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Denna samtalsguide vill vara en hjälp för dig som
tillsammans med andra i grupp vill fördjupa er i boken.
Ni bestämmer själva hur ni vill lägga upp samtalet men här följer
några tips om hur ni kan göra.

METODTIPS
Läs gärna med pennan i hand.
Att i marginalen sätta utropstecken för det som
blir en aha-upplevelse och ett frågetecken för
det som förblir oklart efter läsningen underlättar
när det är dags att i gruppen samtala om det
aktuella avsnittet.
MODELL FÖR SAMTALET
En träff kan vara 2 x 45 minuter och ha följande
upplägg:
Runda
Börja varje träff med en runda där var och en
får möjlighet att berätta för de övriga i gruppen om vilka tankar och funderingar som
väckts under läsningen.
Samtal
Gruppen samtalar utifrån de frågor som samtalsguiden ger förslag på för varje avsnitt.
Vilka avsnitt ni vill samtala om bestämmer ni
i förväg.
Avslutning
Avrunda med att var och en får säga ett par
ord kring ”detta tar jag med mig efter vårt
samtal..”

ATT TÄNKA PÅ INNAN START
Kom överens om vilka samtalsregler som ska
gälla för det goda samtalet. Utse en samtalsledare som värnar om att alla kommer till tals, att
gruppen håller sig till ämnet, att tiden fördelas
rättvist och att ni möter varandra med respekt.
Vi samtalar inte för att vinna utan för att få nya
perspektiv och berika varandra. Tillåt dig och
andra att testa tankar även om de inte är färdiga.
KOM IGÅNG MED DIN CIRKEL
Kom igång genom att registrera dig på:
startacirkel.se
FRÅGOR?
Ta gärna en kontakt med oss för flera tips och
idéer på pedagogiska metoder som underlättar
samtalet i gruppen.
Du hittar närmaste kontaktperson på sensus.se/
kontaktaoss
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Arbetsordning

Alternativa sammanträdesformer

-Hur ser arbetsordningen ut hos er, behöver
den kompletteras, uppdateras?

Temamöten:
-Fundera över vilka ämnen som skulle
kunna vara aktuella att ta in ”experter”?

-Bidrar arbetsordningen till lärande och 		
ökad demokrati?

Omvärldsanalys:
- Vem skulle vara intressant att ta in hos er?

-Hur ser samverkan ut med eventuella 		
församlingsråd?

Mål och strategi:
-Vilka mål har vi och vilken strategi vill vi
använda för att nå målen?
-Behöver vi hjälp med att nå fram till en
gemensam bild?

Arbetsutskott
-Varför finns det arbetsutskott nästan överallt?

Verksamhetsuppföljning:
-Vilka delar av verksamheten är viktiga för
dig och varför?

-Tar vi tillvara på allas kunskaper?

Arbetsgrupper:
-Vilka besök skulle du vilja göra?

-Skulle några ledamöter kunna bidra med
sina erfarenheter till församlingen/församlingarna i något annat sammanhang?

Sammanträden:
-Hur kan vi stärka demokratin genom att
förändra sammanträdesformerna?

Hur tar vi bäst tillvara på allas kompetens
och erfarenhet?

Arbetsmiljö

Barnkonsekvensanalys

-Vilket ansvar har kyrkoråd när det
gäller arbetsmiljön?

-Kyrkorådet ska verka för barnets bästa och
göra barnkonsekvensanalyser inför beslut
(KO 4 kap. 4 §). Hur då?

-Hur vet vi att arbetsmiljön är tillräckligt bra?
-Hur är barns situation inom församlingens
område?

-Hur upptäcker vi missförhållanden i tid?
-En god arbetsmiljö förutsätter ett gott
personalarbete. Kunskaper i Kyrkoordningen, arbetsmiljörätten och arbetsrättens
lagar samt kollektivavtalen är nödvändiga.
Behöver vi kompetensutveckling inom
dessa områden?

-Hur beskriver barn och unga sin verklighet?
-Vad får verksamheten kosta?
-Vilken är vår teologiska reflektion kring
barn?

