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Första träffen
Tema identitet

Börja med en runda
Var och en presenterar sig och berättar om sina
förväntningar inför cirkeln.

FRIKYRKLIG IDENTITET
Studieplan

Material: Motstånd och uppbyggelse

Bakgrund

Vad innebär det att vara frikyrklig idag när alla
samfund i Sverige per definition egentligen är
frikyrkor? Vilken betydelse har rötterna bakåt när
samfund slås ihop och lokala församlingar går
samman?

Tanken med den här studieplanen är att mötas
i den lokala församlingen eller i lokalsamhället
i en grupp där flera olika församlingar är
representerade, för att tillsammans reflektera
kring frikyrklig identitet igår, idag och imorgon.
Gräv där du står
Om möjligt är det bra om studiearbetet kan bli så
lokalt förankrat som möjligt. Det är betydelsefullt
att se sig själv som en del av ett sammanhang
och en helhet. Varför finns det så många
frikyrkoförsamlingar på en plats men knappt
några på en annan? Hur har olika väckelser
präglat en bygd och hur har bygden präglat
väckelsen? Är det skillnad på landsbygd och stad?
Praktiskt
Studieplanen bygger på boken Motstånd och
uppbyggelse av Magnus Nordqvist. Boken
innehåller både fakta, reflektioner och samtal.
Följande studieplan är ett förslag på hur man
kan lägga upp en studiecirkel kring boken.
Antalet träffar kan givetvis utökas eller bantas
så länge man håller sig till Folkbildningsrådets
regler för hur en studiecirkel ska se ut: Minst
tre sammankomster, minst 9 studietimmar. En
studietimme = 45 minuter.
Beroende på gruppens intresse kan man fördjupa
sig mer i den kyrkohistoriska delen eller mer i det
reflekterande arbetet eller både och.

Upplägg
Studieförbundet Bilda har gett ut en
samtalsmodell för studiecirklar som kan laddas
ned på www.bilda.nu. Här får man enkla tips
om hur en cirkel inriktad på det gemensamma
samtalet kan läggas upp. Det ger en trygghet i
gruppen och underlättar för ledaren om det finns
ett antal hållpunkter som återkommer vid varje
träff.
Hållpunkterna kan vara:
• inledande runda, ca 20 min där var och en får
komma till tals utan att bli avbruten,
• gemensamt samtal, ca 60 min med
fördjupning kring dagens ämne t.ex. med
hjälp av en inledande fråga och/eller att
någon i gruppen inleder med en reflektion,
• avslutande runda, ca 10 min där var och en
har möjlighet att säga något om det man bär
med sig eller vill veta mer och samtala vidare
om.
Bildas ledarlåda innehåller flera tips och material
som kan användas för att få igång samtalet.
Här hittar du svartvita bilder, fokusföremål (att
användas vid rundan) m.m.
Samtalsregler
Det kan vara värdefullt att man håller sig till
några enkla ”samtalsregler” som gruppen
gemensamt kommer överens om. Det kan vara att
• det som sägs stannar i gruppen,
• det är ok att uttrycka tankar som inte är
färdigtänkta,
• det är viktigt att alla får utrymme,
• alla talar i jagform och utgår från sig själva,
• ledaren har ansvar för att hålla tidsramarna.

Samtala om
begreppet frikyrklig.
1. Skriv upp alla ord ni associerar till när ni hör
ordet frikyrka/frikyrklig.
2. Använd svartvita bilder från Bildas ledarlåda.
Lägg ut bilderna på ett bord eller på golvet.
Välj en eller två bilder som uttrycker ordet
frikyrklighet för dig.
Dela ut och presentera boken Motstånd och
uppbyggelse. Läs högt ur det första kapitlet
Tillsammans. Känner ni igen er i beskrivningen?
Komplettera med egna erfarenheter.
Avsluta med
en runda och låt var och en säga något kort om
det ni tagit upp t.ex:
• Det här bär jag med mig från idag.
• Något jag skulle vilja veta mer om.
• Jag skulle vilja samtala vidare om.
Till nästa gång
Läs igenom kapitlet Rötterna i Motstånd och
uppbyggelse.

