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Tillsammans för livet 

”Tillsammans för livet – det är den inbjudan som Kyrkornas världsråd genom det nya 

missionsdokumentet vill ge till kyrkor i hela världen. Svenska missionsrådet och Sveriges 

kristna råd vill genom att översätta dokumentet till svenska erbjuda större möjligheter att 

använda det i ett svenskt sammanhang.  

       Missionsdokumentet inbjuder oss att samtala och reflektera över hur vi som kyrkor och 

kristna lever i mission. Hur vi i ord och handling berättar evangeliet, antingen det handlar om 

Jesus som befriaren eller om ansvaret för skapelsen”.  

                                                                     (ur inledningen till Tillsammans för livet, 2013, www.skr.org) 

Inledning 

”I församlingens grundläggande uppgift ingår mission. Vad innebär det att vara en 
missionerande församling idag? Kan ”Tillsammans för livet” hjälpa oss att tolka vad mission 
är idag och överblicka vad vi i vår församling gör som är mission utifrån den definition som 
ges i ”Tillsammans för livet” 
 
Missionen är Guds, och är kyrkans uppdrag. Vi blir sända från gudstjänsten att gå och tjäna 
Herren med glädje. På det sättet är alla gudstjänstfirare ideella medarbetare i missionen - 
viktigt att påminna sig och andra om det. Var och en deltar i detta uppdrag genom att dela 
tro och dela liv men dem man har runt omkring sig i vardagen. Våra gudstjänster vid 
storhelger har tydligt missionerande karaktär, då vi sträcker oss utåt och också når många 
som har sin förankring i kyrkans liv och tro genom firande av jul, påsk och allahelgona. Likaså 
är generösa öppethållanden av församlingens kyrkorum en del av vår mission. 
 
Missionen tar sig uttryck i konkret församlingsverksamhet då vi sträcker oss ut i samhället på 
olika sätt genom internationellt och socialt engagemang, insamlingsverksamhet, extern 
information och lokal ekumenik. Mission är gränsöverskridande och något vi gör 
tillsammans: tillsammans i världen, tillsammans med andra samfund och tillsammans med 
andra samhällsaktörer. Mission är att se och möta de sociala utmaningarna hemmavid och 
ute i världen. 
 

Vad gör vi i församlingen idag som är mission. Studiet av ”Tillsammans för livet” kan hjälpa 

oss att se med nya ”missionsögon” på vår verksamhet och se missionsaspekten i den. Hur 

kan vi bredda respektive spetsa vår mission, vad kan vi utveckla och göra starkare?” (Sofia 

Särdquist, församlingsrådsordförande Alingsås) 

Samtal om Mission - studievägledning 

I församlingen träffas både kyrkoråd och personalgrupper för att samtala om kyrkans grundläggande 

uppgift.  Samtal om Mission är tänkt som ett stöd att tänka både övergripande om mission och 

konkret på den egna församlingens arbete. Materialet kan hämtas från Göteborgs stifts intranät. 

https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/forelasningar-och-workshopar-for-att-sprida-

samtalet  

https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/forelasningar-och-workshopar-for-att-sprida-samtalet
https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/forelasningar-och-workshopar-for-att-sprida-samtalet


Samtal om Mission – struktur 

Samtal om Mission är upplagt för 5 träffar a´45 minuter och utgår ifrån dokumentet Tillsammans för 

livet. Det är viktigt att gruppen utser en ledare och någon som ansvarar för att samla in anteckningar. 

Ledaren behöver förbereda samlingarna genom att läsa igenom den aktuella texten samt skrivit ut 

bilder och ordna med övrigt föreslaget material till samtalet. Det är en fördel om deltagarna också 

har var sina studievägledningar. 

Samtal om Mission utgår från samtalsmetoden Vuxendialog. Det är viktigt att alla deltagarna får 

komma till tals. Samtalsledarens uppgift är att se till att alla får utrymme att tala och tid att 

reflektera. Deltagarna ska också få en möjlighet att tänka högt utan att vara färdigtänkta. Det är bra 

om varje samtal inramas på samma sätt. Det skapar bland annat trygghet.  