6.

Begravning

Bikt

-Vad säger biskopsbrevet om begravning?
Läs och fundera högt tillsammans hur
detta reflekteras i ert pastorat?

-Finns bikt tillgängligt?
-På vilket sätt tror du att bikten bidrar till
förändring i den biktandes liv?

-Hur upplever ni att begravningsverksamheten fungerar i ert pastorat?

-Vad tänker du kring bikt?

-Finns det delar som kan bli bättre i mötet
med de sörjande?

Biskop

-Vi är en kristen kyrka, hur syns det i vår begravningsverksamhet?

-Vilka frågor brinner er biskop för?
-Hur märks biskopen i ert pastorat?

Bibeln

-Vad är episkopal?

-Är Bibeln viktig för dagens samhälle?
Diskutera tillsammans.

-Vad innebär domkapitlet?

-Läs Lukas evangelium före träffen.
Samtala om vilka delar som tilltalade dig,
vilka var svåra för dig?

Budgetarbete
-Läs församlingsinstruktionen, vilka är de
stora linjerna i den?

-Vad tror du liknelsen om den förlorade
sonen vill säga oss?

-Diskutera tillsammans hur vi kan utveckla
budgetarbetet så att det blir bättre?

-Jämför Bergsredikan i Lukas evangeliet
med Bergspredikan i Matteus evangeliet.
Läs Psaltarpsalmen 139, välj en vers och
idissla den.

Delaktighet
-Kan det vara så enkelt som att göra något
tillsammans?

-Läs Esters bok. Hur relaterar berättelsen till
vårt samhälle idag? Ord som solidaritet,
förintelse, politiskt spel kanske sätter igång
fantasin?

-Hur ser församlingen/församlingarna ut när
det gäller delaktighet, är de en miljö där
det är tillåtet att pröva, utöva helig lek?
-Vad tror ni delaktighet betyder för
gudstjänst- och församlingsliv?
-Tänk över den teologiska grunden:
vilka bilder har vi av Gud, av människor?
Åt vilket håll vill vi gå?

7.

Domkapitel

Delegation

-Samtala om den historiska utvecklingen.

-Gå igenom delegationsreglementet
tillsammans.

-Domkapitlets roll har förändrats över tid.
Hur fungerar det nu?

-Hur ser det ut? Finns det behov att se
över delegationen?

Dop

-Hur används det i praktiken?

-Läs igenom doppastoralen före träffen.

-Vilka är era rutiner? Samtala.

-Vad betyder ditt dop för dig idag?

Demokrati
-Vad associerar du dopet med?
-Vad betyder demokrati för dig i din roll
som förtroendevald?

-Hur kan vi som förtroendevalda bidra till
att antalet dop ökar? Hur bör kyrkan arbeta
med detta?

-När Svenska kyrkan nu är skild från staten, hur kan den fortsätta vara en
folkkyrka?

-Se gärna Lunds stifts dopsajt: https://www.
youtube.com/watch?v=3cL7yxLPZ0w

-Hur kan vi få fler unga att engagera sig
som förtroendevalda?

-Vad tänker du om det du sett?

-Hur kan vi bidra till en ökad demokrati i
vårt pastorat?

Ekonomisk förvaltning

-Hur samverkar ni som förtroendevalda
som bäst med kyrkans ämbete?

-Läs igenom budgeten och samtala om hur
målkapitalet har fått påverka?

-Vad innebär det för dig att vara lärjunge?

-Hur ser ert målkapital ut?
-Finns det områden där ni behöver
kompetensutveckling?

Diakoni
-”Diakoni” är evangelium med tyngdpunkten
på handling” -vad innebär detta för dig?
-Hur kan kyrkan genom diakoni vara en
profetisk röst i samhället? Kan vi idag
relatera till Johannes döparens budskap och
vad betyder det för vårt diakonala arbete?
-Delar din församling denna beskrivning av
vad diakoni är?

8.

