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Bakgrund

Kännetecknande för kyrkans arbete är att 
det bärs av idealitet, sprunget ur person-
ligt engagemang och oegennytta. Den 
svenska kyrkans historia är full av lekmän, 
kyrkvärdar, klockare, bönder och borgare, 
unga och gamla, kvinnor och män som 
tillsammans med sockenprästen har burit 
upp församlingslivet med sitt oavlönade 
ideella arbete. Under en kortare tid från 
mitten av förra århundradet medgav kyr-
kans starka ekonomi att alltfler anställdes 
och avlönades för uppgifter som tidigare 
utförts oavlönat: Skötsel av byggnader 
och kyrkogårdar, ekonomisk förvaltning, 
undervisning, diakonal verksamhet etc. 
Församlingsmedlemmarnas uppgifter redu-
cerades då ofta till att fylla kyrkbänkarna, 
sitta i kyrkoråd, betala sin ”kyrkoskatt”, ge 
kollekt och bistå den anställda personalen 
med enklare ”frivilliguppgifter”.

Idag växer insikten i många församlingar 
om att vi genom denna ”professionalise-
ring” också gick miste om något mycket 
väsentligt. Kristen tro handlar inte bara om 
att leva sin tro i vardagen och att samlas 
och fira gudstjänst. Det handlar om mer 
än att vara ett objekt för församlingens 
omsorg och aktiviteter. Kristet liv är att 
vara en lem (medlem) i kroppen, en sten 
i bygget, en gren på vinträdet – att vara 
delaktig i skapandet av Guds församling 
på den plats där man bor och lever. Den 
lokala församlingen gick också miste om 
något mycket värdefullt, nämligen alla de 
olika människornas unika gåvor och fär-
digheter. I våra församlingar finns många 
människor vilkas kompetens och kunska-
per inte tas tillvara. Människor som i sitt 
yrkes-och vardagsliv tar stort ansvar och 





utövar ledarskap men som i kyrkan blir 
passiva konsumenter.

Redskap
Utbildningsprogrammet ”Ideellt ledarskap 
i kyrkan” riktar sig till församlingsaktiva 
som önskar att utforska sina möjligheter 
och förutsättningar för att ta ett större 
ansvar och leda verksamhet och projekt 
i sin församling. Det ger en möjlighet för 
församlingsråd och församlingsanställda 
att uppmuntra och utrusta ideella med-
arbetare till ledarskap genom att ta vara 
på deras yrkeskunskaper och erfarenheter 
och berika församlingens liv och verksam-
het. Det ger både enskilda människor och 
församlingsgemenskaper möjlighet att 
växa och utvecklas så att fler människor 
kan nås av evangeliet och få en chans att 
lära känna Jesus.

När Jesus säger: ”Kom och följ mig. Jag 
skall göra er till människofiskare” (Matt 
4:19) så menar han inte bara präster och 
församlingspedagoger. Han talar till yrkes-
fiskare. Det handlar om att göra yrkesfiskar 
till människofiskare, församlingsmed-
lemmar till församlingsarbetare, att göra 
arbetsledare, idrottsledare och förenings-
ledare till ideella församlingsledare.



Kursupplägg

·  Kursen sträcker sig över ett kalenderår 
och omfattar två lördagar och två helgin-
ternat med litteraturstudier och försam-
lingsbaserade hemuppgifter däremellan.

·  Kursen är upplagd kring tre moduler: Ide-
alitet, ledarskap och församlingssyn.

·  Kursens metod följer en praktisk cykel av 
input – personlig reflektion – delande – 
formande av en personlig handlingsplan 
– arbete på hemmaplan och återredovis-
ning.

Varje samling innehåller
1. Bön och bibelsamtal.
2. Input från föreläsare.
3. Egen reflektion och samtal i grupper.
4.  Arbete med handlingsplan och presen-

tation.
5.  Avrapportering av var man står i par och 

i storgrupp.
6. Förbön.

Aktiviteter mellan samlingarna
·  Litteraturstudier och reflektionsfrågor. 
·  Bön tillsammans med någon i församling-
en som man kan fungera som bollplank 
och bönebärare

·  Kontakt med ansvarig präst/arbetsledare 
i församlingen för återkoppling.

Personlig handlingsplan
Under kursen gång arbetar deltagaren 
fram en egen projektplan och får hjälp 
med hur denna kan presenteras för för-
samlingsledningen. Det kan vara en plan 
för hur deltagaren går in i ett mer aktivt 
ledarskap i någon av församlingens befint-
liga verksamheter, det kan vara en plan för 



hur deltagaren startar upp och leder en ny 
verksamhet, det kan vara en plan för hur 
deltagaren leder genomförandet av ett 
projekt i församlingen eller det kan vara en 
plan för hur deltagarens kompetens bättre 
kan komma till användning på andra sätt i 
församlingen än i ledaruppgifter.

Exempel på kursämnen 
Idealitet och professionalitet
·  Idealitet betyder mer än att inte få betalt
·  Ideell och professionell
·  Varför gör jag det jag gör?
·  Tionde av min tid

Ledarskap ur ett kyrkligt perspektiv
·  Ledarskapstyper, vem är jag?
·  Bibliska ledarskapsideal
·  Allmängiltiga principer för gott ledarskap
·  Olika sätt att utöva ledarskap

Kyrkan som uppdragsgivare och levande 
gemenskap 
·  Vad är kyrkan?
·  Gemenskap och relationer
·  Uppdrag, ansvar och delaktighet
·  Kan en entreprenör få plats i kyrkan?

Extra modul för församlingsledare och 
anställda i kyrkan om hur vi i våra försam-
lingar kan ge utrymme åt ideella ledare 
som har mandat och ansvar.

Medverkande
Lars Häggberg församlingsherde i Linkö-
ping, Martin Modeus biskop Linköping stift, 
Tin Mörk och Björn Gusmark projektledare  
och inspiratörer Nya sätt att vara kyrka 
(Fresh Expressions of Church) Hasse Bojje 
direktor JTH Centrum för utveckling, Ingrid 
Lundstöm, Utvecklingskonsulent EFS m.fl.





Upplägg 2017
Lördag 11 februari ”Mod att vara ledare”

Lördag – söndag 1–2 april, internat ”Ledarskap i kyrkan”
Lördag 9 september ”Ideell och professionell”

Lördag – söndag 28–29 oktober, internat. ”Min väg vidare”, inklusive extra 
modul och avslutning tillsammans med inbjudna bönebärare och ansvariga 

präster/arbetsledare.

Kostnad
6 800 kr per deltagare inklusive kost och logi

Kostnad för församlingen för extra modul 450 kr

Anmälan
Sensus i Östergötland

www.sensus.se

Plats
Vadstena folkhögskola
www.vadstena.fhsk.se

Arrangörer
Nätverket Nya sätt att vara kyrka, Linköpings domkyrkopastorat,
Sensus i Östergötland-Norra Småland, Linköping stift, Växjö stift,

Vadstena folkhögskola, Johannelunds teologiska
högskola – centrum för utveckling, EFS, Ideellt forum

Information

Lars Häggberg
lars.haggberg@svenskakyrkan.se

013-20 50 82

Tin Mörk
tin@nyasatt.se
0708-59 35 97

http://www.sensus.se/I-ditt-lan/Ostergotaland