Andra träffen
Tema historia
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Börja med en runda
Vad bär ni med er från kapitlet Rötterna? Några
aha-upplevelser?
Samtala om
• De olika begreppen inom kyrkohistorien t ex
pietism, reformert m.m.
• Försök att göra ett kyrkträd tillsammans för att
få en översikt över kyrkohistorien.
   
Ett kyrkträd kan se ut som en släkt- eller
stamtavla. Börja med en gemensam stam i
fornkyrkan och rita sedan upp hur trädet
förgrenar sig i katolskt, ortodoxt, protestantiskt.

Avsluta med
en runda och låt var och en säga något kort om
det ni tagit upp t.ex:
• Det här bär jag med mig från idag.
• Något jag skulle vilja veta mer om.
• Jag skulle vilja samtala vidare om.
Till nästa gång
Gör efterforskningar i er lokala kyrkohistoria.
Finns det någon dokumentation över församlingen/församlingarnas historia? Här kan man
söka i egna jubileumsskrifter, hembygdsböcker
eller ta kontakt med Lunds universitets
kyrkohistoriska arkiv. Kanske finns det någon
lokalhistoriker man kan bjuda in.
Fördjupning
Böcker som Jerusalem av Selma Lagerlöf
och Stengrunden av Bo Giertz skildrar hur
väckelsen kommer till en bygd. Båda finns även
filmatiserade. Lewis resa av P-O Enqvist ger en
skildring av pingströrelsens framväxt.

Tredje träffen

Tema lokalhistoria
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Börja med en runda
Använd de svartvita korten från Bildas ledarlåda.
Låt var och en välja ett eller två kort som
uttrycker något av det ni upplevt i arbetet med
den lokala kyrkohistorien. Var och en berättar
kortfattat om sina bilder.
Samtala om
Dela med er av berättelser om den lokala
kyrkohistorien. När kom väckelsen till byn och
hur utvecklades den?
Avsluta med
en runda och låt var och en säga något kort om
det ni tagit upp t.ex:
• Det här bär jag med mig från idag.
• Något jag skulle vilja veta mer om.
• Jag skulle vilja samtala vidare om.
Till nästa gång
Läs kapitlet Kyrkorna i Motstånd och
uppbyggelse.
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Fjärde träffen
Tema kyrkorna

Börja med en runda
Vad bär ni med er från kapitlet Kyrkorna? Några
nya insikter/frågetecken?
Samtala om
1. Vilka samfund finns i ert lokalsamhälle? Vad
vet ni om de olika samfunden?
2. Hur mycket kontakt eller samarbete finns det
mellan de olika församlingarna?
Avsluta med
en runda och låt var och en säga något kort om
det ni tagit upp t.ex:
• Det här bär jag med mig från idag.
• Något jag skulle vilja veta mer om.
• Jag skulle vilja samtala vidare om.
Till nästa gång
Läs kapitlen Mötena bestämmer oss och
Motstånd och uppbyggelse i Motstånd och
uppbyggelse.
Fördjupning
Intervjua någon från ett samfund som du vet
väldigt lite om.

Femte träffen

Tema identitet och sammanhang
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Börja med en runda
Vad bär ni med er från kapitlen Mötena
bestämmer oss och Motstånd och uppbyggelse?
Några nya insikter? Frågetecken?

Samtala om
1. I de här kapitlen kan man se något av en
fördjupning och reflektion kring de tidigare
avsnitten om frikyrklighetens framväxt.
2. Samtala kring hur frikyrkorna har uppfattats
förr och uppfattas idag av samhället
runtomkring.