Församling

Ekumenik

-Församlingens grundläggande uppgifter
är att fira gudstjänst, bedriva undervisning,
utöva diakoni och mission. Hur tar sig detta
uttryck i ert pastorat?

-Hur ser Svenska kyrkans ekumeniska arbete ut på respektive nivå, nationell, stift och
församling?
-Vad är målet med det ekumeniska arbetet i
pastoratet?

-Om ni har ett större pastorat med flera
församlingar, har församlingarna olika inriktning, vilken i så fall?

-Vilka andra kyrkotraditioner finns i ert pastorat?

-Vilken typ av gudstjänster firas? Finns
kvällsgudstjänster, barngudstjänster, ungdomsgudstjänster osv? Vilken musik finns
representerad i våra gudstjänster?

-Vilka mötesformer skulle kunna fungera för
ekumeniska möten i ert pastorat?

-Vilka ämnen sker undervisning i? Vem tar
del av undervisningen?

Ett ärendes gång i kyrkorådet
-Finns det andra exempel på hur ärenden
sköts?

-Hur utövar vi diakoni? Målgrupper?
-Vilken typ av mission bedrivs? Vad innebär
mission i vår tid, vår kontext?

-Gör ett enkelt case och samtala om vad
som fungerade bra och vad som fungerade
mindre bra?

-Vilken församlingssyn råder? Vem är församlingen?

Evangelieboken

Lästips:
https://www.sensus.se/Sok/?query=%22T%C3%A4nk%20om-%20
Svenska%20kyrkans%20f%C3%B6rsamlingssyn%20i%20teori%20och%20praktik%22

-Finns det några bibelverser som ligger dig
särskilt varmt om hjärtat, och varför?
Ta fram en psalmbok och turas om att läsa
texterna inför kommande söndag. Förslagsvis skulle ni kunna göra detta till tradition inför era möten: att förbereda sig med söndagens texter. Vandra med kyrkans cykel.

Evangelisk Luthersk
-Vad innebär en kristen tro och ett kristet liv
för dig?
-Vad menar vi när vi talar om kyrkan som ett
evangelisk lutherskt samfund?
-Vad har Luther haft för betydelse för
Sverige?

9.

Församlingsinstruktionen - FIN

Första sammanträdet i kyrkorådet

-Läs FIN före träffen. Samtala om den.

-Vilka ”självklarheter” finns, och vilka bör ses
över i och med nya medlemmar?

-Hur kan FIN bli ett konkret hjälpmedel i för
samlingarnas verksamhetsplaner?

-Vad har vi för sammanträdeskultur?

-Fungerar uppföljningar som de ska i
församlingen/församlingarna?

-Lär känna varandra. Samtala två och två.
Presentera sedan varandra för gruppen.
Använd er gärna av frågeexemplen i texten.

-Diskutera om huruvida FIN kan fungera
som en visionär motor i församlingens/för
samlingarnas arbete?

-Vad har ledamöterna för kunskaper,
erfarenheter och förväntningar?

-Hur kan vi aktualisera FIN ofta, så att den
blir det stöd den är tänkt att vara?

Förtroendevald
-Hur ska man tolka rubriken på den här
boken…?

Församlingsråd
-Hur fungerar församlingsrådet/råden i
ert pastorat?

-Vad betyder det för dig att du fått
förtroende från väljarna?

-Vilka former bör vi ha i vårt församlingsråd
för att gynna ett gott samtalsklimat där
viktiga frågor kan tas upp

-Vilka ledstjärnor har du för ditt
engagemang?

Gudstjänst

-Samtal om gudstjänstlivet kanske kräver
mer kreativa mötesformer?
-Får synpunkter från församlingsmedlemmar utrymme i församlingsråden möten?

-På vilket sätt är gudstjänsten hela
församlingens gåva och uppgift,
hur tar det sig uttryck i din församling?

-Hur informeras församlingens
medlemmar vad ett församlingsråd är
och gör?

-Hur kan du som förtroendevald ta ansvar
för gudstjänstlivets utformning och
utveckling?

