
MÅLGRUPP: Ungdomar som går första 
året på gymnasiet och uppåt och som står 
i eller inför tydliga ledaruppgifter i konfir-
mandarbete eller i annan form av verksam-
het i församling eller i Svenska Kyrkans 
Unga.

SYFTE: Ge unga ledare grundläggande 
verktyg för sitt ledarskap. 

INNEHÅLL: Om grupputveckling, ledar-
skap, ledarstilar.

Ungdomarna går ledarskapsutbildningen 
själva utan församlingsledare. 

Jämna år ”Jag som ledare” 
Ojämna år: Min roll i gruppen

MÅLGRUPP: Ungdomar från 18 år som har 
eller har haft ett ideellt uppdrag i försam-
ling eller i Svenska Kyrkans Unga och som 
har gått tre Rustad-helger.

SYFTE: Att få fördjupas och växa som män-
niska och kristen.

INNEHÅLL: Vi reser iväg tillsammans och 
temat är kopplat till platsen.

Max 40 deltagare

Kristi himmelsfärdshelgen

Start 2018

Upplysningar 

Ulrika Helmerson,  
0511-262 27,  
ulrika.helmerson@svenskakyrkan.se
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2. Rustad - ledarskap

 3. Rustad - resa 

Skara stifts utbildning 
för unga ledare



Diakoni 
Exempel på innehåll: Om människosyn, om 
trons konsekvenser, mänskliga rättigheter och 
”Världens kurs”. 

Mål för unga ideella: Hur kan din tro påverka 
ditt sätt att leva? Jesus som förebild i sitt sätt att 
möta människor. Hur tar vi ansvar för varandra här 
hemma och i vår omvärld?

Mål för anställda och ledare 20+: Hur bär vi 
gemensamt det diakonala uppdraget i försam-
lingen? Hur talar vi om medmänsklighet som 
bottnar i kristen tro?

Gudstjänst
Exempel på innehåll: Om gudstjänsten, om 
liturgi, om bön, om mässa och musik.

Mål för unga ideella: Varför gudstjänst? Hur får/
tar jag plats i gudstjänsten? Hur kan gudstjänsten 
bli ett liturgiskt gym? 
Mål för anställda och ledare 20+: Är gudstjäns-
ten viktig för mig? Hur skapar vi förutsättningar för 
att ungdomarna ska bli verkligt delaktiga i guds-
tjänsten? 

Undervisning
Exempel på innehåll: Om kunskapssyn, lärstilar, 
lärmiljöer, konfirmation, dopundervisning och 
bibelkunskap.

Mål för unga ideella: Vem är Kristus för mig? 
Vilket ansvar har jag som ung i församlingens 
uppdrag i att undervisa och lära? Vad är en kristen 
förebild? Hur kan jag bidra med mina personliga 
erfarenheter av tron?  

Mål för anställda och ledare 20+: Ge kunskap 
om att leda och handleda ungdomar som har 
en uppgift och ett ideellt engagemang i försam-
lingen. Varför har vi ideella och vad innebär det för 
mig/församlingen? 

Mission
Exempel på innehåll: Vilken kyrka tillhör vi? 
Kristen identitet. Svenska kyrkans internationella 
arbete. Missionsbefallningen. 

Mål för unga ideella  
och anställda och ledare 20+:
Vad är mission? Vad innebär mission i min nära 
vardag? Vad är jag kallad till? Vad innebär det att 
vara kristen i vardagen? Ekumenik. Vad förenar oss 
olika kyrkor? ”Vi och dem”. 

1. FÖRSAMLINGENS GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT

Syfte
Syfte utifrån den grundläggande uppgiften: 

l  Ge inspiration och fördjupad kunskap i  
 kristen tro och liv samt bibelkunskap/
 bibelförståelse

l  Ge fördjupad kunskap och förståelse av  
 församlingens grundläggande uppgift 
l  Ge var och en möjlighet att reflektera   
 över sin roll och identitet i församlingen  
 och se sin betydelse i församlingens stora  
 uppdrag.

Målgrupper
Unga ideella: 
l  Konfirmerade ungdomar med ett ideellt  
 engagemang i församlingen eller i Svenska  
 Kyrkans Unga

 l Unga ledare i församlingens konfirmandar- 
 bete, samt funktionärer och ledare i lokalav- 
 delning eller på distriktsnivå i Svenska Kyr- 
 kans Unga

Anställda och ledare 20+: 
l  En förutsättning för kursen är att unga ideella  
 deltar i kursen tillsammans med antingen  
 anställda eller ledare över 20 år. Vissa pass är  
 gemensamma.

Därför erbjuder Skara stift ”Rustad” som är en 
fortbildning i uppdraget att vara människa, 
kristen och ledare samt att få växa och ta ansvar 
i församlingens grundläggande uppgift: fira 
gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni 
och mission. Detta är ett fortbildningskoncept 
för ungdomar som har ett ideellt engagemang 
och deras ledare. 
 Alla delarna i konceptet är fristående. Det 
går att delta i ett av dem eller i flera utan att 
de behöver göras i någon särskilt ordning. Den 
enskilda församlingen är fri att erbjuda sina 
ungdomar de olika delarna samt avgöra nivån 
av förberedelse och uppföljning av respektive 
fortbildningstillfälle.
 Jesus har gett oss ett uppdrag, att döpa och 

Unga ideella  
och anställda  

bygger församling  
tillsammans.

Vad är Rustad?

undervisa. Därigenom har alla döpta uppdra-
get att föra berättelsen om Jesus Kristus vidare. 
Kyrkoordningen (kap 19, Inledning) menar att 
dopet har betydelse för hela livsvägen: varje dag 
får den som döpts leva i sitt dop och gå genom 
död till liv, från ofrihet till frihet.  
 Det är församlingens ansvar att ge den unga 
människan redskap att tyda och gestalta sitt liv 
på dopets grund.

Alla döpta och konfirmerade 
har en kompetens  

som behöver utvecklas och fördjupas

ett samlingsbegrepp för Skara stifts ledarutbildningar

Rustad på intranätet (inkl. folder att ladda ner): 
internwww.svenskakyrkan.se/skarastift/ 
skara-stifts-ledarutbildning-rustad


