svarar inte på mail och telefon. När en ungdom blir engagerad i distriktsstyrelsen
försvinner engagemanget på lokalplan. Stiftets verksamhet kopplar inte till behovet. Det är viktigt att
fråga vad ungdomarna vill ha.
RUSTAD är bra men lite för avancerad. Ledarinspirationshelgen måste komma tillbaka.
Vi kan resonera som vi är oss själva nock och är således inte lojala stiftet.

Falköpings kontrakt
Alla pastorat har lokalavdelningar, dock är inte alla ungdomsgrupper anslutna. Floby är anslutet från
småbarn och uppåt.
Positivt: SKU engagerar barn och ungdomar i demokrati. Barn och unga får ta plats och vara sedda. Det är
roligt att barn och unga är engagerade på årsmöten, detta förbereds i barngrupperna genom t ex
barnkonventionen. Bra att styrelse är med och lägger budget och verksamhetsplanerar. Bra arrangemang
på stiftsnivå och viktigt att träffa andra ungdomar. SKU ger lojalitet och påverkansmöjligheter - man får
mer att säga till om.
Synpunkter: SKU upplevs oprofilerade gällande de kristna kärnvärdena. Det är för mycket och svår
byråkrati. Förnyande av medlemskapet upplevs problematiskt. Inget förtroende finns för stiftsnivån. SKU
uppmanas att inte skära ner på friluftslivet. Tidningen Troligt är dålig.
Förbundsstyrelsen i Uppsala är knölig, vore det inte för demokratiaspekten skulle vi gå ur. God kontakt
med stiftet, Uppsala är problemet.
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Det är tröttsamt med flera stickprov år efter år. Bra arrangemang, men sen information. SKU tror att de är
digitala, men det stämmer inte riktigt med verkligheten. SKU upplevs som sömnigt, man upprätthåller
något som varit och som inte längre finns. Vi vill helst utträda - vet egentligen inte varför vi är med.
Kanske det ekonomiska bidraget motiverar oss? Föreslår SKU att bygg engagemang kring de vuxna, se att
målgruppen egentligen är de vuxna. Information riktar sig inte till barnen.

Hökensås kontrakt
Det finns lokalavdelningar i kontraktet.
Positivt: Det finns en påverkansmöjlighet, man är del i något större. SKU för talan för barn och ungdomar
och driver det i vuxenkyrkan. Man är del i något större. I SKU får man demokratisk fostran och
möteskunskap. SKU driver viktiga frågor såsom globala- och miljö-frågor och slåss på kyrkomötet.
Volontärer och Ung i den världsvida kyrkan nämns också som positiva bidrag från SKU.
Synpunkter: Medlemsregistret är för krångligt. Stiftet känns långt borta, det är ett långt avstånd mellan
lokalavdelning och distrikt, ännu längre mellan distrikt och förbund. Visionen i SKU är inte tilltalande och
den är för lång. SKU behöver kommunicera visionen. Vi har ingen praktisk nytta av rörelsen. SKU är mer
byråkratiskt än förkunnande. Rötterna - evangeliet - är tappade. Ledarinspirationshelgen önskas tillbaka,
det var den enda som motiverade till medlemskap. Inspirationshelgen var rekryterande, man mötte
PKV:are (parallellkursverksamhet). Därifrån sökte man vidare till Svenska Kyrkans grundkurs. RUSTAD är
för svenskkyrklig och tycks kräva förförståelse, där finns inte våra ungdomar. Utbildningen upplevs rikta
sig till färdiga ledare. Det var enklare att motivera en enda helg för ungdomarna. RUSTAD upplevs lösare i
kanterna och sträcker sig för långt över tid.
Önskemål om andaktsmaterial från SKU önskas, samt en kunskaps- och inspirationshelg som ligger i
kontraktet. Vi behöver stöd från stiftet i tid, kraft och energi för att puffa för SKU tillsammans.

Kullings kontrakt
Det finns inga aktiva lokalavdelningar i kontraktet. I två av pastoraten finns det vilande lokalavdelningar.
Man har i ett av pastoraten valt att ansluta sig till SALT. I ett annat pastorat finns önskemål att EFS-delen
ska bli medlemmar i SALT. Finns inget generellt motstånd mot SKU. Man önskar få till ett samtal om hur
SKU och SALT kan samarbeta.
Positivt: Bra med större sammanhang och samarbete med andra församlingar. Billigare körläger är
positivt. Genom SKU kan se att det finns andra kristna. SKU är ytterligare en arena.
Demokrati, man kan påverka och är del av ett sammanhang. SKU har en god relation till Svenska kyrkan,
det finns en tydlig förankring. Bra verksamhet. Driver bra frågor framåt – HBTQ, rättvisemärkt och
barnens frågor
Synpunkter: SKU är personbundet – knutet till vilken personal som arbetar och dennes inställning till
rörelsen. Vi har inte hört något från stiftshåll på 8 år och vi får inga inbjudningar. Dåligt med kontakt. Det
är synd att Ansgarsdelen är borta. SKU passar endast åldrarna från 10 år och uppåt. Det är svårt komma
igång med en lokalavdelning, tungrott, vi behöver stöd från stiftet. Stiftet är välkommet att berätta om
SKU.

Kåkinds kontrakt
Det finns lokalavdelningar i alla pastorat. Önskemål finns om att lägga ner lokalavdelning helt i Hjo
pastorat, pga att det är för krångligt. Karlsborg har stiftets äldsta lokalavdelning.
Positivt: Fördelar är subventioner på läger och att unga kan påverka. Bra att ha en kontaktperson registeransvarig - istället för styrelse. I Tibro finns en aktiv styrelse.
Synpunkter: Det är för byråkratisk med SKU. Svårt att ha 6-åringar med på möten. Som vuxen väljer man
lite vad ungdomar ska gå på, finns för lite energi över till SKU. Vill slippa styrelsearbete. Datasystemet kan
förbättras, det är inte logiskt, stämmer inte överens med organisationen, fungerar bra för anmälningar
annars. Det kan finnas en konflikt i att SKU kan ha egen ekonomi. Det är svårt med gränsdragning mellan
församlingens verksamhet och ekonomi och SKU, kan orsak problem, t ex hämtar man från SKU det man
inte fick från verksamheten. Det hände något 2005 vid medlemsanslutningen, ålderssänkningen till 30 år
sänkte skeppet.
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Kålland-Kinne kontrakt
Här finns lokalavdelningar och vilande lokalavdelningar.
Positivt: Det finns ekonomiska fördelar, bra verksamheter såsom Nattkampen där konfirmanderna kan
vara med. Bra, billiga läger. Ungdomarna lär sig mötesteknik som är viktigt att kunna, det ger en
demokratisk skolning samt delaktighet, samhörighet och ansvar. SKU skapar en identitet. Unga sköter
möten som påverkar verksamheten. Ta tillbaka tidningen Troligt, den var bra. SKU skulle kunna vara en
rekryteringsbas för svenskyrkliga yrken.
Synpunkter: SKU är inte förankrat i förtroendemannaleden. På lokalplan uppmanar vi föräldrar att
ansluta barnen till SKU för att det generar pengar. Vi ser egentligen ingen fördel för småbarn.
Tidningen Troligt var absolut inte riktat till den yngre åldern. Registerhantering tar tid, för mycket
administration. Bättre att ansluta från konfirmandåldern.
SKU skapar bara en massa arrangemang och den kristna tron saknas. SKU har ställt Kristus åt sidan.
Rörelsen har tappat profil. Enda motivationen till medlemskap är billigare läger. SKU tappade erfarenhet
när 30-årsgränsen infördes. Medlemmar tycks inte tänka fritt. Låt SKU dö ut och starta upp på nytt.
Arrangemangen når inte utanför de egna leden. Tittar man på distriktets verksamhetsplan så händer inget
nytt. När något ska hända är det alltid i samverkan med någon lokalavdelning som får ta största ansvaret.
Vi ser inget behov eller intresse av att vara med i SKU. Stiftet underlättar inte arbetet, det är ett uppifrånoch nedperspektiv och nationell nivå lyssnar inte på oss i lokalavdelningarna. Vi har inte ens ett
ekonomiskt behov av SKU. Det är värt att ha diskussion om SKU ibland.

Redvägs kontrakt
I nuläget finns inga lokalavdelningar i kontraktet. Dock är Norra Mo på gång att bilda lokalavdelning, efter
påstötning om att de var vilande lokalavdelning, gav energi att starta upp.
Positivt: Bra med större sammanhang. Demokratisk skolning och ekonomiska rabatter. Bra med
gudstjänster med många deltagare.
Synpunkter: Behöver mera vägledning för att komma igång med lokalavdelning. SKU-konsulent får gärna
komma och stötta och ge idéer. Vi är dåligt informerade om nutidens SKU. Friluftsdelen har tagit över i
SKU säger några, andra säger att frilufts- och naturdelen är borta från SKU.
Ulricehamn är medlemmar i SALT för att de är scoutinriktade. Några enstaka är medlemmar direkt i
distriktet för att få subvention till läger. Här finns inget intresse av att skapa lokalavdelning. Man saknar
familjearbete i SKU. Det är för lite andlig dimension och kristen tro i SKU. Miljöfokus verkar viktigare än
kristna tron. Vi blir stressade av förväntan på att vara med i SKU. Vi saknar scoutperspektivet.

Skara-Barne kontrakt
I kontraktet finns två lokalavdelningar.
Positivt: Kontaktnät är bra. Positivt med kurser och läger som arrangeras. Bra med bidrag från
kommunen. SKU driver vissa frågor som upplevs som positivt.
Synpunkter: Vi har varken förutsättningar eller behov av att starta lokalavdelning. Vi har aldrig blivit
påminda från SKU om att bilda lokalavdelning, men ser gärna ett besök. När SKU bildades på 90-talet blev
det för stort. Nu förstår vi inte vitsen. Det är 70-tal att ansluta sig till förening. För ungdomar ska det vara
lätt, löst och ledigt, så är inte SKU. SKU odlar kyrkligt ”nörderi”. Det blir slutna grupper som har kvar
medlemmar tills de blir 35 år gamla. SKU är exkluderande, man får inte säga vad man vill och styrelsen
blir klubben för inbördes beundran. Svårt att få till organisationen kring SKU. Inte så bra arrangerat kring
Nattkampen. Folkrörelsetänket finns inte kvar. SKU är för profillöst, man talar för lite om kyrkans ärende.

Vadsbo kontrakt
I kontraktet är det endast Töreboda som har aktiva lokalavdelningar. Mariestad är vilande, AmnehäradLyrestad och Lugnås-Ullervad är inte anslutna.
Positivt: Ungdomar kan komma samman. SKU ger ett forum för att prata ungdomsfrågor. Demokratisk
skolning är bra, att ens röst räknas, medbestämmande och att kunna påverka. Syftesparagrafen ord ”det
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här vill vi” är bra. Man är del av en större gemenskap, världen blir större. I Töreboda pastorat genomsyrar
SKU sättet att arbeta, med något undantag pga tidsbrist men viljan finns. SKU enar arbetet. Man är
medlem 0-30 år.
Synpunkter: Motstånd till administration och det föreningstekniska. Kontakt från stiftet välkomnas. Man
är gärna med om formen är enkel. På något håll finns inget som lockar med SKU, det borde räcka med att
vara med i Svenska kyrkan. Bygga gemenskap kan göras utan SKU. Bra med RUSTAD. Det är viktigt att ha
med kyrkoråd och församlingsrådsbeslut om deltagande i SKU.
SKU bör anställa någon som nyss arbetat i församling för att vara närmre förståelsen för verksamheten.
Distriktsstyrelsen måste kunna beskriva varför SKU är bra, inte enbart motivera med att man får bidrag.