Hållbarhet
-Hur tänker ni i er församling kring
hållbarhet?
-Vad ska ni göra de närmaste fyra åren?

10.

Högmässa

Jul

-Vad associerar du till när du hör ordet
högmässa?

-Läs Johannes evangelium kapitel 1:14
Samtala om det

-Hur kan vi fördjupa deltagandet i
högmässan, så att det inte blir en
föreställning?

-Läs Lukas evangelium kapitel 2.
Vad tar du med dig av denna texten?
-Vad innebär julen för dig?

- I högmässan finns många bibelcitat.
Vilka? Vem ropar ”Herre förbarma dig”
till Jesus? När sjungs ”Ära åt Gud i höjden”
Var hittar du Välsignelsen?
I vilket sammanhang hörde Jesaja
”Helig”? Vem sa ”Se Guds lamm” om Jesus?

-Hur kan vi som kyrka bli tydligare med
vad julen handlar om?

Jäv
-Fundera över om det finns intressen
eller områden där du riskerar jäv.

Ideella medarbetare

-Vad händer om det funnits jäv?

-Hur ska ni göra för att skapa en
möjlighetskultur i er församling/pastorat?
-Vilka konkreta mål kan ni sätta för att
öka de ideellas engagemang i våra
gudstjänster och verksamheter?

Kollekt
-Är det naturligt för människor att som
sociala varelser dela livets tillgångar
med varandra?

-Kolla upp hemsidan: http://ideelltforum.se/

-Vad ska hända nu när pengar tycks vara
på väg ut?

Information och Kommunikation

-Läs Lukas 2:22-24, Romarbrevet
15:25-26 och Andra Korinterbrevet
9:6-14. Läs och diskutera.

- Hur ska man tänka i det nya informationsoch kommunikationssamhället?
-Vilka konsekvenser får digitaliseringen
för församlingen/pastoratet?

-”Människor behöver former för att
uttrycka tacksamhet och engagemang”.
Vilka former utöver kollekt skulle det
kunna vara?

-Hur gör vi vår kommunikation mer
konsekvent?

11.

Konfirmation

Kyrkobyggnaden

-Hur kan vi bli mer innovativa kring
konfirmation?

-Hur ska man beskriva ”kyrka”?
-Hur ska vi ”läsa” byggnaden? Hur kan vi
hjälpa varandra att förstå?

-Erbjuder våra församlingar nyanlända kristen trosundervisning? Om inte, hur kan vi
skapa förutsättning för sådant?

-När ”läste” du en kyrkbyggnad senast?

-Hur skapar vi mål som är mätbara i volym
och tid för en ökad konfirmandstatistik?

-Planera in ett besök och ”läs” kyrkobyggnaden. Berätta vid nästa träff det nya du
lärde dig.

-Hur motiverar din församling sitt beslut
kring konfirmationen?

-Är era kyrkor öppna?
-Har ni varit i stiftets domkyrka? Planera
in ett besök tillsammans med
församlingsrådet/kyrkorådet.

Kris- och beredskapsplan
Se över kris-och beredskapsplanen och
revidera vid behov.

Kyrkoherde
-Behöver personalen öva? När skedde
övningar senast?

Gå tillsammans igenom Kyrkoordningen 5 kap
2§ och dess kommentar.
-Hur fungerar samarbetet mellan kyrkoråd
och kyrkoherde? Hur kanförsamlingsråd/
kyrkoråd stötta sin kyrkoherde/församlingsherde att möta alla utmaningar?

Kulturarv
-Finns det en beskrivande inventarieförteckning? När uppdaterades den
senast?
-Finns en vård-och underhållningsplan?

Kyrkohistoria i miniformat
-Vad kan vi lära oss av kyrkohistorien?

-Hur skulle ni kunna göra för att tillgängliggöra kulturarvet hos just er?

-Vilken roll har kyrkan haft för det svenska samhällets utveckling? Reflektera kring
tillämpningen av kyrkans tro och liv idag
jämfört med hur den sett ut genom historien.