Avsluta med
en runda och låt var och en säga något kort om
det ni tagit upp t.ex:
• Det här bär jag med mig från idag.
• Något jag skulle vilja veta mer om.
• Jag skulle vilja samtala vidare om.
Till nästa gång
Läs kapitlen Tro och fantasi, Gestalta, Sången
och musiken och Till folket i Motstånd och
uppbyggelse.

Sjätte träffen

Tema frikyrkligheten och kulturen
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Börja med en runda
Vad bär ni med er från kapitlen Tro och fantasi,
Gestalta, Sången och musiken och Till folket?
Några nya insikter och frågetecken. En alternativ
eller kompletterande runda kan vara att låta var
och en säga något om vad ordet kultur innebär.
Samtala om
1. Ovannämnda kapitel har en gemensam tråd.
Det handlar om kulturens olika former inom
frikyrkligheten. Hur har frikyrkorna påverkat
kulturen i samhället? Hur har frikyrkorna
reagerat på kulturyttringar i samhället?
2. Hur ser kulturlivet ut i era församlingar och i
ert närsamhälle?
Avsluta med
en runda och låt var och en säga något kort om
det ni tagit upp t.ex:
• Det här bär jag med mig från idag.
• Något jag skulle vilja veta mer om.
• Jag skulle vilja samtala vidare om.
Till nästa gång
Läs kapitlen En pedagogisk utmaning, Livsmod
och tillit, Skönheten i Guds verk, Livsnära
mötesplats, Tillväxt och Helighetslängtan i
Motstånd och uppbyggelse.
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Sjunde träffen

Tema utmaningar och framtid
Börja med en runda
Vad bär ni med er från kapitlen kapitlen En
pedagogisk utmaning, Livsmod och tillit,
Skönheten i Guds verk, Livsnära mötesplats,
Tillväxt, Helighetslängtan. Insikter/frågetecken?
Samtala om
Boken avslutas med ett antal möten och samtal
kring de lokala församlingarnas utmaningar.
Utifrån boken och era egna berättelser kan ni
t.ex. fördjupa er i följande frågor:
1. Vad innebär det att tillhöra en frikyrkoförsamling idag? Jämför era egna erfarenheter
med de som beskrivs i boken? Är det skillnad
på församlingslivet idag och hur det såg ut
under tidigare årtionden?
2. Hur möter vi människor som inte delar
vår kristna tro eller har vana vid att gå i
kyrkan men är nyfikna? Hur hittar vi fokus
i församlingen – vad är församlingens
centrum? Hur får vi församlingen att
växa? Har ni erfarenheter av Naturlig
Församlingsutveckling? Vad har det betytt/
skulle det kunna betyda för er församling?
3. Läs samtalet med Peter Halldorf. Vad väcker
det för tankar? Han säger bl.a. För att vara
kyrka krävs något av ´tillsammans med alla de
heliga´, det krävs ett större sammanhang än det
egna. Hur ser ni på frikyrkornas relation till
och plats i förhållande till andra kyrkofamiljer
som den katolska och ortodoxa?
4. Hur ser ni på frikyrkornas framtid i Sverige?
Gör gärna övningen med svart-vita bilder
från första träffen en gång till. Får ni andra
associationer till ordet frikyrklig nu? Välj en
eller två bilder som uttrycker frikyrklighetens
framtid.
Avsluta med
en runda och låt var och en säga något kort om
det ni tagit upp under cirkeln som helhet:
• Det här bär jag med mig från våra träffar.
• Något jag skulle vilja veta mer om.
• Jag skulle vilja samtala vidare om.

Inför framtiden
Diskutera om ni skulle vilja göra en fortsättning.
Det finns kanske intresse för nya cirklar med
ytterligare fördjupning i något av det ni tagit upp
både lokalt och ute i världen.
Dela med er av era erfarenheter och reflektioner
till andra genom en församlingskväll.

”Allt har sin tid, det finns
en tid för allt som sker
under himlen.”
- Predikaren 3:1

www.bilda.nu