Väne kontrakt
I tre av fyra pastorat finns lokalavdelningar.
Positivt: Det är bra med delaktighet och demokrati, att kunna påverka. Som ung kan man se att man är en
del av församlingen men att man också finns i ett större sammanhang. Bra med de ungas röst i
församlingen. Roligt med samarbete med närliggande SKU-grupper Det är viktigt med en rikstäckande
organisation. SKU är ett bra komplement till församlingen. SKU är bra när egna grupper är för små. Taizé
är bra. Bra med tillsammans-dagar med gemensamt lärande. Det var en bra gudstjänst på
kontraktssamlingen.
Synpunkter: SKU bör riktas enbart till ungdomar, inte barn. SKU uppmanas att komma ut och ta kontakt.
Det är för mycket administration. KRIK är jättebra: profilerade, inspirerar att bli öppen med sin tro, där
finns goda förebilder t ex elitidrottare och drivet ledarskap. I SKU saknar vi att bli sedda som
församlingsledare, vi är inte sedda på arrangemang, det är rörigt. Utan motioner från lokalavdelningar
rullar verksamheten bara på som vanligt. Det verkar som om gemenskap mellan varandra är viktigare än
Kristus inom SKU. SKU vill inte förnya sig. Rörelsen räknar med att ”alla vet”. Det var dumt med 30årsgränsen, att de inte kan vara med i distriktsstyrelsen. Svårt att hinna med distriktsstyrelsen för en
ungdom, livet pågår. Det är för unga människor för att kunna ta ansvar och de har för lite tid.
Ungdomarna vet inte hur man jobbar i en församling, det blir luftslott. Det är tråkiga läger, ungdomarna
vill inte vara utan dator, bättre med dagsevent.

Ås kontrakt
Två av fyra pastorat har lokalavdelningar. Borås har vilande. Kommer gå med om man kan bilda
lokalavdelning i pastoratet. Sandhult har inte lokalavdelning.
Positivt: Positivt att tillhöra ett större sammanhang. SKU är en grogrund att lära sig föreningsliv. SKU är
en viktig resurs för att utveckla kommande förtroendevalda i kyrkan, att öva sig i att ta ansvar. SKU ger
gemenskap. Det är bra att komma iväg och träffa andra och är viktigt för den lilla lokalavdelningen för att
kunna se att man är del av ett större sammanhang. Nattcampen är bra. Det ges ett bra utbud och det är
billigare att delta om man är medlem. Tidningen Troligt har ett bra innehåll, behåll den.
Synpunkter: Kan man inte bilda pastoratslokalavdelning så finns inget intresse. SKU behövs inte för att få
ihop grupper. Det finns egen lägergård i kontraktet. Verksamheten är inte så fördjupad idag, utan är mer
av typen öppen verksamhet. I vårt pastorat är vi tillräckligt stora för att kunna tillfredsställa ungdomarnas
behov utan SKU. SKU är för mycket ”sitta i styrelse”. Det kristna budskapet är inte tydligt inom SKU.
Registreringstanken ogillas. Varken biskop eller stiftskonsulent lyckas svara på varför man ska vara med.

Sammanställning över frågeställningar kopplade till SKU









Vad är SKU?
Varför önskar stiftet anslutning till SKU? Varför tycker biskopen man ska vara med i SKU?
Varför ska man vara med?
Räcker det inte med att vara med i Svenska kyrkan?
Det finns ett demokratiskt problem – vem representerar?
Man saknar mening med att vara med och medlemskap skapar merjobb, när inte ens stiftet
kan säga varför man ska vara med, så kan man undra varför?
Finns det enbart en ekonomisk vinst med att vara med i SKU? Det är i alla fall svaret vi får.
SKU är svårhanterligt- vilka åldrar ska innefattas?

35












Varför ska barnen vara med när det inte finns något för dem? Hur ska SKU fånga barnen? Hur
kopplar man barnen till SKU och varför? Hur fungerar det praktiskt att ansluta barn och
unga?
Svårighet när ungdomarna inte är självgående och inte vill driva SKU själva utan att det är de
vuxna som driver. Hur ska man tänka vid oengagemang från ungdomarnas sida? Ska man
lämna SKU eller inte?
Är SKU rädda för den kristna tron?
Hur ställer sig SKU till muslimer och icke - döpta, får de vara medlemmar?
Var finns drivet i SKU?
Kan man som pastorat vara ansluten i stället för som församling? Kan man göra en enda
lokalavdelning i hela pastoratet?
Hur hitta smidiga samarbetsmöjligheter mellan SALT och SKU?
Vilken är styrelsens roll? Otydligt.
Var finns musiken?
Hur kan man blanda miljö och det andliga?
Kan SKU ge stöd i hur man kan jobba med unga ledare?

Processledarnas reflektioner
Generellt kan vi se att det kontrakten menar är positivt med SKU är den demokratiska skolningen, de
ekonomiska bidragen, rörelsen driver bra frågor, fina SKU-arrangemang samt vikten av att se att man som
ung är del i ett större sammanhang.
I övrigt är många överens om att SKU är krångligt rent administrativt och alldeles för byråkratiskt. Man
upplever för lite kontakt och visat intresse från SKUs håll. Flera nämner att man saknar evangeliet, den
kristna kärnan inom rörelsen. Många har inte klart för sig varför man ska vara ansluten till SKU och
upplever sig heller inte få svar, förutom att det ekonomisk är bra. Man ser inte heller meningen med
varför de yngre barnen ska vara anslutna eftersom SKU upplevs rikta sig mera till ungdomar.
Vi kan se att pastoraten/församlingarna vill ha mer stöttning och kommunikation av innehåll och
medlemskap. SKU riskerar att tappa än mer medlemmar i Skara stift som läget beskrivs just nu. Den stora
frågan SKU har att svara på är: varför SKU?

36

5. 18-åringen i Skara stift
”Utifrån allt det ni berättat att ni gör, vad vill ni att 18-åringen ska ha med sig efter mötet med Svenska
kyrkan i pastoratet/församlingen?” Den frågan ställde vi efter att vi tecknat ned livslinjen för 0-18 år, alla
möten med Svenska kyrkan, det innehåll vi pratat om, arenor kyrkan finns på och tankar kring den
grundläggande uppgiften. Ingen 18-åring blev den andre helt lik, utan visar på den bredd som finns i
Svenska kyrkan.
Vi tipsade om att orden runt 18-åringen också kan fungera som en ledstjärna i verksamhetsplaneringen –
om vi vill att 18-åringen ska ha med sig detta, vad behöver vi då ha för verksamhet? Gör vi rätt saker och
gör vi dem med rätt innehåll? Vad är det viktiga?
Det känns fint att få presentera 18-åringen i Skara stift!

Allt det här vill man att 18-åringen ska ha fått med sig efter mötet med Svenska kyrkan

Billings kontrakt
Norra Billings pastorat
 trygghet
 sedd
 kravlöst
 musik
 gemenskap
 en plats att
återvända till (egna
barn)
 glad/positiv
 duger som jag är
 förlåtande (attityd)
 värdegrund (lika
värda)
 konfirmerad
 man har en plats
 medbestämmande/ansvar/uppdrag igenkännandet i Jesus – att
vara människa

Skövde församling
 kyrkan finns
om det är
något
 positiv känsla
/erfarenhet
 döpa mina
barn
 ge gåvan
vidare, förvalta
Guds kärlek på
olika sätt
 man vill att
också andra
ska få del
 det finns en
instans i
samhället som
säger ”jag är
bra som jag
är”- värdefull
 HBTQ-profil

Värsås pastorat
 deras barn döps
 vad är det vara en
kristen
 erbjudande att bli
personligt kristen
 förstå att Gud älskar
mig
 positiva
upplevelser/kontakter med kyrkan
 roligt att fira
gudstjänst, kan ta
kontakt med kyrkan
överallt
 kunna texter utantill
- bära med sig
 känsla av
samhörighet, spår i
livet
 bibelberättelserallmänbildning.
kunskap om våra
kristna traditioner

Skultorps församling
 trygghet i sig
själv, i sitt eget
värde
 bära med sig ett
samhällsansvar/
socialt ansvar
man fått med sig
från kyrkan
 positiv bild av
vad kyrkan är
 kristen tro som
jag vill bära med
mig
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Falköpings kontrakt
Falköpings pastorat
 kyrkan, en gemenskap,
en plats jag kan
återvända till
 WWJD
 hela tiden känna att jag
är nutidens kyrka
 Svenska Kyrkan är något
bra och jag kan stå upp
för kyrkan gentemot
andra
 sedd, kärlek, hopp, det
finns en framtid, det
finns anledning att
stanna kvar som medlem
 tro, kyrkan står för något
 delaktighet, jag får vara
jag
 detta är ”min kyrka”
 ha roligt, mening med att
vara i kyrkan

Floby pastorat
 förmedla att Svenska Kyrkan är en
grund att stå på i livet
 kan komma tillbaka till personalen
 god samhällsmedborgare,
demokrati, man vet hur det funkar,
man kan finnas i grupp- själv) - om
man snappat upp vad Jesus sagt blir
man det
 sedd
 gudstro/ett frö är sått
 utrymme
 medvandrare
 jag får komma som jag är
 har med sig gemenskap
 viktig och unik
 öppen plats
 jag kan komma precis när jag vill,
aldrig stängt
 18-åringen har inget att knyta an till
i ”medelålderskyrkan”

Stenstorps pastorat
 alla duger
 Gyllene regeln
 känna att det är en
mötesplats
 veta vad kyrkan står
för
 bibelberättelser,
identifikation,
trygghet ur bibelberättelserna
 trots övertramp och
fel är man välkommen, får förlåtelse

Hökensås kontrakt
Habo pastorat
 bli mött där man är
 veta att kyrkan alltid finns
 välkomnande
 hemma
 trygghet
 kristen tro
 kristna reflexer, väljer det
goda
 deras barn ska också komma
 sänkta trösklar
 positiv känsla när man hör
ordet kyrka

Mullsjö-Sandhem församling
 musik, lovsång, psalm
 öppen kyrka
 välkommen i kyrkan
 egen utvecklad, självständig
relation till Jesus
 relation
 konkreta
 bibelberättelser bär
 nyfikenhet, tron inte färdig,
ständigt växande

Tidaholms pastorat
 platsa som man är
 bygga tron och relationen
till Gud
 inte tuktas, allt ska
rymmas
 älskade
 sedda
 trygga
 våga vara ansvarstagande
 för de äldre - lita på
processen och stanna
kvar
 för de yngre- ramar och
strukturer

Kullings kontrakt
Alingsås pastorat
 tillit till livet
 lita på sin inre kraft,
det blir bra
 trygghet
 erfarenhet av den
goda gemenskapen
 ge vidare det man
fått
 det handlar inte om
det man presterar
 dela liv

Bjärke församling
 WWJD
 Jesus - vem och
varför, möte och
kunskap
 del av den
världsvida kyrkan
 livet är större
 gudstjänsttrygghet
 någon typ av
gudsupplevelse
och erfarenhet