Kyrkans kännetecken
-Hur tydliga är dessa kännetecken i vår
kyrka? I vår församling?
-Vad finns det för risker när den politiska
makten ges stort inflytande i kyrkan?*

12.

Kyrkoordningen

Kyrkorådet är arbetsgivare

-Hur kan vi som förtroendevalda lära oss
mer om kyrkoordningen?

-Vad innebär ett arbetsgivaransvar?
-Hur kan vi bli en bättre arbetsgivare?

-Vilka av de 14 avdelningarna behöver vi lära
oss mer om och vilka kan vi? Läs igenom de
fyra trosbekännelserna. Reflektera hur de
skiljer sig från varandra.

Kyrkor och andra fastigheter

-Vilka kompetenser finns och/eller behövs
inom församlingen?

Kyrkorådet är styrelse – om att styra och om
att leda

-Hur kan vi tänka annorlunda och kreativt
kring fastigheter och kyrkor i vår församling?

-Vilka kompetenser finns och/eller
behövs inom församlingen?

-Hur ser vår försörjningsplan ut? Tar den
hänsyn både till nuläge och framtid?

-Samtala om de tre uppgifterna
-Hur implementeras FIN, kan vi slipa
vår strategi?

-Behövs resurspersoner från stifts- eller nationell nivå eller besitter vi den kompetens
som krävs i förvaltandet av våra fastigheter?

-Hur utvärderar vi vårt arbete?
När skedde det senast?

Kyrkoråd
Kyrkoåret
-Vilka är församlingens grundläggande
uppgifter?

-Vad fyller kyrkoåret för funktion?

-Vilken arbetsordning har vi kommit överens
om?

-Borde vi markera kyrkoårets variationer
mer?

-Vad driver dig att engagera dig som förtroendevald? Vilka är dina drivkrafter?

-Vilken del av kyrkoåret betyder mest
för dig?

-Vad kan du med din kompetens tillföra kyrkorådet?

-Hur kan vi låta kyrkoåret inspirera och
vägleda vårt arbete som förtroendevalda i
kyrkan?

13.

Kyrkvärd

Nattvard

-Har vi gudstjänstgrupper i våra
församlingar?

-Fundera över vad nattvarden innebär för
dig?

-Vilka uppgifter kan dessa ha?

-Svenska kyrkan har ett öppet
nattvardsbord, vad tycker du om det?
Läs Matteus 26:26-28, Markus 14:22-24,
Lukas 22-17-20 samt Första Kor 11:23-25,
jämför och diskutera!

-Hur kan vi tänka nytt kring kyrkvärdens
uppdrag och roll idag?

Mission
Offentlighet och sekretess
-Vad associerar du ordet mission med?
-Vilka frågor bör vi vara helt öppna med och
vilka totalt tysta med?

-I texten föreslås att mission kan handla om
ett möte, stämmer det överens med er
bild av mission?
-Vad tror ni det beror på att många
församlingar har svårt att definiera sitt
missionsarbete i FIN?

-Vad menar vi när det i lagen står att
Svenska kyrkan är en ”öppen folkkyrka”?

Omvärldsanalys

-Vi har alla ett missionsuppdrag som tog sin
början i dopet, hur kan detta ske rent
praktiskt i ditt liv?

-Hur arbetar vi med omvärldsanalys idag?
-Vilka nätverk finns representerade i
kyrkoråd, församlingsråd och personalgrupp?

-Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, är
detta ett hinder eller en möjlighet för
spridandet av den kristna tron?

-Vilka områden behöver vi lära oss mer om
och hur skulle detta kunna ske?

Musik

Fokusgrupper, gästföreläsare eller annan
fortbildning?

-Vad betyder konstnärlig skönhet, gemensam sång och tillbedjans språk för dig?
-Vilken typ av musik framförs i era kyrkor?

Ordlista i sammanträdesteknik

-Vilken musik anser du borde framföras i
kyrkan? Finns det musik som inte är
passande?