           

 

 

 

 

          Landa 

            - ger möjlighet att skapa känslan av ”här och nu”, pusta ut 

            - gärna enkelt fika, stilla musik, småprat 

            - ledaren hälsar alla välkomna 

            

            Runda 

            - max 2 minuter per person; ”detta har jag tänkt på sedan sist” eller ”detta tänker jag”  

               inför denna samling 

            - ledaren ser till att alla får sin taltid och avbryter ev. när tiden är slut. För att underlätta kan ni   

              använda en ”talpinne”, det kan vara en boll, ett ljus, en sten. Den som har ordet får tala  

              färdigt utan att bli avbruten och lämnar ”talpinnen” och ordet vidare när det känns bra eller  

              tiden är slut. 

            - en runda med personliga berättelser ökar tilliten och tryggheten i gruppen 

            - ledaren håller tiden och säger till när det är dags att avrunda en berättelse 

  

            Tema – fundera tillsammans 

             - ett fritt samtal kring samlingens ämne  

             - ledaren ser till att alla får möjlighet att dela sina tankar och ta plats i samtalet 

 

            Avrundning 

            - en stunds egen reflektion och reflektion i grupp 

            - låt var och en fundera för sig själv en stund: den här tanken tar jag med mig hem 

            - låt ordet gå runt i gruppen och låt var och en berätta i en mening eller med ett ord:        

              den här tanken tar jag med mig hem  

            - ledaren ser till att alla får komma till tals 

            - denna avrundning skapar en nyfikenhet till nästa gång gruppen samlas samt ger  

landa runda temasamtal avslutning 



              alla en slags summering om något viktigt som hänt i detta samtal 

 

Mellan träffarna: 

Mellan träffarna kan deltagarna förbereda sig genom att läsa förslagna texter.  

Fördjupning: 

Sveriges Kristna råd har tillsammans med studieförbunden Bilda och Sensus tagit fram en 

handledning till Tillsammans för livet där det finns flera bra metoder för samtal som ni kan använda 

som en fördjupning efter att ni gått igenom denna enklare studievägledning. SKR:s handledning kan 

också användas vid församlingsdagar. https://www.skr.org/produkt/tillsammans-for-livet/ 

 

Samtal om Mission har tagits fram i projektet Dela tro 2016 – 2018 i Göteborgs stift tillsammans med 

Sensus studieförbund. Monica Esborn har varit projektledare och Ingela Bergström har tagit fram 

studievägledningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUD 
 

Första samlingen - introduktion 

1. Vad är mission för dig? 

 Lägg ut trafikmärkena på bordet (finns som pdf på Göteborgs stift länk). Alternativt kan 

ni använda er av andra bilder, tex de som hör till materialet om nåd. 

 Låt var och en välja ett trafikmärke alt. en bild som de tycker säger något om deras egen 

tanke kring mission. ”För mig är mission … ” (2 min/person) 

 När alla berättat om sina tankar om mission kan ni fundera över vilka tankar ni har      

gemensamt och om någon har en berättelse som sticker ut. Skriv gärna upp dessa tankar  

på ett blädderblock och spara det till sista gången. 

 

2. Några nycklar till dokumentet Tillsammans för livet. 

En nyckel till läsningen av Tillsammans för livet är att tänka mission som en triangel med tre 

sidor där sidorna består av: tjänst för allt skapat/diakoni, vittnesbörd/evangelisation och 

gemenskap. 

 

                               tjänst            vittnesbörd 
                        diakoni                                                evangelisation 
                 
 
                                      gemenskap – koinonia 
  gemenskap  
 
              I Tillsammans för Livet har Anden en central roll. Anden nämns i nästan alla kapitelrubriker.   

              Andra uttryck är Guds Mission och Jesus missionsbefallning, Matteus evangelium 28:16-20.   