Herrljunga pastorat
 bra värderingar
 etik, moral,
värdegrund
 trygg kristen
grund att stå på
 god självkänsla,
inte farligt att gå
till kyrkan, kunna
prata med
människor som
finns där

Vårgårda pastorat
 positiv bild av
kyrkan
 leva med bibelns
berättelser
 redskapen att tala
med Gud i bön i
gudstjänst, trygg i
bön gudstjänst
 ha någonstans att
ta vägen
 tillit till kyrkan
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Alingsås pastorat forts









gudstro
se kyrkan som sitt
hem
komma ihåg någon
vuxen ledare man
kan ringa till
jag duger som jag är
känsla av tillhörighet
frimodighet, att våga
tänka och prata om
tro
positiv bild av
Svenska Kyrkan
leva som Jesu
efterföljare, ha en tro
som bär

Bjärke församling
forts
 sång och musik
 arv, evangelium
 jag är välkommen
tillbaka
 kyrkan tar mig
allvar som jag är
 kyrkan finns när
jag vill
 en lite större bild
av vad tro och
kyrka är än innan
jag mötte kyrkan
 grundtankar i etik
och moral oavsett
tro
 motkultur till
påtryckningar som
reklam och
kommersialism
 tystnad, t ex
alternativ att välja
 kan mitt eget
kulturarv, trygghet
att möta andra,
förståelse för

Herrljunga pastorat forts










hur behandla
andra och sig själv
döpta och
konfirmerade bär
något djupare med
sig
gudsrelation,
större bäring på
känsla än fakta
frö, växa med tiden
medveten om
omgivning,
samhälle och
världsbild
positiv relation till
kyrkan
ha kännedom om
och relation till
bibelberättelser

Vårgårda pastorat forts














trygghet
kan vara den jag är
i kyrkan
jag är bra som jag
är
smak på Gud,
gudsrelation
nyfikenhet
självklart välja dop
för egna barnet
bra självbild
kopplat till
gudsbilden, Gud är
kärlek
alltid vara
välkommen
tillbaka
veta att man aldrig
är ensam, bönen
en form
upptäckt
nattvarden, den är
något fint
trivas i gudstjänst,
tar gärna del av
den
hittat ett inre rum

Kåkinds kontrakt
Hjo pastorat
 självklarhet i kristna tron
 berättelser för vidare
berättelsen, även det man
inte förstår
 dop
 konfirmation
 vem Jesus var
 alltid älskad och sedd
 livslång relation
 alltid välkommen, vad som
än händer
 positiv bild av kyrkan
 att man kan arbeta i kyrkan
 kyrkan finns för din skull
 det finns en möjlighet i den
världsvida kyrkan
 gemenskap, gudstjänst,
andakt
 träffat många vuxna
 vara en del av kyrkan

Karlsborg pastorat
 bra relation till Gud
 kommer tillbaka, med sina
barn
 tillhörighetskänsla
 rustad för livet
 bra relation med sig själv,
trygg i sig själv
 ett frö som gror
 viktig för den man är
 bibelberättelser att tolka
sitt liv igenom
 trygghet
 jag får komma, Gud och
Jesus finns
 nyfikenhet över tro och
kyrka

Tibro pastorat
 hemkänsla i kyrkan
 uppskattad, viktig som
person
 tro, kärlek, värme, respekt
till varandra
 alla lika mycket värda
 framtid i kyrkan, jag döper
mina barn, återkommer
 erfarenhet om vad kyrka är,
andakt
 är sedd
 kan som barn påverka och
tala om hur man vill ha det
 kunskap om bibliska
historier
 trygghet i sig själv, kyrka
 empati
 glädje
 roligt att komma till kyrkan
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Kålland-Kinne kontrakt
Götene pastorat














en tro
inte kännas
konstigt att
komma till
kyrkan,
verksamhet,
lokal, etc
bibelkunskap
trygghet i sig
själv
goda förebilder i ledare
och förälder
är sedd
sedd för den
man är
vara tillsammans i olika
åldrar
kristen identitet
kyrkan är
trovärdig
öppen dörr
kyrkan som
en trygg plats,
allt som kyrkan står för

Lidköping
församling
 veta att
kyrkan och
kristen tro
handlar om
mig och mitt
liv
 trygghet i
Gud, sedd
och bekräftad
 biskopens
Kim
 levande
kyrka, församling
 upptäcka
vad Gud har
för tanke
 del i helhet
 hur man
kan bygga
kyrka, tänka
och veta att
kyrkan inte
är ”mossig”
 väl bemött
för den jag
är
 tagen i bruk,
i anspråk
 inte
bedömas för
det man inte
har
 förstå att
Jesus älskar
mig
 upptäckt
vem Jesus är
 jag är inte
ensam, Gud
finns
överallt

Sunnersberg
församling
 positiv
glädje
 bra bild av
kyrkan och
kyrkans
verksamhet
 ett frö är
sått
 kunskap och
allmänbildn
ing om sig
själv
 kyrka, bibel
högtider,
bön,
gudstjänstgemenskap
 kan alltid
komma
tillbaka till
gud
 vad som än
händer i
livet kan jag
alltid
komma till
kyrkan, där
finns
människor
jag kan
prata med
 grundtryggh
et
 en personlig
tro
 trygghet i
tron
 en positiv
gudsbild
 bilden av
altartavlan
på kyrkans
gård
 tillhörighet,
grupptillhör
ighet
 tillfrågad,
efter-frågad,
vara behövd

Sävare församling















lärt känna
kristna tron
bas att stå på,
hämta svar i
byggstenar
känna att
kyrkan finns för
mig i både
glädje och sorg
jag vill döpa
mitt barn
finns en
alternativ plats
med
värderingar
som inte bygger
på prestation
eller vara rätt
vilja leva som
mer aktiv i
kyrkan
få ett positivt
bemötande och
syn på kyrkan
att kunna
komma tillbaka
ett frö
gemenskap
jag får vara den
person jag är
kyrkan berör
och tar mig på
allvar

Södra Kålland
pastorat
 tydlig
kristen etik,
tänka på
andra före
sig själv,
inte döma
 lika värde
 positiv bild
av kyrkan
 vilja vara
kyrkotillhör
ig
 bra grund i
kristenundervisning
 tro - leva i
tro
 själv är
”missionär”
i sin vardag,
ambassadör
 bra medmänniska
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Redvägs kontrakt
Norra Mo församling
 wow-faktor på
t ex andakt
 trygghet
 gemenskap
 alltid välkommen
 kul och trevligt i
kyrkan
 ha med sig
bibelberättelser,
djupet
 osjälviskhet, se till
medmänniskan
 bönen en
möjlighet, ok att
be på valfritt sätt
som helst
 sund värdering,
alla människor
lika värda
 du blir aldrig
färdig och det är
som det ska
 sånger och
psalmer
 uppdaterad på
dagens kyrka
 man kan inte tro
för lite
 det finns inget vi
och dom, vigränsen är
utsuddad
 cirkel
runtomkring –
Gud finns i allt
detta

Redvägs församling
 Gud är en naturlig
del av livet
 igenkännande och
positiva minnen av
kyrkan
 sången är en
upplevelse
 upplevelse av
öppenhet och
välkomnande
 jag kan komma
tillbaka ”utan att
någon pekar på
mej”
 bild av kyrkan som
en rolig plats att
vara på
 möta friden ”Min
frid ger jag er”, efter
uppståndelsen
 kyrkan, en bra
mötesplats
 verktyg att hantera
livet, hänger ihop
med tron, hänger
ihop med självkännedom, hänger
ihop med livet med
andra
 att man har
upptäckt kärlek och
tro som växer
 upplevt från andra
ledare ”oj min tro
blir upplivad”berikar både ledare
och 18-åring

Södra Ving pastorat
 trygghet
 medmänsklighet
 vara sedd
 välkommen som
man är, utan
prestation och
belöningssystem
 bra om man kan
lösa sina egna
problem genom
sånger och
bibelberättelser
 kyrkokunskap,
historia, sånger
 viss bas av
kyrklighet
 de egna barnen
kommer och
döper sina barn
och deltar i
grupperna
 kyrkan något bra
och positivt

Ulricehamn pastorat
 kärleksfull Gud,
visa på Jesus i
centrum och att
det håller
 positiv bild av
kyrkan
 ge sina barn och
andra möjlighet
att komma
 fått så mycket
kristen tro i sig att
jag kan gå vidare
själv, frön
 fått kunskap om
vad kyrkan står
för
 vilja komma och
fortsätta vara med
 delaktighet i
gudstjänst mm
 vilja vara t ex
ledare
 när de får barn
kommer de tillbaka - döpa och
gifta sig
 kyrkan som
värdegrund
 bibelberättelser
 hjälpa flyktingar
och diakoni, alla
människors lika
värde
 omsluten av ett
hjärta, kärlek
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Skara-Barne kontrakt
Grästorp pastorat
 kyrkan är vi
 bemöter andra
likadant, blir bra
medmänniska
 levandegöra
bibelberättelser, kan
plocka fram dom, Gud
ej något flummigt
 komma tillbaka med
egna barn
 positiv bild av kyrkan
 vara en del av
församlingen
 har gjort tron till sin
egen och delar den
 vill följa Jesus genom
hela livet
 ha en sångpsalmskatt
 fått med sig något
från början
 leder till gudstjänst
 känsla för goda
relationer, är sedd
 god relation med Gud
och varandra
 egen relation till Gud,
sätta egna ord på bön,
t ex genom att fråga
18-åringen

Essunga pastorat
 kunskap om
bibliska
berättelser, bas
 tro
 grundtrygghet
 värde i sig
Guds avbilder,
oändligt
älskade
 har satt sig i
självbilden,
kännas så
 vet att jag kan
gå till kyrkan
på alla ställen,
igenkänningsfaktor, t ex Vår
fader
 bra grund, på
dopets grund

Skara pastorat
 personlig tro
 lätt kunna anknyta
till den världsvida
kyrkan
 sin identitet som
döpt
 nyfikenhet att veta
mer om livet, bibeln
och tron
 i församlingen får
jag vara fullt ut som
jag är
 accepterad som jag
är
 ha en relation till
Jesus, älska Jesus,
Jesus lever, detta
berättar Bibeln om
 genom berättelserna lärt känna Gud
 våga berätta om sin
tro
 jag är en del av den
Stora berättelsen
 en plats man kan
vända sig till
 medvetenhet om
”bärgad i ett liv i
utanförskap”

Vara pastorat
 bra grund
 alternativ
världsbild
 kyrkan finns där
alltid – bär alltid
 våga ha åsikter,
 leva sitt liv som
en del av kyrkan
 fortsättning
följer…
 nycklar för livet
 att tänka själv,
 levande tro som
utvecklas
 kyrkan är för
vanliga människor
 blicka tillbaka på
att det finns en
värme hos oss
 trygghet
 jag trivs i kyrkan

Lugnås-Ullervad pastorat
 att tänka
existentiellt
 älskad
 positiva minnen
 redskap att lösa
livssituationer,
knutit relation
 relation till någon
man alltid kan
vända sig till
 formulera bön,
hitta sitt eget
språk
 fri vilja
 som förlorade
sonen, alltid
välkommen hem
 kyrkan är ett
sammanhang,
komma och gå
 jo-jo, jag kommer
tillbaka, positiv/
grundförtroende
till kyrkan

