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Jesus sade ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem." Matt. 18:20 

 

Svenska Kyrkans Unga är en kristen barn- och ungdomsorganisation och vill på sina 

arrangemang ofta och frimodigt fira gudstjänst till Guds ära. Svenska Kyrkans Unga i Skara 

stifts önskan och strävan grundar sig i trons naturliga yttring i lovsång och bön, och i 

nattvardens mysterium firat till minne av Jesus. I gudstjänst och nattvard förenas deltagarna 

med den världsvida Kyrkan, nu och i alla tider. Därför vill Svenska Kyrkans Unga i Skara stift 

att gudstjänsten och mässan ska ha en central och självklar plats på organisationens 

arrangemang. 

Eftersom Svenska Kyrkans Unga i Skara stifts medlemmar är olika är det viktigt att denna 

mångfald syns i olika gudstjänsttyper på arrangemangen, och att det finns en stor bredd i 

gudstjänstplaneringen - därför är det angeläget att deltagare bjuds in för att delta i 

planeringsarbetet.  

Som barn- och ungdomsrörelse har Svenska Kyrkans Unga en förväntan på sig och ett 

uppdrag från sina medlemmar att vara i framkant när det gäller gudstjänstsutveckling för 

barn och unga inom Svenska kyrkan. Det är också viktigt att medlemmarna känner 

delaktighet och kan känna igen sig i gudstjänstens språk och uttryck. Gudstjänsten ska 

kunna förmedla glädje, inspiration och utmaning, men också trygghet, stillhet och möten med 

Gud och människor. 

Svenska Kyrkans Unga i Skara stifts gudstjänstspolicy syftar till att vara en vägledning för 

organisationen vid planering av arrangemang och av de gudstjänster som ingår. 

Policydokumentet ska sammanfatta de beslut gällande gudstjänster på arrangemang som 

fattats av Stora årsmötet genom åren.  

Policyn vänder sig till Svenska Kyrkans Unga i Skara stifts anställda och förtroendevalda, 

samt till alla som genomför verksamhet på uppdrag av distriktet. Till sådan verksamhet 

räknas även distriktsstyrelsesammanträden. 

Med "arrangemang" menas sådana som är arrangerade av Svenska Kyrkans Unga i Skara 

stift, eller på uppdrag av Svenska Kyrkans Unga i Skara stift. Gudstjänstpolicyn gäller även 

vid distriktsstyrelsesammanträden, se nedan. 



Svenska Kyrkans Unga i Skara stift skall på sina arrangemang: 

 Fira gudstjänst, dessutom sträva efter att fira någon form av andakt, gudstjänst eller 

mässa varje dag och när det passar be morgonbön eller aftonbön. 

 Erbjuda en plats där deltagare kan be och ha egen andakt. 

 Sträva efter att fira gudstjänst eller mässa på söndagar. 

 Sträva efter ett nära samarbete med den lokala församlingen, och om möjligt bjuda in 

församlingen till de gudstjänster eller mässor som inte firas i församlingens regi. 

 Sträva efter att använda alkoholfritt vin och glutenfritt bröd när nattvard firas, och att 

efterfråga sådant när Svenska Kyrkans Unga i Skara stift deltar i församlingens 

mässa, eventuellt genom att ha särskilda nattvardsstationer. 

 Visa på varierade gudstjänstsformer. 

 Sträva efter att präster av minst två kön finns representerade vid arrangemangens 

olika gudstjänster.  

 Uppmuntra ideellas ansvarstagande i gudstjänster. 

 Utvärdera gudstjänstsarbetet efter arrangemanget och ta tillvara på deltagarnas 

upplevelser. 

Svenska Kyrkans Ungas distriktsstyrelse ska i samband med sina sammanträden 

 Be morgonbön tillsammans. 

 Sträva efter att dela nattvardsgemenskap med den lokala församlingen. 

 Föra kontinuerliga trossamtal inom styrelsen. 

 

 

Denna policy är en vägledning till de som anordnar gudstjänster under arrangemang. På sina 

arrangemang ska Svenska Kyrkans Unga i Skara stift fira gudstjänst och/eller nattvard, och 

dessutom sträva efter att ha någon form av gudstjänst varje dag. Under arrangemanget ska 

vi om möjligt be morgonbön och aftonbön tillsammans varje dag och dessutom om möjligt 

fira mässa på söndagar, gärna tillsammans med den lokala församlingen. Den lokala 

församlingen kan också bjudas in till arrangemangets gudstjänster. Det ska också erbjudas 

en plats där deltagarna själva kan ha andakt. 

   Under arrangemanget ska varierande gudstjänstformer användas. Svenska Kyrkans Unga 

i Skara stift ska sträva efter att präster av minst två kön finns representerade vid 

arrangemangens olika gudstjänster och uppmuntra ideellas ansvarstagande i gudstjänster. 

Svenska Kyrkans Unga i Skara stift ska också sträva efter att använda alkoholfritt vin och 

glutenfritt bröd i nattvarden, och att efterfråga sådant när Svenska Kyrkans Unga i Skara stift 

deltar i församlingens mässa. 

 