                   

                                                          FADERN 

 

 

 

 

 

 

 

                  ANDEN    SONEN 

 

                    

 

” § 11 Detta dokument, som växt fram genom arbetet inom CWME (Kyrkornas Världsråd), 

lyfter fram några centrala utvecklingslinjer i förståelsen av den heliga Andens mission inom den 

treenige Gudens mission (missio Dei). Detta samlas under fyra huvudrubriker:  

– Missionens Ande: Livets andetag  

– Frihetens Ande: Mission från marginalerna  

– Gemenskapens Ande: Kyrka i rörelse  

– Pingstens Ande: Goda nyheter för alla  

Mission 
 



Reflektion kring dessa perspektiv gör det möjligt för oss att omfamna dynamik, rättvisa, 

mångfald och förvandling som viktiga begrepp för mission i dagens föränderliga landskap… ” 

 

 

             Fundera tillsammans:  

              Läs högt tillsammans § 11.  

 Varför skriver man så?  

 Hur tänker ni kring begreppen Missionens Ande, Guds mission och missionsbefallningen i 

Matteusevangeliet 28:16-20?  

 Går de mot varandra?, kompletterar de varandra?, eller …?  

                  

               Mission från marginalerna är ytterligare ett viktigt uttryck i Tillsammans för livet 

                  - Vad skulle det kunna betyda i vår församling?  Hur tänker vi globalt och lokalt? 

 

 

3. De 10 bekräftande teserna nr 102-111 i Tillsammans för livet, sid 47-51 

 dela upp teserna mellan er och läs dem tillsammans två och två 

 när ni läser … 

   skriv ? i kanten på det ni inte förstår eller inte håller med om  

   skriv ! i kanten på det som är aha! eller just precis så! 

 berätta för varandra i storgruppen vilka frågor som texterna gett  

   och vilka utropstecken ni funnit.  

 

4. Avrunda samlingen. 

 låt var och en berätta med ett ord eller en mening: denna tanke tar jag med mig hem 

 

5. Till nästa gång 

Läs till nästa gång § 85, 86 och 88 ur avsnittet om evangelisation (Hela avsnittet utgörs av  

§ 80-96) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Andra samlingen – vittnesbörd/evangelisation - martyria 

1. Runda 

 Låt var och en berätta: Detta har jag tänkt sedan sist eller detta tänker jag inför denna 

samling.  

 När alla har berättat kan ni fundera tillsammans: finns det några gemensamma tankar?, 

är det några tankar som sticker ut? Vad kommer ni att prata om idag och vad behöver ni 

spara till kommande samtal (skriv ner de tankarna och spara till den kommande 

samlingen). 

 

2. Hur ser vi på vittnesbörd/evangelisation? 

 Till detta samtal behöver ni ha kopierat upp punkterna 85,86 och 88 på A3-ark. En 

paragraf per A3-ark (texterna finns nedan). Sätt upp arken i rummet i lagom läshöjd. Om 

ni är många, sätt upp dubletter. 

 Låt var och en gå runt och läsa på arken och skriva ? vid det en inte förstår eller inte 

håller med om och skriva ! vid det som en upplever som ett aha! eller just precis så! 

 När alla har gått runt kan ni samtala om era ?-tecken och utmanas av era !-tecken. Har ni 

liknande funderingar? Finns det utmanande tankar? Vad behöver ni arbeta vidare med? 

Spara A3 arken och skriv ner de tankar ni gemensamt fomulerar. 

 

§ 85  Utan att bortse från andra dimensioner av mission, fokuserar evangelisation på 

uttrycklig och avsiktlig artikulation av evangeliet, vilket innefattar ”inbjudan till 

personlig omvändelse till ett nytt liv i Kristus och till lärjungaskap”.  

     I olika kyrkor finns det olika uppfattningar om hur Anden kallar oss att evangelisera i 

våra sammanhang. För vissa handlar evangelisation främst om att leda människor till 

personlig omvändelse genom Jesus Kristus. För andra handlar evangelisation om att 

leva i solidaritet och ge ett kristet vittnesbörd genom närvaro hos förtryckta folk, åter 

andra ser evangelisation som en del av Guds mission.  

      Olika kristna traditioner uppfattar mission och evangelisation på olika sätt. Vi kan 

emellertid ändå konstatera att Anden kallar oss alla till att förstå att evangelisation är 

rotad i den lokala kyrkans liv där gudstjänst (leiturgia) är oupplösligt förbunden med 

vittnesbörd (martyria), tjänande (diakonia) och gemenskap (koinonia).  