Mariestad församling
 bild av
världsvida
kyrkan
 kärlek
 respekt
 kunskap,
grundläggande
bibelberättelser
 förhållningssätt i
kristen etik,
diakoni,
allmännas bästa
 tro och framtidshopp, allt är
möjligt
 bär med frön av
budskapet som
”poppar” upp
 trygghet i mig
själv, välja bort
droger etc
 något annat
finns, reagera på
ondska, status

Töreboda pastorat
 en egen levande tro
 heja på Gud och
Jesus
 trivs med att
komma till kyrkan
oavsett plats
 en personlig tro
 bra grund att stå på
 förstått att kristen
tro är något gott och
som inväntar dem
 en reflekterad
livsstil, praktiska
konsekvenser
 en känsla av finnas
 låg tröskel till
kyrkan, lätt att
komma åter
 positiv syn på
kyrkan, inte konstig
 är sedd
 självtillit, sedd av
Gud, älskad för den
man är, detta har
landat

Vadsbo kontrakt
Amnehärad-Lyrestad pastorat
 stabil trygghet
 alltid välkommen till
kyrkan livet igenom
 positiv bild av kyrkan,
kan vara en individ
 språk att prata om
kyrkan som jag är en
del av
 jag vill döpa mina barn
oavsett var jag bor
 vad är kyrkan för mig
idag
 kyrkan har fortfarande
något att ge mig
 kyrkan är en del av
samhället
 kyrkan är inte
främmande oavsett var
jag bor eller hur mycket
jag tror
 möta människor med
olika sätt att tro utifrån
mötet med evangeliet
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Väne kontrakt
Rommele pastorat





Trollhättan pastorat

”nu öppnar vi
ringen”, ”fotspår i
sanden”, Gud
finns med i
glädje och
sorg även om
vi inte alltid
ser det
internationell
t perspektiv
vara schyssta
mot
varandra,
relationer,
människor,
naturen, Gud



















hemkänsla
självklar plats
återkomma till
känna sig sedd
andlighet
fått höra att Gud
älskar dig
längtan på ett
djupare plan
Jesus har ett tänk
med mitt liv
personlig tro och
utveckling
fortsatt plats att
vara kvar, 18-30gruppen
bibelberättelser
trygghet
värdefull
självkänsla
får ta plats
positivt
bemötande
positiv syn på
kyrkan
respekt mot andra

Vänersborg och VäneRyr församling
 tillhörighet
 är alltid älskad
 församlingen är en
aktör att lita på –
förtroendekapital
 positiv upplevelse
av kyrkan och
kristen tro
 har något i ”lådan”
(ex. livsgnista, tro,
erfarenhet) - egna
byggstenar, eget
religiöst språk
 det finns
någonting mer
 får vara ideell
 knutit kontakter
 det är aldrig kört
 befrielse (ingen
skuld och skam)

Västra Tunhem pastorat


















vara aktiv del i
församlingen
tro som håller, identitet,
detta kan jag stå på
gemenskap
kyrkan känns som ett
hem
jag är värdefull
planterats en nyfikenhet
om kyrkan och Gud
motkraft till det negativa,
ex negativt nyhetsflöde,
livet är gott
kan be
glädje över livet
förväntan på framtiden
att vara sedd
positiv känsla som gör
att jag kan komma tillbaka, händer det något
kan jag alltid komma tillbaka till kyrkan
relation med Gud
respekt
hänsyn
kunna jul -och
påskevangeliet

Ås kontrakt
Borås pastorat
 är sedd
 alltid välkommen
åter
 ledarna och kyrkan
finns alltid
 Gud finns alltid
 alltid älskad
 behövd
 erfarit bön
 göra något för andra
 minns sånger och
textrader
 älskad ända ner i
helvetet
 komma tillbaka,
döpa sina barn
 positiv gudstjänstupplevelse
 är en del av
församlingen
 känna sig
välkommen
 atmosfären
 välkommen, sedd,
kan komma tillbaka

Fristad församling
 kommer tillbaka
till dopet med
sina barn, ”Här
är hon-håll
henne”
 roligt att vara i
kyrkan
 rustad för mötet
med stora
världen
 kyrkan inte bara
Fristad, kyrkan
finns dit jag
flyttar
 lärt ”utanför”
som det som får
bära mig
 kyrkans
verksamhet bär
frukt
 Jesusberättelser
 kan återvända,
är välkommen
när behovet
finns

Sandhult pastorat
 kyrkan är
något gott
 får vara vem
man vill
 ett frö till
kristen tro
 lätt för 18åringen att ta
kontakt med
kyrkan
 kyrkan är
gemenskap
 kunskap om
kristen tro och
bibeln
 kristen tro
 trygghet
 kyrkan är för
alla
 har med sig
verktyg
 vilja komma
tillbaka
 kyrkan är alltid
öppen för mig

Toarp församling
 omsorg
 möjlighet till
gudsrelation
 allt
 känslan av att vara
älskad och speciell
 baskunskaper om
kristen tro och liv
 göra trygga val,
ledd rätt i livet
 man kan ha kul i
kyrkan
 det här är något för
alla
 del av livet
 vet vart man ska
vända sig
 aldrig ensam
 tillhörighet
 finns ett hem
 framtidshopp
 kunna be, relation,
bön
 god självkänsla
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Borås pastorat forts




tron levande och
utvecklas, känna att
det bär
Gud tror på mig
även när jag inte
själv tror
positiv
lägerupplevelse

Fristad församling forts






positiv bild av
kyrkan, kyrkan
är något gott
blivit sedd
trygghet
värme
sång och bön,
kan plocka fram
när det behövs

Sandhult pastorat
forts
 ”kyrkan är så
mycket mer än
kyrka”

Toarp församling forts




har en gemenskap,
inte fundera på om
man ska vara kvar
eller ej
autentiskt möte
och tro
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6. Kontrakten som helhet – ett svep utifrån våra möten
Kapitlet innehåller korta beskrivningar av de utmärkande drag som vi fångat upp i samtalen under 0-18processen. Texterna gör inte anspråk på att vara heltäckande utan ska betraktas som ett svep utifrån det
som berättats. De beskrivningar som görs kan ibland genomsyra hela kontraktet, ibland bara förekomma i
vissa delar. Det kan göra att man på församlings- och pastoratsnivå inte känner igen sig i allting. Vi har
valt att framställa beskrivningen med perspektivet att det som pågår i en församling/ett pastorat
samtidigt är en bild av kontraktet. Detta som ett sätt att börja skapa sig bilder av kontrakten som helhet
och öka medvetenheten och nyfikenheten kring vad som pågår inom såväl som i andra kontrakt.

Billings kontrakt

Här gör man valet att jobba minst två i grupperna. Där det inte riktigt verkar ha fått genomslag ännu är i
musikernas grupper.
Kontraktet genomsyras också av en förståelse för kommunikation och omvärldens påverkan på 0-18årsverksamheten. Ett intresseområde på nära håll är skolan, där det bedrivs en hel del kommunikation
med rektorer och andra inom skolvärlden. Man har också årskursvisa möten med skolklasser åk 0-6 som
utgår från en skolplan. Intresse för omvärlden visar sig också genom att man försöker anpassa sin
verksamhet så att den inte krockar med andra verksamheter i samhället. Man intresserar sig för miljön
bland annat i ett eget fördjupningsläger och engagemang i Fairtrade. Utöver personliga kontakter
använder sig kontraktet av sociala medier för att målgruppsanpassa sin kommunikation. Nätverkande
uppmuntras.
Samverkan inom kontraktet upplevs ha ökat. Man eftersträvar också att blanda många profiler i arbetet
med barn och unga och försöka minska beslutsvägarna.
Det finns ett uttalat relationellt tänk som bland annat visar sig i medvetenheten om vikten att vara
närvarande i det som händer, att agera som man pratar (walk the talk), göra grupp, ha samtal om
utanförskap och använda sig av upplevelsebaserat lärande.
Här används de sex orden ur mässan som metod och tema i alla grupper.

Falköpings kontrakt

I kontraktet pågår ett nära samarbete med förskolor och skolor. Man hämtar och ibland lämnar barnen på
förskola och fritids. Personalen är närvarande på skolan där man umgås med barn och ungdomar. Det
pågår ett aktivt integrationsarbete.
Man uppmuntrar till öppenhet mellan grupperna genom att bjuda in varandra.
Kontraktet utgör ett utpräglat stad-landsbygdsområde.
Några framträdande metoder i barn- och ungdomsarbetet är lägerpedagogik samt att bibelberättelserna
används i treårsintervall, vilket gör att de unga möter olika bibelberättelser varje år. Man jobbar också på
att få en starkare profilering kring att vara kyrka.
Ett dopprojekt pågår.

Hökensås kontrakt
I det här kontraktet arbetar man aktivt för att möta barn och unga där de är och att öka medvetenheten i
hur man själv kan agera för att möta livet på ett hälsosamt sätt. Dels ger man barn och unga erfarenheten
av att följa kroppens behov (med bl a vila på kyrkbänken) och reflektera för att skapa ett lugn. Man lär
också barn och unga att kunna hantera kaos och oro, ta beslut, våga möta konsekvenser och träna
förmågan att vara del i ett sammanhang. Detta förhållningssätt upplevs ha lett till att konfirmationsarbetet
har gått från att vara styrt av regler till att idag klara mer frihet för grupperna och medfört mindre bråk.
Man uppmanar också barn och unga att agera kristna reflexer och göra tre goda gärningar per dag.
Friluftsaktiviteter.
Kontraktet har också mötesplats för ungdomarna på fredagskvällar ”the Rock” och samarbetar
drogförebyggande med polis och sociala enheter. Man vill också att verksamheten ska länka i varandra
genom åldrarna. Det ska finnas länkar över åldrarna och att de ska känna sig hemma i kyrkan.
Man nätverkar och vill vara en aktiv del av bygden.
Det finns en vilja att få bort stuprören avseende profil och ålder, så att ett helhetstänk kan skapas.

Kullings kontrakt

I det här kontraktet framträder tanken om att möta barn och ungdomar där de befinner sig, så att de kan
känna sig inkluderade i verksamheten, kyrkan och den kristna tron. ”Det ska vara rofyllt och roligt att vara
i kyrkan”. Den kristna tron och personalen ska vara en naturlig del av barnens och ungdomarnas liv.
Bibelberättelserna görs aktuella och angelägna, bl a genom att bjuda in yrkesgrupper som polis och läkare.
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I grupper där föräldrar deltar sjunger man bönen, som ett sätt att underlätta för kyrkoovana att känna
inkludering. Barnen får hitta sin väg in i bibelberättelserna genom olika typer av material, bl a handdockor
i form av djur. Man eftersträvar att ge kännedom om många olika bibelberättelser.
Man använder olika sätt för att underlätta möten mellan varandra och mötet med den kristna tron.
Mestadels jobbar man två och två i grupperna vilket underlättar ledarskap och mental närvaro.
Kontraktet använder sig av sociala medier för att nå ungdomarna, både som informationskanal men också
som ett sätt att föra samtal. Måltiden är ett annat sätt, där frukost innan gudstjänster gör att barnen kan
repetera och föräldrar kan stanna och fika. Man har också s.k lyxfrukostar före gudstjänst. Kyrkan och
kyrkorummet ska göras bekant för barnen och ungdomarna. Bland annat kommer en kyrka att användas
som fritidsgård. På vissa håll får varje årskurs i skolan kännedom om kyrkans verksamhet.
Förankring i omgivningens villkor, enkelhet och tydlighet är framträdande. Man har olika typer av
samverkan inom pastoraten i syfte att ha en gemensam förståelse, gemensamma ramar och igenkänning
oavsett plats, t ex gemensam bibel. På vissa håll eftersträvas fokusering av verksamheten till två
centralställen. Man erbjuder sig också som föreläsare på skolor i ämnen som etik och HBTQ. En
omgivningsanpassning i det lilla är användandet av batteriljus vid andakter med små barn.
Man har ekumenisk konfirmationsundervisning och delar upp sig först vid själva konfirmationshögtiden.
Ungdomarna väljer själva kyrka.