Välj tre ord som var nya för dig och samtala
med bordsgrannen -Finns det ytterligare ord
som inte står med på listan?

-Vad är musikens syfte i vår församling?

14.

Pastoraler, Policyer och Riktlinjer

Psalmboken

Gå igenom viktiga dokument såsom
krisplan, arbetsmiljöpolicy och
doppastoral mfl.

-Läs bön nummer 218 tillsammans som
inledning till sammanträdet.
-Vilken är din favoritpsalm? Läs den som
dikt för gruppen!

-Finns det nya rutiner som behöver
upprättas? Vad säger lokal erfarenhet?

Läs introduktionen till Evangelieboken
-Kan verksamheten hämmas i en policytät
organisation?

Läs Luthers lilla katekes stycke Herrens
Bön och reflektera kring Luthers
framläggning av denna

Vilka för- och nackdelar finns det?

Pilgrim

Påsk
Sjung eller läs psalm 153

Läs Apostlagärningarna 9:2, 19:9 och samtala två och två

-Hur förbereder du dig för påsken?
Dela med varandra!

-Vilka Pilgrimsleder finns i ert stift?

-Hur tänker du kring fastan och påsken,
kan man säga att det är en komprimering
av hela livet?

-Ska ni genomföra en mindre pilgrimsvandring?
-Har er församling en utmaning i detta?

-Märker du att gamla seder kommer
tillbaka?

Pingst
-Vad associerar du ordet pingst med?

Rekrytering

-Vad associerar du ordet martyr med?
-Vissa församlingar har ”producerat”
många medarbetare, hur tror ni det gick till
vad utmärker dessa församlingar?

-Hur kan ni markera att pingsthelgen är en
av de tre viktigaste under kyrkans år?

-Har ni talangscouter hos er?

Protokoll
-Varför protokollför vi möten?

-Hur arbetar ni med rekrytering?

-Hur ser protokollföringen ut i vår
församling? Finns det behov av förändring?

-Vad eller vilka är kyrkorådets styrande
uppgifter? Vad eller vilka är kyrkoherdens
ledande uppgifter?

15.

Svenska kyrkans organisation

Samarbete med civilsamhället

-Vad är dina tankar kring kyrkans
organisation?

-Finns det en lokal överenskommelse i
er kommun?

-Finns det andra organisationsformer/strukturer som skulle passa bättre?

-Vilka typer av samverkan finns i er
församling?

-Vad innebär det att Svenska kyrkan är
en öppen folkkyrka?

-Vilka roller kan kyrkan ta i
välfärdsbyggandet? Hos er?

-Fattas beslut på rätt nivå i ert pastorat?

Sammanträdesordförande
Säkerhet

-Hur fungerar det hos er?
-Hur kan vi skapa en lärande miljö, så att alla
kan utvecklas i sin roll?

-Hur ser det lokala samarbetet med
polisen ut?

-Hur finner vi kreativa former tillsammans?

-Vilka säkerhetsåtgärder har ni vidtagit i
er församling?
-Hur skall vi bevara öppenhet, tillit,
trygghet och ärlighet i det rådande klimatet
i Sverige?

Socialt företagande
-Har er församling någon affärsverksamhet?
-Har ni lokaler som skulle kunna
användas till annat?

Teologi för förtroendevalda

-Finns det tydlig anknytning till
församlingens grundläggande uppgift?

-Vad behöver man för att detta ska fungera:
”De förtroendevalda och andra som tillhör
kyrkan har tillsammans med dem som
innehar vigningstjänsten del i det
gemensamma uppdraget att förkunna
det kristna budskapet”?

-Är syftet tydligt med verksamheten?

Stift
-Vilken historia har ert stift? Dela med er av
er kunskap.

-Kan man säga om din församling att den
är en lärande organisation?

-Hur upplever du att stiftet främjar församlingslivet hos er?

-Råder det ett öppet klimat för diskussion
och där vi lär av erfarenheten? Om ej,
varför, och vilka steg kan vi ta för att vi ska
se en sådan utveckling?

-Finns det intresse att göra studiebesök på
stiftet?

