
Öppen kyrka
Ett samtalsmaterial om idéprogrammet



Inledning
Vi är människor som valt att engagera oss för 
att Svenska kyrkan ska vara alla medlemmars 
kyrka. Tillsammans är vi den partipolitiskt 
obundna nomineringsgruppen Öppen kyrka –
en kyrka för alla. Alla människor har samma 
värde i en värld där kärlek, rättvisa och ansvar 
för skapelsen går hand i hand. Vi tror på varje 
människas rätt att själv definiera sitt liv, sin 
identitet och sin tro. Att verka för en kyrka som 
ger människor hopp, mening och tro på att 
Jesus vandrar med – en kyrka där alla 
människor är lika viktiga och där ansvaret för 
vår jord är en självklarhet.



Samtal lokalt eller 
digitalt
Formen för samtalsgruppen kan se olika ut. Några kanske 
vill mötas fysiskt i den lokala gruppen och andra vill mötas 
digitalt med deltagare från olika håll i landet där Öppen 
kyrka – en kyrka för alla finns. 

Men en sak är gemensam oavsett hur vi möts: vi läser 
igenom idéprogrammet med pennan i handen och 
markerar våra frågor, det som utmanar och det som inger 
hopp. Kanske finns där något som hör till dåtiden och ännu 
något som är en ny fråga som vi måste fundera kring.

I en öppen kyrka är vi delaktiga i hela kyrkans liv, i 
gudstjänster, undervisning, diakoni och mission. I kyrkan 
har vi inte som vårt mål att alltid tycka lika, men att 
tycka om och respektera varandra.



Mänskliga möten
Vi tror på mänskliga möten där samtalet förs med 
ömsesidighet och nyfikenhet. Samtalsmaterialet 
tar upp alla punkter i idéprogrammet utifrån ett 
antal reflektionspunkter. 

Börja med att läsa de avsnitt som anges för träffen. 
Läs med pennan i handen. Det är en enkel metod 
för att ta tillvara på frågor och tankar under 
läsandet. Det handlar om att markera saker i 
texten som läsaren stannar upp inför.



Frågor - Stryk under och markera med frågetecken det 
du inte håller med om eller inte förstår och vill höra 
andras tankar om.

Utmaningar - Stryk under och markera med 
utropstecken det som du tyckte var särskilt intressant, 
det som gav dig en aha-upplevelse eller kändes 
utmanande. 

Hopp - Stryk under och rita en uppåtpil i kanten för det 
som ger dig hopp, får dig att växa eller ger dig ny kraft. 

Om tid finns kan vi fundera kring då och nu

Då - Stryk under och rita en pil åt vänster/bakåt för det 
som är förbi, som inte längre känns aktuellt.

Nu - Stryk under och rita en pil åt höger/framåt för det 
som är nya frågor/områden som borde komma med.



Nu börjar samtalet

Låt var och en i gruppen fundera över frågor, utmaningar och hopp. Om tid finns kan även samtal 
om då och nu föras. 

Kom överens i gruppen vilken av dessa ni börjar med. 

Låt ordet gå runt och avbryt inte varandra. Låt alla få tala till punkt, men var uppmärksam på tiden. 

Det går bra att stå över om någon inte har något att dela med sig av. 

När vi lyssnat till varandra kan vi samtala om vad som är gemensamt och vad som är skillnader i 
tankarna som delats. 

Ta gärna anteckningar som gruppen kan återkomma till nu och då under träffarna. 



1. Tro & liv

• Gudstjänster som ger liv 
• Kyrkliga handlingar
• Berättelserna



2. Vi är varandras nästa

• Diakoni
• Barn och unga
• Ideella medarbetare
• Rättvisa borta och hemma
• Närvaro i samhället



3. Skapelseansvaret

• Miljö och hållbarhet
• Jämställdhet
• Kyrkans demokrati
• Ekonomisk hushållning med 

gemensamma resurser
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