Kåkinds kontrakt
Här finns en uttalad vilja till samverkan, stöd och metod i syfte att få till strategier för helhetstänk i barnoch ungdomsverksamheten. Den kan bl a erbjuda stöd, öppenhet och stadighet i växandet och
identitetsskapandet hos barnen och ungdomarna. Redan nu visar sig samverkan i form av att man
använder varandras kompetenser över profilgränserna enligt idén om att man gör ett bättre jobb när man
gör det man är bra på och tycker om att göra. Det kan också visa sig bland församlingsborna, där de äldre
syr löv till dopträdet. Man jobbar oftast två i grupperna.
Det pågår ett aktivt utvecklingsarbete kring förmedlandet av bibelberättelserna – att närma sig de
berättelser som upplevs som svåra, bredda bibelberättelserna för konfirmanderna etc. Ett dialog- och
upplevelsebaserat lärande kring berättelserna genomsyrar verksamheten.
Man har bra kontakter med förskola och skola och bygger dem med hjälp av personliga kontakter. De
personliga kontakterna är också centrala vid nätverkande.

Kålland-Kinne kontrakt
I kontraktet finns en omvärldsmedvetenhet och man frågar sig vad som behöver göras för att möta barn
och unga. Projektform är en arbetsform som visar sig fungera väl. Man försöker samarbeta över
profilgränserna med konfirmanderna och strävan är att alltid vara minst två i verksamheten. Igenkänning
och kontinuitet är ord som också präglar kontraktet. Dels genom att känna igen de man möter, men också
genom att använda samma förrättningsbevis, rama in dopbevis, känna igen personal samt känna igen sig i
andakt, kyrkorum, gudstjänst och mässa. Här kommer också kyrkan till människorna i form av kyrkan på
hjul. Kontraktet har många unga ledare som man vill möta där de står och prata tro ytterligare ett år. I
kontraktet finns låga trösklar som kan yttra sig i drop-in dop, bjuda in icke- tillhöriga och bjuda in till
förkonfirmation för att undvika tapp i åk 7. I kontraktet finns också mötesplatser, utöver gudstjänster, för
åldern 0-100 år.

Redvägs kontrakt

I kontraktet finns en tydlig anpassning till omvärlden och man tar hänsyn till idrottsföreningars
träningstider etc. Man menar att det goda samtalet skapar relationer och man vill utgå från där barnen
och ungdomarna befinner sig, att de får upptäcka saker och ting själva. Att se varje människa är en viktig
strategi. Det kan yttra sig i att man alltid tar i hand, snabbt lär sig alla namn och arbetar aktivt med unga
ledare. Måltidens gemenskap är en annan strategi, som att äta pannkakor och känna doften av hembakt
bröd. Gudstjänster ska präglas av delaktighet, igenkänning och tillhörighet. Man anpassar gudstjänsttider
efter barnfamiljernas övriga liv. Delaktighet och närvaro på sociala medier. Samverkan med skolan genom
läroplansanpassning, såsom att anknyta till historieämnet. Musikalprojekt har visat sig framgångsrikt i
skolsamverkan. En omfattande scoutverksamhet finns i kontraktet.
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Skara-Barne kontrakt
I kontraktet finns ett rikt körliv och ett utarbetat skolkyrkoarbete. Även när skolans ledning säger nej till
skolavslutningar vill skolan komma till kyrkan. Vikten att vara sedd och bli personligt mött och bekräftad
lyfts. Detta kan skapa tro och ge möjlighet tänka att det finns en Gud för mig. Det är viktigt med kontakten
i hallen. Spädbarnsmassage kan vara en väg in i kyrkan. Man strävar efter att arbeta två och två och här
lyfts särskilt att det handlar om säkerhet ur grupp- och individperspektiv samt i den fysiska miljön.
Säkerhetstänket visar sig bl a i att man kräver vana bussförare till egen kyrkbuss för att hämta barn.
Kyrkan syns i bygden på olika sätt, på BVC, egna caféer och klosterkyrkan. Här finns verksamhet i
projektform, kösystem till aktiviteter som skapar intresse samt valet att ställa in vid för få anmälningar.
Det är viktigt att tala tydligt om Jesus i alla sammanhang. Kontraktet har ett gemensamt dopprojekt ”Vägar
till nya möten kring dopet” och här finns en förväntan över vad det kan generera. I dopprojektet får man i
kontraktet fundera över vad dopet betyder personligen och vilka bibelberättelser man kopplar till det.
Hur gör dopet skillnad är en levande frågeställning. Både förtroendevalda och medarbetare deltar i
projektet.

Vadsbo kontrakt
Här vill möta människan där hon står. Det kan visa sig i att man kan döpa överallt. Man använder sig
medvetet av låga trösklar. Man talar om att ramar är viktiga för barn och unga. Kontraktet präglas av ett
gott skolkyrkosamarbete genomatt finnas på skolor och erbjuda skolkyrkoplaner årskursvis. Samverkan
över profilgränser och att man strävar efter att arbeta två och två är också ett signum för kontraktet. Man
arbetar aktivt med konfirmander och här finns alltifrån metoden tre-årskonfirmander till att arbeta
smågruppsvis med konfirmanderna, utöver den mer vanliga konfirmandverksamheten. Bön och lovsång
lyfts och vikten av att tala och agera utifrån ledorden WWJD (vad skulle Jesus göra) och koppla det till
WWID (vad gör jag). Familjediakonen finns tillgänglig.

Väne kontrakt
Här har man stängt ner skolkyrkoverksamheten ett helt år för att förkovra sig och utveckla verksamheten
och strategin för 0-18 år. Man arbetar aktivt med program 0-18 år. Kontraktet präglas av en bred
omvärldsmedvetenhet med hög andel av människor med annan etnisk bakgrund, där man som kristen
ibland är i minoritet. Det kräver en tydlig kristen profil anser man. Andakter firas i alla öppna
verksamheter och man har barnkyrkvärdar på gudstjänster. Fredax-fritidsgård finns på fredagskvällar för
att möta ungdomars behov. Det arbetas mycket aktivt med skolkyrkoverksamhet i kontraktet. Att arbeta i
par är viktig och något man strävar efter. Metodkompetens som finns i kontraktet är Godly play,
Abrahams barn, utomhusaktiviteter och rytmik. Vikten av samverkan lyfts på olika sätt som att använda
samma terminologi för att underlätta bl a budgetarbetet. Barnfamiljerna kan åka och hämta sin barnbibel
även i annan kyrka än hemkyrkan, som en anpassning till den ökade rörligheten hos församlingsborna. Att
vara sedd präglar hela kontraktet. Det kan visa sig i att man tar alla i hand, använder foton på barnen,
använder namnlappar och ber för varje barn och barnets föräldrar. Det villkorslösa kärleksbudskapet och
att skapa mötesplatser är ledord för kontraktet.

Ås kontrakt

I Ås kontrakt spelar musiken en stor roll i form av många körer och konceptet Soulchildren. Här ser man
till att på olika sätt samverka mellan vanlig gruppverksamhet och kör. Man talar om att möta barnen där
de är, att vara sedd och fånga upp nuet. Man har planer för vilka bibelberättelser som möter de olika
åldrarna, försöker undvika upprepningar och talar om berättelsens kraft. Här börjar man med Jesus-tema
på höstterminen. Gudstjänsterna är barnanpassade och barn och unga deltar på olika sätt. Delaktighet,
inte uppvisning, är ledord i kontraktet. Bön och förbön är centrala. Delaktighet i samhället präglar också
kontraktet. Det visar sig t ex genom resurser i Familjecentral, fritidsgårdar och café. Man har
skolavslutningar som beskrivs som ”nationaldagar”. Kyrkan samtalar med och frågar efter vad skolan vill
ha. Här bjuder man in konfirmandföräldrar till flertalet träffar. Juniorer bjuds in till resor med
ungdomsgruppen för att lättare synka över verksamhetsgränser. Man ser till att möblera och anpassa
lokaler efter vilken målgrupp som kommer för att var och en ska känna sig välkommen.
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7. Synpunkter till Stiftskansliet för att stärka arbetet 0-18-år
Stiftskansliet intresserar sig för att veta om de gör rätt saker utifrån situationen och behoven ute i
kontraktens 0-18-årsverksamhet. I samtalen med medarbetarna ställde vi därför frågan vad de menar att
stiftet behöver veta kring deras arbete med åldrarna 0-18. Vad fungerar bra, mindre bra, egna behov av
kompetensutveckling och stöd från stiftet etc
Vid sammanställning av kontraktens reflektioner valde vi att sortera enligt nedanstående rubriker
- Utbildning/kurser/stöd i syfte att stärka 0-18-verksamheten
- Delat lärande inom och utanför kontrakten i syfte att stärka 0-18-verksamheten
- Förslag och övriga medskick till stiftet i syfte att stärka 0-18-verksamheten
- Professionell handledning i syfte att stärka 0-18-verksamheten
Rubriken om delat lärande återfinns inte under alla kontrakt. Det beror på att ingen synpunkt har
sorterats under den rubriken.
Angående rubriken om förslag och övriga medskick, delas den upp av ett litet mellanrum där de tidigare
punkterna avser pedagogik och utbildning och de senare riktar avser direkta synpunkter till stiftet och
övrigt.
Frågan om handledning började ställas specifikt i ett tidigt skede av mötesserien. Processledarna gjordes
uppmärksamma på att trots att medarbetarna arbetar i ett fält med många olika typer av relationer med
barn, unga och föräldrar både enskilt och i grupp, saknades i stor utsträckning reflektion kring detta. Det
visade sig att handledning är i det närmaste frånvarande ute i kontrakten i Skara stift. Vi har valt att ge
handledning ett eget utrymme i redovisningen, då vi tror att en framtida diskussion om handledningens
närvaro/frånvaro, skulle kunna bidra på många olika sätt som gynnar arbetet med 0-18-åringarna.
Kritik som har riktats till enskilda stiftsmedarbetare har tagit bort ur materialet pga arbetsmiljöskäl men
har återkopplats till chefen på församlingsavdelningen.
Några av punkterna skulle kunna passa in under flera av rubrikerna.