16.

Tro

Unga ledare
- Vad betyder ”att tro”?

-Hur ger vi unga möjligheter och ansvar i vår
församling? Utmanar vi dem utifrån deras
förmågor, litar vi på dem?

- Om ”Kyrkan förutsätter att de som
företräder kyrkan delar kristen tro och
kristet liv”, som det står i Kyrkoordningen,
vad betyder det?

Kanske finns det behov av omvärldsanalys?
Bjud in ungdomar att dela kring hur de lever,
hur de tänker, vad vill de?

-Vad får tron för konsekvenser i ditt liv?
Reflektera för dig själv.

-Hur skolar vi in dem i framtida uppgifter?
Vad vill vi att de får med sig?
-Vilken kyrka vill vi att de ska få uppleva och
känna att de är en del av?

Tro, bekännelse och lära
-”Sättet vi ber är sättet vi tror”-tycker du att
det stämmer? Hur ber du, hur tror du?
Reflektera.

Upplåtelse av kyrka

-Vilka dokument är viktiga att ta del av inför
ett förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan?
-Hur ser du på förtroendeuppdraget i relation till tro, bekännelse och lära? Är det
problematiskt med ett sådant uppdrag om
man inte delar kyrkans tro, bekännelse och
lära?

-Hur ser praxis ut i er församling?
Läs kapitel 27 i kyrkoordningen, stämmer
det med er församling?

Utvärdera arbetet
Årsutvärdering: -se ovan frågor.
Kort utvärdering av sammanträde:
se ovan frågor.

Tystnadsplikt
-Läs igenom kyrkoordningens kapitel 54.
Vad innebär tystnadsplikt för dig?

Valberedning
-Hur stort behöver kyrkorådet vara?
Är mindre kyrkoråd en bättre lösning
tycker du?

Undervisning
-Vilka typer av undervisning har ni i er församling?

-Behöver vi ta in hjälp med framtidsspaning?

-När vi tänker kring undervisning, tänker vi
”att göra” kristen tro, och inte bara ”att
lära” tro? Vilken bildningssyn har du?
Samtala och diskutera tillsammans kring
bildningssyn.

-Arvodesfrågan, diskutera! T e x
”Är det självklart vem som ska få arvode”?

17.

- Kyrkoordningens formulering
”Kyrkan förutsätter att de som företräder
kyrkan delar kristen tro och kristet liv”?
Vilka konsekvenser får det för
valberedningens arbete?

Vistelsebegrepp
-Hur har detta förändrats över tid i er bygd?
-Hur syns vistelsebegreppet i
församlingsinstruktionen?

Vem och vad representerar en ledamot i
kyrkorådet?
- Varför ska kyrkorådet väljas bland
fullmäktiges ledamöter?

Vänförsamling
- Var söker man lämpligen vänförsamlingar?
Var i världen ska vi leta efter en församling
som vi kan lära oss något av?

-Hur har ni det i ert kyrkoråd?
-Skulle ni kunna tänka er att ta in någon
kompetens utifrån som ni saknar i
kyrkorådet?

-Vilken församling kan ha glädje och nytta av
våra erfarenheter?
Varför finns så få vänförsamlingar i Tyskland
till exempel?

Vigsel
-Hur har synen på äktenskap förändrats
genom tiderna?

Danskt kyrkoliv är så nära men ändå så
annorlunda. Och varför inte en
vänförsamling i vår egen kyrka?

-Hur arbetar din församling med vigsel
och äktenskap?

Läs och samtala om Kyrkoordningen kapitel
59

- Behövs en strategi för hur vi arbetar
med vigsel och förberedelse inför
äktenskap?

Vision, Mål och Strategi
-Vilken vision har ni i er församling?
-Vilka mål skall hjälpa er att närma er
visionen?
-Stämmer målen in på de fem nyckelorden?
- På vilket sätt arbetar ert kyrkoråd
strategiskt?

18.

Boken:
FörTroendeVald
beställer du hos
Verbum förlag!

19.