 

§ 86 Evangelisation är att dela de goda nyheterna i både ord och handling. Att 

evangelisera genom muntlig förkunnelse eller predikan av evangeliet (kerygma) är 

djupt bibliskt. Men om våra ord inte överensstämmer med våra handlingar är vår 

evangelisation inte äkta. Kombinationen av muntlig förkunnelse och synliga handlingar 

vittnar om Guds uppenbarelse i Jesus Kristus liksom om hans syften. Evangelisation är 

nära besläktat med enhet: Kärleken till varandra visar på evangeliet som vi förkunnar 

(Joh 13:34-35), medan oenigheten är en förlägenhet för evangeliet (1 Kor 1).  

 

§ 88 Tyvärr har evangelisation ibland praktiserats på ett sätt som förråder evangeliet 

istället för att förkroppsliga det. När helst detta sker är det på sin plats att göra bot. 

Mission på Kristi sätt innebär att bekräfta andras värdighet och rättigheter. Vi är 

kallade att tjäna andra så som Kristus tjänade (jfr Mark 10:45, Matt 25:45), utan 

exploatering eller någon form av lockelse. 



      I sådana individualiserade sammanhang kan det vara möjligt att förväxla 

evangelisation med att köpa och sälja en ”produkt”, där vi bestämmer vilka aspekter 

av kristet liv vi vill ta till oss. Men Anden avvisar tanken på att Jesu goda nyheter för 

alla kan konsumeras under kapitalistiska former och Anden kallar oss till omvändelse 

och förvandling på ett personligt plan, vilket leder oss till att förkunna ett liv i överflöd 

för alla.  

 

3. Avrunda samlingen 

 Låt var och en berätta med ett ord eller en mening: Denna tanke tar jag med mig hem 

 

4. Inför nästa samling: 

 läs er församlingsinstruktion – hur talar ni om mission i den? 

 läs paragraferna 19 - 24 i Tillsammans för livet 

 gör en inventering i vad ni redan idag gör som kan rymmas i begreppet mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tredje samlingen – tjänst - diakonia 

1. Runda  

* Låt var och en berätta i max 2 minuter: hur tänker jag att vi (församlingen) ska tjäna vår 

bygd/vår stad? 

* När alla har berättat kan ni fundera tillsammans: finns det några gemensamma tankar?, är 

det några tankar som sticker ut? Vad kommer ni att prata om idag och vad behöver ni spara 

till kommande samtal? 

 

2. Tjänst 

I dokumentet Tillsammans för livet finns många olika exempel på tjänst. Det kan handla om 

ekonomisk solidaritet, att värna skapelsen, att visa omsorg och vara profetiska röster för 

utsatta människor, att förmedla undervisning och om psykosocialt stöd.  Hur stämmer dessa 

tankar överens med er församlingsinstruktion och det ni redan idag arbetar med?  

 

 Gå igenom hela er församlingsinstruktion. Dela upp avsnitten er emellan. Arbeta gärna 

två och två. Låt varje par skriva ner sina reflektioner. Använd gärna frågorna nedan. 

 - vad gör vi i församlingen idag? 

 - vilka behov finns som vi i församlingen skulle kunna möta? 

 - är det något som någon annan organisation redan gör i ert samhälle som församlingen  

   kan stödja? 

 Låt varje par berätta vad de uppmärksammat och samtala i storgrupp när alla delat med 

sig.   

 Samla in alla dokument och låt någon göra en sammanställning till nästa samling. 

 

3. Avrunda samlingen 

 Låt var och en berätta med ett ord eller en mening: Denna tanke tar jag med mig hem 

 

4. Till nästa gång 

Läs till nästa gång paragraferna 57-60 och 72 i Tillsammans för livet och fundera över: hur har 

kyrkan fått vara en gemenskap för mig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fjärde samlingen – gemenskap- koinonia 

1. Runda  

 Låt var och en berätta: Detta har jag tänkt sedan sist eller detta tänker jag inför denna 

samling.  