Billings kontrakt
Utbildning/kurser/stöd
 att bemöta barn med särskilda behov (diagnos, metod)
 att jobba med barn och unga i kyrkan – riktad till outbildade
 hur möta barnet på rätt sätt, pedagogik och barnpsykologi etc – riktad till frivilliga och anställd
 att ta upp barnens relationer i hemmet
 körpedagogik
 påfyllning från barnkörpedagog i pedagogik och material (fixar idag själva inom kontraktet)
 att vara samordnande församlingspedagog, kurs
 fortsättning på KTPU, likt en ”KTPU del 2”
 att predika tillsammans med ungdomar – kurs riktad till präster
 att lyfta fram kyrkans profil
Delat lärande inom och utanför kontraktet
 hur få föräldrar mer engagerade
 byte av erfarenheter kring barn med särskilda behov/konflikt-hantering/relation med föräldrar
 snegla på andra stift, Lunds stifts lägerledarkår
 vill samarbeta med övriga kontraktet gällande ung ledarutbildning
Förslag och övriga medskick till stiftet
 KTPU uppskattad
 ha tillbaka inspirationshelgen (knyter kontakt på flera olika håll) samt läger
 RUSTAD ska vara kvar
 RUSTAD för stor och omfattande i tid och mängd
 återinför pedagogdagar, helst två heldagar i augusti så att alla kan åka
 ungdomssymposium hade bra innehåll, men planering från stiftskansliet behöver ske ett år innan
 Psalmer i 2000-talet var bra - både musiker och präster deltog vilket skapade djupare förståelse

48






bättre musikutbildningar - idag dålig kvalitet på stiftets utbud
profilutbildningarna håller inte god kvalitet
0-18 symposiet bör ligga i början av terminen så att hela teamet kan åka, team-inbjudningar
app där man kan lägga in förslag på exempelvis kurser
inför temaämnen på ledarinspirationshelgen - förslag; arbeta med musik, sjukvård, data/TV-spel,
bygga andakt, trollkarl, temamaterial för juniorer





kontraktet behöver resurser från stiftet för att driva unga ledare-utbildning
behövs ett års framförhållning i aktivitetsplanering från stiftet, gärna med påminnelser
stiftet vet inte vilka som jobbar med vad, vänder sig ibland till fel personer och känner inte till
delegation, envisas med att bara kontakta kyrkoherden
viktigt att stiftet bryr sig om vår verksamhet
”På gång i stiftet är bra när man hinner läsa det”
konfirmandsamlingarna är bra med de gemensamma gudstjänsterna, viktigt att vidga vyerna och
möta andra





Professionell handledning
 nej
 alla har möjlighet att få handledning
 det är valfritt att gå i handledning
 finns en plan i pastoratet om något händer
 prästen handledare vid mer krisartade situationer
 upplevs för långt att åka till Lilleskog och St Lukas har kö
 man pratar med varandra mellan grupperna
 kollegiet träffas en gång i veckan
 dilemma med många grupper, då man inte hinner prata klart med medarbetarna
 ibland osäkert i sin roll som ledare att ta ögonblicksbeslut

Falköpings kontrakt
Utbildning/kurser/stöd
 stöd i kyrkorätt, KO och upphandling - idag vänder man sig till SKAO
 arbetslagsutveckling, att få ihop gruppen
 föreläsning/workshop kring handledning, från Flämslätt
 om barn med särskilda behov, bollplank och temadagar
 samtal om tron, på arbetstid i form av t ex bokläsning och hemuppgifter
 material och inspiration kring andakter
 teologins ABC
 gudstjänstutveckling med hjälp av stiftets kunnande, saknar input därifrån
 föreläsning om pilgrimsvandring för ungdomar (det finns ju pilgrimsleder i pastoratet)
Förslag/input/medskick
 pedagogfortbildningar för pedagoger är bra
 ”hållplatsen” behövs
 kompetensutveckling enligt utbildningsnivå
 stiftet är bra på utbildningar
 önskan att barndagarna på Flämslätt körs i mitten/ slutet av maj/augusti
 saknar metoddagar
 bra med mässföreläsning och inspirationsdag
 barnensdag-dagar önskas tillbaka (om det inte finns)







önskan att stiftet vore en spjutspets med kompetens och idéer
upplever inget främjandeperspektiv hos stiftet- de administrerar sig själva, (var finns
fastighetsingenjören)
stiftsadjunkten lägger för många timmar på konfirmationslägren på Flämslätt, varför
stiftet har spelat ut sin roll - pastoratssamarbetena kan ta över
mer känsla av tillsyn/kontroll än stöd från stiftet, vore bra med annan attityd – ”se hur det är” och
stötta, stiftet känns inte så synligt
saknar de förtroendevalda i 0-18-projektet
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bra med detta projekt och dess möte, som visar att stiftet intresserar sig för oss, ger en kick inför
terminsstart
det här mötet (0-18-samtalet) ger signalen att stiftet vill ta oss på allvar, ger trygghet/”råg i
ryggen”, ambitionen verkar vara ”att se”
jubiléet var bra
stora grupper för få ledare

Delat lärande
 önskan om att samtala med liknande församlingar och pastorat (ex utifrån stads/landsbygdsperspektiv)
 göra ny organisation - dela in i stads och glesbygdspastorat.
 samtalsgrupp med andra förskolepedagoger (outbildade)om det praktiska arbetet
Professionell handledning
 nej
 Lilleskog erbjuds, men man går inte
 på något håll har man aldrig blivit erbjuden handledning
 avståndet till Lilleskog upplevs för långt, tar för mycket tid
 önskar grupphandledning eller denna typ av samtal (dialog-samtal, TwoTrust), gärna i
arbetslaget
 vill ha vägledning i praktisk arbetssituation
 vill ha hjälp med att lösa frågor direkt
 några ser inte vikten av det

Hökensås kontrakt
Utbildning/kurser/stöd
 rekrytering, få stiftets hjälp
 samtalskompetens
 själavård
 handledningskurser
 utbildning i kulturella skillnader
 att hantera och stötta familjer med diagnoser
 att arbeta med ungdomar
 att sätta gränser, räcka till
 bibelkunskap
 kurs i korta andakter 0-10 år
 ljudteknik och Sibelius-notprogram, fortbildning
 nya kristna småbarnssånger
 arbetsbeskrivningar önskas, höga sjukskrivningstal
 inspiration in i församlingen – målgruppsanpassad
 support från stiftet, ”vi ser er”
 vara minst två i varje barn- och ungdomsgrupp
 strategi för att behålla ungdomar
 framtagande av läroplan för Svenska kyrkan
 samverkan mellan olika profiler för att undvika ensamhetskänsla
Delat lärande inom och utanför kontrakten
 samarbete mellan stiften, idag mest formalia, mer görande önskas inom konfirmander och
ungdom
 ta in kompetens utifrån på stiftsarrangemang, mycket metod, lära av varandra
Förslag och övriga medskick till stiftet
 utbildningsmoduler vid kompetensutveckling, stiftet erbjuder
 tidigare ut med datum för kurser, läger utbildningar etc, helst på våren för nästa år pga
budgetarbetet
 upplevd diskriminering när man är outbildad och söker kurser
 referensgruppen 0-18 år blir aktivitetsinriktad istället för samtal utan särskild agenda, allt
behöver inte leda till aktivitet
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större lokaler och mer personal behövs
bra när vi fått förklarat organisationen från stiftet
stiftet vill säkert stödja, men bara tillsynen märks
behov av att veta att stiftet ber för mig och att det finns människor att ringa
ingen glädje av sönderstressade stiftsmedarbetare
fått hjälp av stiftet vid behov
stiftet bör besöka församlingarna istället för att själva anordna stora dagar
hur tänker stiftet i relation till det mångkulturella
svårt veta gränsen mellan ansvar för stift och pastorat
mer kompetens till den öppna verksamheten
tid, kraft och strategi att puffa för SKU tillsammans- mer stöd från stiftet
pedagogutbildning på högre nivå för de som är utbildade och äldre i skrået
önskan ägna sig mera åt strategiskt arbete på storsamlingar, APT

Professionell handledning
 nej2
 handledning på nära håll önskas

Kullings kontrakt
Utbildning/kurser/stöd
 stöd kring nya datalagstiftningen
 att bli frivilligarbetare, utbildning
 metodik, bibelberättelser och teologi, riktad till barnledare
 bemötande av skilsmässobarn
 barnmusikutbildning riktad till lägre åldrar
 modern musik
 satsa mer på duktiga föreläsare
 bibelberättelser, teman, andakt, förmedla goda kontakter
 riktat nyhetsbrev 0-18
 påfyllning genom kurser, god föreläsare, inspiration, bibeldag
 vidareutbildning för diakon till ungdomsdiakon
 stöddokument kring arbetet med barnkonsekvensanalysen
Delat lärande inom och utanför kontrakten
 utbyta erfarenhet kring t ex material och metod
 vill möta pastorat med liknande förutsättningar
 arbetsprocesser blir mer utvecklade om det sker samordnat inom pastoratet, frihet för
medarbetarna inom pastoratets ramar, ex samma bibel delas ut

Förslag och övriga medskick till stiftet
 KTPU är bra
 saknar de enkla verktygen i RUSTAD- säga hej t ex
 mer målgruppsinriktade utbildningar, t ex åldersindelat eller profession
 kurser är generellt för dyra, t ex Flämslätt, begränsade resurser för pedagoger
 på kontraktsträffar och liknande behöver stiftet ge fler perspektiv (ex landsbygd – stad),
 puffa för ex RUSTAD vid stiftsengagemang
 kritiska mot att behöva köpa hela koncept såsom Godly play
 mindre utbildningsgrupper så att utrymme för att fördjupa ges
 ta ett samlat grepp kring Taizé-resor



2

tryggt när stiftet är tydligt ”tala från ovan”
stiftet känns nära, lätt tillgängligt om man bara tar sig tid
vet inte vad vi ska ha stiftet till, känner inte stöd, de hälsar inte på och de känns långt borta

Frågan kring handledning ställdes endast hos något av pastoraten i detta kontrakt, men togs självmant upp i ett ytterligare.
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stiftet har inte så bra kunskap om hur man har det och arbetar i församlingarna, behövs större
insikt, det är för fyrkantigt
stiftet förstår inte att vi har ont om pengar, tänk lågbudget
stiftet kan tänka om i främjandedelen, ingen fräschör, stiftet ligger efter, byt ut laget, önskar mer
samhällsanalys än tradition
stiftet bör vara nav i nätverket kring mångkulturellt arbete
positivt att stiftet vill möta oss på vår planhalva
resurspengar - kräver för mycket administration, drar sig för att söka, pengarna signalerar att vi
gör fel och måste tänka nytt, känns som att ”jag är jobbig”, ingen respons från stiftet
representant från SKU kan gärna komma och informera, vad vill stiftet erbjuda alla under 18 år
som inte vill vara med i SKU
barnkonsekvensanalysen är dåligt genomförd, saknar instrument att genomföra
hur inlemma församlingsråden i engagemanget kring åldern 0-18

Professionell handledning
 nej3
 kyrkoherden har visat på möjlighet
 inget större intresse, men vet att de kan få vid behov
 några hade tidigare erfarenhet, någon ska börja gå

Kåkinds kontrakt
Utbildning/kurser/stöd
 att utbilda sig i professionellt ifrågasättande
 att anpassa sig till nya datalagen
 att arbeta i projektform
 stöd i arbetet med de etiska riktlinjerna och Barnkonsekvensanalysen – genomgång på stiftet, få
kompetensen från de som skapat dokumenten för en djupare förståelse och hjälp att komma
igång
 bibelkunskap för ungdomar
 fördjupad bibelkunskap för pedagogerna (Hållplats har för mycket pedagogik)
 retreat för de som jobbar i barnverksamhet- lugn och prat
 barn med särskilda behov
 metodik och förmedla kristen tro till barnen, riktad till församlingspedagoger utan utbildning
 att leda unga ledare
Förslag och övriga medskick till stiftet
 bra om Rustad kan stå för församlingsledarskapet själva, alternativt en frivillig
 önskar möjlighet till gemensam utbildning oavsett profil
 dålig kvalitét i fortbildning för musiker
 Vägar Framåt bra
 Godly Play jättebra
 Hållplats bra, vill ha den tillbaka
 RUSTAD är djup och bra
 ledarinspirationshelgen var bra
 Symposium var bra
 ge likvärdig kurs för outbildade som utbildade församlingspedagoger, annars inlåst och begränsat
 profilkurserna kan vara mer djuplodande kring metodik och bibelkunskap
 Tala tro tala liv behöver kompletteras med någon utifrån
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stiftet behöver peppa kyrkoherdarna att skicka arbetslag till Vägar Framåt
viktigt att kalendariet från stiftet är ute i tid
bra vid besök från stiftet angående orgnisationen
stiftet måste highlighta sitt utbud, hinner inte uppfatta vad kurserna innehåller annars
stiftet nära, bra och finns för mig (präst)
digitala nyhetsbrevet jättebra, försöker hinna med att läsa nyhetsbrevet

