
Vägledning samtal om Öppen kyrka- en kyrka för allas idéprogram 
 

Vi läser med våra erfarenheter, våra kunskaper, våra värderingar, vår kultur och våra personligheter. I ett 

samtal om ÖKAs idéprogram kan vi få tillgång till varandras perspektiv och synfältet kan vidgas. 

Det är spännande att lyssna till olika röster i en samtalsgrupp. Låt alla deltagare få talutrymme. Det 

fungerar bra med grupper om ca 5-8 deltagare. Gruppen kan bestå av lokalförening eller deltagare från 

olika håll runt om i våra stift. Det fungerar både att ses fysiskt eller att mötas digitalt.  

Samtalsunderlaget är upplagt på tre gånger och det rekommenderas att alla har läst avsnitten med pennan i 

hand till varje gång i förväg. Bestäm hur ofta gruppen ska mötas. Tid för samtal bör vara ca 1 timma.     

Ledarens roll i samtalsgruppen är ett nertonat ledarskap, ledaren är en i gruppen. Ledarens roll blir att se 

vilka som deltar, vad de heter och kommer ifrån och att se till att ordet fördelas så att alla kommer till tals, 

att samtalet håller sig till ämnet och att tiden hålls. Ledaren kan också initiera frågan om uppgift till nästa 

träff och kan be någon i gruppen att ta anteckningar om det uppstår frågor. 

 

Så här kan det gå till: 

Läs texten enskilt i förväg innan träffen, använd en penna och notera. 

 

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 för det som ger dig hopp, får dig att växa eller ger 

dig ny kraft. 

Om tid finns kan samtal även föras om 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. 

 

 

Idéprogrammets ämnen är uppdelade i tre delar för tre träffar 

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 

 

Att börja i den egna reflektionen 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägledningen är inspirerad av Sensus Mänskliga möten- idéer och metodtips för bokcirkeln. 


