


Välkommen
Tillsammans med Studieförbundet Bilda gjorde Equmeniakyrkans Region Mitt och Region Öst satsningen 
”En nyspolad plan” under våren 2021. Det här samtalsmaterialet bygger på inspelade föredrag och är tänkt 
att vara en hjälp att reflektera kring församling och framtidsfrågor. Materialet innehåller en kortare 
introduktionsvideo med Jens Marklund, samt tre föredrag med tillhörande samtalsfrågor. 
Föredragshållare är Magnus Hagevi, Britta Bolmenäs och Ida-Maria Brengesjö. 
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Förslag till upplägg

1) Runda
Låt alla få en kort stund att berätta om hur läget är. 
Om inte alla känner varandra är det lämpligt med 
en presentationsrunda.

2) Föredrag
Titta på föredraget tillsammans 
(om ni inte har sett det var för sig innan). 
Föredraget med Jens Marklund har inga medföljande 
samtalsfrågor men se det gärna först för att få en bra 
introduktion till materialet.

3) Samtal
Samtala utifrån frågorna.
Ni väljer själv hur många och vilka ni vill använda. 

4) Avslutning
Låt alla få tillfälle att kort dela något som de fått med 
från samlingen. 
Bestäm tid och plats för eventuell nästa träff. Introduktionsvideo:

https://youtu.be/4oAliq-UHdA
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Att vara ledare

Det speciella med att vara ledare i en 
studiecirkel är att du är ledare i och 
inte för gruppen. En studiecirkel 
bygger på delaktighet. Ni lär 
tillsammans genom att dela kunskaper 
och tankar.

Dina uppgifter som ledare är att:
• Leda cirkeln tillsammans med 
deltagarna.
• Vara kontaktperson mot Bilda.
• Rapportera in närvaro vid terminens 
slut. 

För att få en bra introduktion i vad det 
innebär att vara cirkelledare i Bilda 
ska du göra vår webbaserade 
grundkurs. Den tar ca 20-30 min. 
Kursen och annan viktig information 
och bra tips finns på: 

bilda.nu/ledare

Uppstart

För att starta en studiecirkel hos Bilda 
gäller följande:
• Att ni är 3–20 deltagare i studiecirkeln 
inklusive cirkelledaren.
• Att ni träffas vid minst 3 tillfällen.
• Att det sammanlagda antalet 
cirkeltimmar (à 45 min) är minst 9.

Studiecirkeln redovisas med en digital 
närvarolista (Bildas e-tjänst), där du för 
in närvaro via datorn/mobilen. När ni 
genomfört alla era träffar ska du signera 
listan. Bilda får statligt ekonomiskt stöd för 
de timmar ni rapporterar in. Det är för 
dessa pengar vi har möjlighet att ta fram 
studiematerial och stötta cirklar, föreningar 
och församlingar. 
Här finns mer info om e-listan:

bilda.nu/e-tjanst/

Studiecirkelns förhållningsregler:

• Det är ok att prova tankar 
och att ändra sig.

• Jag har rätt att säga pass i 
en fråga.

• Alla talar i jag-form.

• Det personliga vi delar 
stannar i gruppen.

• Alla hjälps åt att hålla tiden 
och ledaren ansvarar för att 
fördela ordet. 

• Alla bidrar med sitt perspektiv.

• Vi värdesätter att få ta del 
av andras perspektiv.
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Magnus Hagevi
Var det något särskilt av det som föredragshållaren sa som du fastnade för?

Hur har Coronatiden påverkat ditt andliga liv? 
Gudstjänstdeltagande? Personligt andaktsliv? Bön?

Magnus hävdar att kristen tro mår bäst av gemenskap och växer bäst där.
Håller du med? 
Hur bygger vi som församling en gemenskap där det andliga livet växer?

Yngre vill ha mer av kärnan och ”stor-orden”, exempelvis frälsning, sägs det i föredraget.
Hur pratar vi om frälsning i församlingen?
Vilka andra stora ord och begrepp använder vi som är viktiga och kan behöva förklaras idag?

Församlingar som betonar Jesus, personlig tro och Bibelns betydelse är mest attraktiva enligt statistiken.
Vad innebär det i en församlingsverksamhet i praktiken att betona detta? 
Hur upplever du att det ser ut i vår församling?

Föredrag nr 1:
https://play.lnu.se/media/t/0_x92rla1h
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Var det något särskilt av det som föredragshållaren sa som du fastnade för?

”Rörelser som vet sitt varför är ostoppbara och Jesus är vårt varför”.
Hur syns och märks vårt varför? I våra liv? I församlingen?

”Vi är inte ett kryssningsfartyg för medlemmar utan en räddningsbåt för människor”. 
Vad tänker du kännetecknar en räddningsbåt? Hur omsätter vi det i församlingen?

”Framtiden tillhör dem som lyssnar”. 
Hur kan vi lyssna in Mästaren? Hur lyssnar vi in vår egen och andras längtan?

”Vad göder tröttheten och vad får ögon att glittra?”
Vad får dig att känna dig trött och vad får dina ögon att glittra när det gäller församlingen?

Britta talade om att adressera ensamhet, odla relationer och att inte krångla till det.
Var finns det ensamhet i din närhet? Hur kan vi odla relationer utan att krångla till det?

Det som behövs nu är människor som anar framtidstro 
och som orkar se andra, hävdar Britta.
Hur förmedlar vi framtidstro? Hur förmedlar vi hopp?

Britta Bolmenäs

Föredrag nr 2:
https://youtu.be/iLMDq-wtoX4
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Var det något särskilt av det som föredragshållaren sa som du fastnade för?

Vad längtar människor efter i vår omgivning?

Vad har du själv saknat mest under pandemitiden, när det gäller församlingsliv?

Vilka nya frön vill vi se växa fram? Vad vill/behöver vi beskära bort?

”Hybriden” mellan digitala och fysiska samlingar. Vilka möjligheter och utmaningar ser vi?

Hur kan Gudstjänsten få leva med oss hela veckan?

Hur kan vi jobba med faktorerna  ”öppenhet”, ”gemenskap” och ”tydlighet”?

Ida-Maria Brengesjö

Föredrag nr 3:
https://youtu.be/seOc2GkTnPk