Frågan ställdes i två av pastoraten
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Delat lärande
 att fördela tid mellan barn och unga
Professionell handledning
 några går i Lilleskog
 kyrkoherden uppmanar till handledning
 önskar handledning nära hemmet eller arbetet
 blandat medvetet/inte lika medvetet om syftet
 fick i aktuellt fall ingen hjälp på vare sig Lilleskog eller ST Lukas

Kålland-Kinne kontrakt
Utbildning/kurser/stöd
 allmän kompetensutveckling på musiksidan
 Pilgrimstema-material för barn 7-9 år
 plockmaterial för andakt och aktiviteter
 att koppla bibelberättelser till läroplanen
 berättarteknik/metodik för bibelberättelser
 strategi för att hitta icke-medlemmar, utan att själva behöva sortera
 barn med särskilda behov, utbildning och praktiskt stöd
 Trons ABC för outbildade
 att leda nya unga ledare- material och metod
 inspiration för babysång, metod, material etc, se Göteborgs stift
 skräddarsydd utbildning 0-18 på kontraktsnivå - metod, pedagogik, berättelser, hänsyn till
kontraktets särprägel, kristen tro, personlig utveckling
 läroplan för 0-18 år, Svenska kyrkan grundkursmetoder
Delat lärande inom och utanför kontrakten
 tidsbrist drar ner samarbetet med andra, det få låg prioritet
 bra nätverksträffar för förskolechefer
 att fånga upp icke-medlemmar på smidigt sätt, hur sortera, stiftets hjälp behövs
 minskat intresse för kontraktsträffar då inte tiden räcker inte till, önskar stiftets hjälp med
planering
Förslag och övriga medskick till stiftet
 Tala tro är bra
 Profildagarna är bra
 barndagarna dåliga, de är inte vad som utlovats
 trött på Vägar framåt
 unga ledare-utbildningen var bra
 dåligt med barnsångsutbildning för musiker, för få och för låg kvalitet
 bra kompetensutveckling för pedagoger/diakoner
 Inspirationshelgen bör komma tillbaka, superviktig rekryteringsbas och öppnar upp
 RUSTAD är bra men tar för mycket tid, för ambitiös












hjälp från stiftet behövs efter sammanläggningen
stiftet bör fokusera på uppdraget att vara kyrkan
stiftet måste få mer tid till församlingsarbete
dålig respons och återkoppling, t ex bett om mötestider för nätverket för särskolekonfirmander
utan respons eller protokoll, när musiker kommit med förslag
kansliet inte bra på bemötande
inspirationsbesök från stiftet (lik denna 0-18-dialog) vore bra, gärna med lite tips
träffa konsulent som kan komma ut och inspirera
känner inte till den nyrekryterade konfirmandkonsulenten
önskade tillsättningar på stiftet: 1 konfirmandadjunkt, 1 ungdomskonsulent, 1barn/familjekonsulent
upplever småbarnsverksamheten nedprioriterad
prata om association kring begreppet ”konfirmation”
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omvärldsanalys i Lidköpings församling - hur kunna vara kyrka, vad efterfrågas, annars risk bara
bli en papperskyrka
hög personalomsättning på arbetsplatsen ställer till det
församlingen blir splittrad av för många uppdrag från stiftet
vansinnigt att Barnkonsekvensanalysen ska finnas med i varje beslut
skapa fysiska mötesplatser
barn får inte plats utan får stå i kö, behov av mer utrymme
står inget om VIP-grupperna i ”På gång”
vad gör en diakon
fråga till SKU, är det ok att ansluta så små barn

Professionell handledning
 en går i regelbunden handledning, en annan har gått och kommer gå igen
 nöjda med handledningen
 någon har dålig erfarenhet
 pratar med varandra och har inget behov av handledning
 inte så medvetna om handledningens syfte

Redvägs kontrakt
Utbildning/kurser/stöd
 stöd i arbetet med för få konfirmander, metod- idéer- ekonomiskt stöd
 barn i utsatta miljöer
 barn med särskilda behov/behov av särskilt stöd, t ex verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa
 att göra en bra andakt för små barn
 att lära ut rytmik och använda rytminstrument
 skriva/komponera musik, ej nybörjarnivå
 endags- och billiga kurser som ger energi, ex repertoar
 arbetsgruppen, forum att bolla och samtala om vad vi vill (som denna 0-18-dialog)
 mobbning
 nutidsorientering i det som pågår i ungdomarnas liv
 rutiner vid framtagande av namnlistor över icke-medlemmar
 regional kompetensutveckling, workshops typ Plockgodis med tema, ex barn och döden och
sexuella övergrepp, inleds med föredrag
 kortkurser såsom workshops/föreläsningar, dag/kväll
 att jobba i projektform
Delat lärande inom och utanför kontrakten
 stöd kring samarbeten då allt mer drivs i projektform
 dela erfarenheter i samarbete mellan skola-kyrka
 utvecklas tillsammans med övriga bygden
 workshops och föreläsningar, tips och idéer, ger inspiration att se hur andra gör
 bättre samarbete mellan stiftet, t ex Taizé på påsklovet, bra upplägg
Förslag och övriga medskick till stiftet
 RUSTAD är bra
 RUSTAD ledde till SKU
 Vägen vidare är bra, skapar bra dialog mellan stift och pastorat,
 Nattcampen är bra - ser större perspektiv
 bra info i ”På gång”
 återinför barnsymposiet/barnledardagarna (0-13 år) i slutet av augusti, så att inte grupper
behöver ställas in
 inlemma redan anställda outbildade pedagoger i stiftets utbud, kravet på pedagogisk examen är
exkluderande
 önskar pedagogträffar i Redvägs kontrakt
 kurser gärna vid uppstart av terminen/slutet av augusti



var finns stiftet när ny kyrkoherde ska tillsättas/när vi behöver hjälp
vore kul att träffa barn– och familjekonsulenten
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stiftet borde påminna kyrkoråden om vikten av Barnkonsekvensanalysen och dess
implementering
hur känna sig mindre ensam i arbetslaget
stöd i uppstart av SKU
pengar till projektanställa unga killar
kritiska till uppdelningen 0-18 år (datum, präster och konfirmandarbetet tar över)
del i Älvsborgsdelen upplever sig som bortglömda av stiftet
bidrag till diakon lika väl som till fastighetsrenoveringar
diskussion kring 2 anställda - skrämmer frivilliga, men 1 anställd och en ideell också sårbart, hur
göra

Professionell handledning
 nej
 väntar på initiativ från medarbetarna
 behov av handledning enskilt och arbetsgruppen, bubbla ut och hur göra, ej bara vid kris, lyfte själva
behovet av handledning
 undrar om det finns handledning för outbildade pedagoger
 allt ifrån att intresse finns för handledning till att man inte tänker i de termerna

Skara-Barne kontrakt
Utbildning/kurser/stöd
 barn med särskilda behov i skolåldern
 hur leda/göra öppen förskola, ex vem ska man ge fokus barn/föräldrar
 tips på bra material till sångandakt 3-6 år
 att utveckla sång, kör, orgel
 befogenheter vid intervention, anmäla misstanke etc
 gemenskap och andligt forum, lovsång, bön, bibelberättelser, inte bara teoretiskt
 materialtips för 3-6 år med bilder för kör som anknyter till kyrkoåret
 arbetslagsutbildningar liknande 0-18 års-symposiet
 utbildning för präster i pedagogik och metodik
 församlingsmusiker, metodik, hur få in modern musik
 kurser i information
Förslag och övriga medskick till stiftet
 bra fortbildning för musiker
 unga ledare, utveckla unga ledare med folkhögskola, korta kurser
 0-18 årssymposiet har utvecklats till det bättre - viktigt med bra föreläsare
 skönt träffa andra och få ta emot
 RUSTAD – negativt med 4 tillfällen för de ungdomar som har jobb, vi ordnar själva det vi vill ha är
stora nog – t ex föreläsare
 stiftet är bra på kortkurser och årligen återkommande event
 pilotutbildning för kyrkoherdar, bra sammanhang
 svårt hitta något som inspirerar i stiftets kursutbud
 fortbildning för präster ger inte så mycket, präster och diakoner kan ha kurser tillsammans













stiftet, biskopen svarar an vid svårighet, vet att det finns personer att kontakta på stiftet
stiftet ska vara mer ute på plats, bibelutbildning och inspiration
stiftet har inte koll på verkligheten i församlingarna
önskar samtal med stiftet om nya sätt att vara kyrka, kom hit och knacka på
barnkonsekvensanalysen ger mer jobb, blir ofta extra börda när man ber om hjälp, undviker
kontakta stiftet
dåligt med feed-back och gehör när man lämnar förslag till stiftet
stiftet ska askultera och vara intresserade
ansökningsprocessen för riktat församlingsstöd är övermäktig för små pastorat
riktade församlingsbidrag bra om det ges ut direkt till pastoratet, ger frihet kort/lång sikt
kyrkoherderollen är utsatt, hälsa/ensamt
hjälpa hitta vägar för att inspirera längre utbildningar, ekonomiskt stöd
sektoriserat 0 -18 år, allt handlar om dopet
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vad göra med ”tappet” i mellanåldern 30-40 år

Professionell handledning
 nej4
 handledning nära eller på arbetsplatsen vore bra
 vet att det är viktigt, men det tar tid och blir inte av
 handledning på arbetsplatsen vore bra
 inte så vana reflektera kring handledning

Vadsbo kontrakt
Utbildning/kurser/stöd
 gruppcoachning, hur göra efter konfirmandtiden
 vägar få igång ungdomsledare utifrån landperspektivet
 stöd med administrativt arbete, intern-konsult, landsbygdskyrkoherdar gör allt, skapar trötthet
 mindre krångliga ansökningar, vid sökande av medel få direkthjälp
 röstvård, repertoarkännedom, dirigentkurs etc, avancerade utbildningar
 arbetslagsfortbildningar
 strategiprojekt
 frivilligledarutbildning
 utbildning för ledare över 18 år
 typ inspirationshelgen
 att rekrytera unga ledare, stöd
Delat lärande inom och utanför kontrakten

önskar utbyta erfarenheter av ungdomsarbetet

pedagoger samlas kontraktsvis 3-4 ggr/år, ledarträff

stiftet bör veta vad som görs och vad man kan i församlingarna, det kan delas i olika
stiftssammanhang
Förslag och övriga medskick till stiftet
 ”Vägar vidare” och 0-18-projektet, stiftet ger bra signaler och är på rätt väg
 0-18 år utbildningen är bra
 Kyrkoherdedagarna bra
 temainriktat är bra
 musik, för litet utbud
 för låg nivå på musikerfortbildningar
 fortbildningarna är bra
 generellt upplevs utbildningsteman för 0-18 år relevanta

