 När alla har berättat kan ni fundera tillsammans: finns det några gemensamma tankar?, 

är det några tankar som sticker ut? Vad kommer ni att prata om idag och vad behöver ni 

spara till kommande samtal. 

 

2. Gemenskap 

Vilken form av gemenskap erbjuder vår församling? 

 Ledaren eller någon annan läser paragraferna 57- 60 och 72 högt.  

 Låt var och en fundera en stund på vad i texten som ”hänger kvar” efter läsningen. 

 Gör en kort runda där var och en får berätta med ett ord eller en mening, max 1 minut, 

på vad i texten ”som hänger sig kvar”. 

 Fundera tillsammans. Välj någon eller några av följande frågor: 

 - hur ser församlingens gudtjänstfirande gemenskap ut?  

 - hur tänker vi om gudstjänst och mission från marginalerna? 

 - hur ser vi på barn- ungdoms- och äldrearbetets olika samlingar? 

 - behöver vi finna nya möjligheter till gemenskap? § 72 

 - hur tänker vi ”kyrkan är de trognas komma tillsammans och deras gå vidare i fred”,  

§ 59  

 Summera tillsammans och skriv ner konkreta förslag och frågeställningar 

 

3. Avrunda samlingen 

 Låt var och en berätta med ett ord eller en mening: Denna tanke tar jag med mig hem 

 

4. Till nästa gång 

Läs till nästa gång paragraferna 1-10 i Tillsammans för livet samt församlingens 

verksamhetsplaner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Femte samlingen – konkretisering 

1. Runda 

 Låt var och en berätta, max 2 minuter: Det här tycker jag vi i församlingen behöver 

arbeta med när det gäller mission. 

 

2. Tankar framåt 

 Skriv upp alla de förslag som kom fram i rundan.  

 Grupperna de olika förslagen till olika teman.  

 Arbeta två och två med var sitt tema och försök att göra dem till konkreta förslag 

 

Om ni vill kan ni komplettera med någon/några av de teman som skissas nedan: 

 

 Ekumenik: § 28, 59, 63, 83 

 Evangelisation: § 55, 62, 79, 83, 90 (hela avsnittet 79-92), 93, 95, 98, 99 

 Fairtrade: § 20, 24, 30 

 Internationellt engagemang: § 20, 27, 46 

 Gudstjänst - mångkulturell: § 70, 72, 74, 75, 100  

 Hållbarhet: § 7, 19, 20, 77 

 Hälsa och hållbar livsstil: § 22, 23, 50 – 54 

 Inkludering: § 72-75 

 Insamling/offer: § 37-41 

 Integration: § 29, 46 

 Interreligiös-dialog: § 9, 59,63, 83, 94, 95 

 Kommunikation: § 9, 72 

 Möta människor: § 6, 37 – 41 

 Samhällets strukturer: § 21, 22, 43, 48, 52, 70 

 Skapelsen: § 1, 2, 4 

 Uppdraget: § 57-60, 69, 79 

 Vänförsamling: § 76 

 

3. Presentation av förslag 

Låt de olika paren få presentera sitt förslag på vad församlingen behöver arbeta med.  

 

 finns det likheter i presentationerna? Ser ni en gemensam tråd? 

 Hur vill ni gå vidare? Ser ni nästa steg? eller behöver ni arbeta mer med frågorna innan ni 

kan börja skissa på en eventuell handlingsplan?  

 Summera och skriv ner vad ni kommit fram till 

 

4. Avrunda samtalen om mission  

Ta fram era tankar om mission från den första samlingen (på blädderblocks ark). Läs dem 

högt tillsammans.  

 Låt var och en fundera på om begreppet Mission har förändrats under samtalens gång. 

 Gör en runda där var och en kan berätta med en mening, max 1 minut: Så här ser jag på 

mission nu. 

 



5. Att gå vidare – summering av alla fem samlingarna 

Ta beslut om:  

 - vad gör ni med alla anteckningar från Samtal om Mission? 

 - hur gör ni med samtal ni inte hunnit med? 

 - hur tar ni hand om den påbörjade handlingsplanen för Mission i er församling? 

 

Redigerat den 12 oktober 2017 