4

önskar mer frekventa besök från kansliet 1 g/termin, kan uppdatera oss på de senaste trenderna
stiftet lyser med sin frånvaro i vårt vardagliga liv
önskar företagshälsovård på stiftsnivå
stiftsanställd som utvecklar idéer från församlingshåll
kurserna under På gång kräver intranät, personal kan inte logga in
bra att kurser ligger ute i tid
tidsplaneringen fungerar bra
grupprocess vid nyrekrytering, hur se på yrkesrollen
bra veckoinfo från stiftet
strukturbidragen upplevs som för svåra att söka, hur förenkla
stiftskansliet behöver hjälpa till mycket mer vid nyheter/förändringar
bra arbete med diakonipastoralen men tagit mycket tid
inte mycket för storsamlingarna - barnen vill inte och ledarna vill inte
behövs mer medvetenhet kring genusperspektivet, landsbygdskyrkan är dåliga på det
lägg den här typen av möten på fm, måste ställa in grupper annars, särskilt vid terminsstart
frigöra tid för att planera/utveckla 15-18 årsarbetet, ser tydligt glappet
(medskick även till sig själva)

Ett av pastoraten fick inte frågan
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Professionell handledning
 prästerna går men i övrigt inte
 har tillgång, men används sällan bl a beroende på avstånd
 samtalar efter grupperna och handleder varandra
 några känner behov av handledning
 för långt till Lilleskog, vill ha närmre eller att de kommer och besöker församlingen
 kanske göra det obligatoriskt
 behövs tydlighet att det inte enbart är till för präster och diakoner utan också pedagoger och
musiker
 ordet ”handledning” är belastat, ”som att man inte klarar av själv utan behöver hjälp”
 inget större intresse, men behovet kan vara eget växande och bolla saker eller annat sätt att tänka
 föredrar både personlig- och grupphandledning
 ovana reflektera om handledningens syfte

Väne kontrakt
Utbildning/kurser/stöd
 repertoar för körer med få barn/ungdomar
 sånger vid samling, gärna med rörelser (låg- mellan)
 att få barnen till kör, inspiration och idéer
 nya sångtips för de små barnen
 att stötta fattiga barnfamiljer
 att leva i två familjer, ex skilda föräldrar
 Messy church
 pedagogutbildning, riktad till präster
 stöd i hur få med alla kategorier i utvecklingsarbete inkl förankring
 teologi för alla, bibelstudier
 fortbildning i anpassad verksamhet för barn med olika behov
 att möta nyanlända (ex trauma)
 att hålla andakt, inspirationskurser
 inspirationsdag i tro med duktig föreläsare och personlig vittnesbörd
 att leda barngrupp, fortbildning i GT och allmänna bibelberättelser, vilka de nu är
 icke-utbildade, bibelkunskap, vuxen- barn- och ungdomspedagogik
 att jobba vidare med unga, inspiration
 att sätta gränser i barngruppen, hur göra, mandat
 den lilla gruppen, riktat kursutbud
 profilvis vidareutbildning, mer av dem
 skapa enhetliga begrepp i stiftet, bra i t ex budgetarbetet
Delat lärande inom och utanför kontrakten
 fler nätverk önskas
 mera erfarenhetsutbyte
 inspiration med praktiska tips för
t ex Draget, verksamheten önskar dialog med stiftet
 KRIK är jättebra, titta på dem
 fler referensgrupper, de är bra
 det finns attityd-och kulturfrågor kring val av vilka kurser man ska gå i pastoratet
 medresurs för att forma helheten och få kontakt ex kör, barngrupp
 medarbetarmöten som ”talar tro talar liv”
 i synnerhet präster måste arbeta med sin identitet
 tydlighet kring profilkurserna – vilka ska inbjudas
 för dyra utbildningar
 dåligt med info om Rustad
 rutiner kring dopanmälningar för all inblandad personal




stiftet ska ligga i framkant- omvärldsanalys
stiftspersonal ska vara ute i verkligheten med jämna mellanrum
stiftet känns långt borta
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brist på återkoppling och stöd från stiftet, inte öppna för kommunikation/ samarbete
får oftast respons på mail
fick höra ”vi kan inte hjälpa dej”, angående familjeläger
hur vill stiftet att vi ska tänka kring församlings-pedagoger och diakoner (finns inga) samt
rekrytering
mer fokus på åldrarna 0-6 år
synka utbildningar, även synk i tid
vad menas med ”inte skicka riktade brev”
önskar motivering angående avslag kring flyktingarbetet
behövs en samordnare för flyktingarbetet
pastoratmötet bör ta upp mer trosfrågor
försöker lösa allt själva först, men får hjälp från stiftet om man vill

Professionell handledning
 ev en pedagog i handledning5
 ledningen uppmanar de anställda att gå i handledning – grupp/enskilt
 förekommer, men inget man pratar om
 handledning önskas
 önskemål handledning på närmare håll
 upplevs som lyx
 ”när vi jobbar med människor ska vi ha handledning punkt slut”
 ”jag vet inte vad handledning är”

Ås kontrakt
Utbildning/kurser/stöd
 vilken bibel ska användas till 4-åringarna
 instrument, fortbildning
 att integrera musik i barn- och ungdomsarbete
 att leda andakt, riktad till barnledare och förskolepersonal
 att nå konfirmander och odöpta etc, hjälp att tänka kring de som förut var ”antecknade”
 fortbildning t ex vuxenpedagogik
 större utbud på kurser, ex ålders-utveckling hos barn
 unga ledare, hjälp/stöd att tänka kring det
 ”hands on” för konfirmand-ledararbetet (eller andra)
 att utbilda unga ledare, år 1 innan de får gå RUSTAD
 material till kyrkans barntimmar
 Kyrksam-hjälp eftersom man får alla – även de som utträtt
 stöd i vad göra/inte göra i verksamheten
 stöd i att skapa arbetslaget, teambuilding
 att dela grupper med stora åldersspann
 utbildning av typen yrkesföreningen för församlingspedagoger på nationell nivå, mer av det
Delat lärande inom och utanför kontrakten
 sprida goda exempel, samverkansforum
 nätverksträffar för konfirmand (mötas, prata om gemensamma frågor, risk fastna i tänket), har
haft enkel och bra struktur
 körledare behöver få träffas kring barn- och ungdomskörer
 kontraktsträffar behöver komma igång, där kan stiftet bidra
 inte bara nätverksträffar på stiftsnivå utan även andra skärningar – ex kontrakt, stad-land
Förslag och övriga medskick till stiftet
 påfyllda av Pedagog-diakonmöte, bra substans, bra med blandning av profiler
 0-18-årssymposiet roligt
 både låg och hög nivå behövs på utbildning
5Ställde inte frågan om handledning i en av församlingarna
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utbildningarna känns statiska
vad göra efter KTPU
ett riktigt piano till lägergården
musiklägret Floby var bra
polisregistret ska vara obligatoriskt för ideella som jobbar med barn och unga
för de med gamla förskolepedagogutbildningen, vilka tankar finns kring den nya utbildningen
inspirationshelgen var bra – vara kvar



stiftet bör uppdatera sig på de senaste pedagogikrönen för barn och ungdomar, t ex ligga i
framkant i religionspedagogik, kan då hänvisa oss till bl a länkar
har mycket kontakt med stiftet, kul att vara efterfrågade, stiftet vill använda vår kompetens
hur komma på/veta/hur fylla på, allt bara rullar
för långt till Flämslätt,
prata team, andlighet och teologi på medarbetarmöten
varför påbud om mässa varje söndag, fråga till biskopen







Professionell handledning
 ja, några går ibland, sporadisk grupphandledning och tycker den är bra
 flera går men inte barn- och ungdomsledarna
 frågan behöver lyftas i arbetslaget
 bra handledning på Lilleskog
 ”vi som jobbar med människor behöver handledning”
 prästen uppmanar att gå, ovanligt, men inget gehör
 ”vad ska jag prata om där”, ”andra behöver hjälpen bättre”
 viss vana reflektera om handledning
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8. Reflektioner från deltagarna
Avslutningsvis citerar vi de reflektioner medarbetarna gjorde kring processen vid den avslutande rundan
vid mötets slut.
Vad mycket vi gör!
18-åringen blev en bra reflektion!
Jag älskar mitt jobb, här fick jag en helhetsbild.
Imponerad av oss själva!
Vi behöver jobba mer med Bibel och ungdomar - men det finns ingen tid.
Ni förstår vad vi pratar om, trovärdighet, när kommer ni nästa gång?
Bra av stiftet att ta initiativet.
Dagen har gett mer reflektion kring det vi gör.
Jätteviktigt vad vi gör med våra dop.
Vad olika vi är- stad och landsbygd - hur ska det gå?
Idag har frågan om vad som är möjligt att göra i de olika församlingarna lyfts?
Vi måste börja samarbeta!
Vi måste arbeta mer för delaktighet - planera bättre.
Nu ser man att stiftet är mer främjande än tidigare, stiftet vill ta oss på allvar, det ger råg i ryggen och
trygghet.
Hur tänka kring SKU?
Vi behöver bredda samtalet i församlingen.
Vi har inte så mycket arbete kring gudstjänstlivet.
Vi får inte glömma scouterna som en del av församlingen.
Bra möte, öppet samtal, sett möjlighet till lärande över gränserna - vad gör andra? Viktigt med inspiration!
Positiv känsla, hopp och energi!
Glad av att se hur mycket vi gör - dåligt med feedback annars, applåd till oss själva! Känner sig lyssnad på,
uppskattad, upplyft.
Bra att få sätta ord på detta.
Mötet har skapat mening.
Detta var annan tvist på beskrivningen, impad av detta - vad kommer sedan?
Våra församlingar har öppnat upp mer -gör mig glad.
Intressant det man inte känner till - också ledsen - musiken inte riktigt med.
Har inte riktigt kompetens och energi att göra t ex babyrytmik som efterfrågas.
Rädd för centralisering.
Ser tydligt glappet 15-18 år.
I junioråldern finns ingen grupp.
På ledar- och deltagarsidan märks det sneda genusperspektivet- mest kvinnor
Himla skojigt att ni kom, att stiftet gör detta. Mött en del av behovet. Denna process kan vi göra tillsammans
i arbetslaget.
Jag tyckte om 18-åringen, ett bra sätt att tänka
Vi behöver träffas mer över profilerna.
Vi har inte så mycket arbete kring gudstjänstlivet.
Barnkonsekvensanalysen - vart tog den vägen?
Vi behöver mer samarbete än eget race.
Tanken om handledning behöver lyftas.
Viktigt med stoppen med påfyllning. Svårt hitta dem när det rullar på. Trampar vatten. Svårt hitta
inspiration i arbete, i stället desperation.
Det känns väldigt spännande, det kommer upp till ytan det man gör - nyttigt att ställa sig vid sidan av.
Lärorikt för mig som KH att se helheten, jag har väldigt duktiga medarbetare.
Detta är som en verksamhetsberättelse. Ser framemot återkopplingen. Särskilt dela lärandet, lära av
varandra.
Ni har ett gott arbetssätt. Ställer goda frågor. Inte uppstyrt. Öppet arbetssätt. Uppfriskande. Det hänger ihop.
Tack för att ni lyssnat och förstått!

