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SVENSKA KYRKANS UNGAS GUDSTJÄNSTPOLICY  
”Jesus sade ’Ty da ̈r tva ̊ eller tre a ̈r samlade i mitt namn a ̈r jag mitt ibland dem.” Matt. 18:20 

Svenska Kyrkans Unga a ̈r en kristen barn- och ungdomsorganisation och vill pa ̊ sina arrangemang ofta och 
frimodigt fira gudstja ̈nst till Guds a ̈ra. Svenska Kyrkans Ungas o ̈nskan och stra ̈van grundar sig i trons 
naturliga yttring i lovsa ̊ng och bo ̈n, och i nattvardens mysterium firat till minne av Jesus. I gudstja ̈nst och 
nattvard fo ̈renas deltagarna med den va ̈rldsvida kyrkan, nu och i alla tider. Da ̈rfo ̈r vill Svenska Kyrkans 
Unga att gudstja ̈nsten och ma ̈ssan ska ha en central och sja ̈lvklar plats pa ̊ organisationens arrangemang. 

Eftersom Svenska Kyrkans Ungas medlemmar a ̈r olika a ̈r det viktigt att denna ma ̊ngfald syns i olika 
gudstja ̈nsttyper pa ̊ arrangemangen, och att det finns en stor bredd i gudstja ̈nstplaneringen – da ̈rfo ̈r a ̈r det 
angela ̈get att medlemmar bjuds in fo ̈r att delta i planeringsarbetet. 

Som barn- och ungdomsro ̈relse har Svenska Kyrkans Unga en fo ̈rva ̈ntan pa ̊ sig och ett uppdrag fra ̊n sina 
medlemmar att vara i framkant na ̈r det ga ̈ller gudstja ̈nstsutveckling fo ̈r barn och unga inom Svenska 
kyrkan. Det a ̈r ocksa ̊ viktigt att medlemmarna ka ̈nner delaktighet och kan ka ̈nna igen sig i gudstja ̈nstens 
spra ̊k och uttryck. Gudstja ̈nsten ska kunna fo ̈rmedla gla ̈dje, inspiration och utmaning, men ocksa ̊ 
trygghet, stillhet och mo ̈ten med Gud och ma ̈nniskor. 

SYFTE 
Svenska Kyrkans Ungas gudstja ̈nstspolicy syftar till att vara en va ̈gledning fo ̈r organisationen vid planering 
av arrangemang och av de gudstja ̈nster som inga ̊r. Policydokumentet ska sammanfatta, tydliggöra och 
komplettera de beslut ga ̈llande gudstja ̈nster pa ̊ arrangemang som fattats av förbundets årsmöten genom 
a ̊ren. 

MÅLGRUPP 
Policyn va ̈nder sig till Svenska Kyrkans Ungas ansta ̈llda och fo ̈rtroendevalda, samt till alla som genomfo ̈r 
verksamhet pa ̊ uppdrag av fo ̈rbundet. Till sa ̊dan verksamhet ra ̈knas a ̈ven fo ̈rbundsstyrelsesammantra ̈den. 

Med "arrangemang" menas sa ̊dana mötesplatser som a ̈r arrangerade av Svenska Kyrkans Unga, eller pa ̊ 
uppdrag av Svenska Kyrkans Unga. Gudstjänstpolicyn gäller även vid förbundsstyrelsesammanträden, 
valberedningssammanträden, de nationella arbetsgruppernas möten och andra möten med ideella och 
förtroendevalda i Svenska Kyrkans Ungas riksförbunds regi. 

RIKTLINJER 
Svenska Kyrkans Unga ska på sina arrangemang: 

• Fira gudstja ̈nst och stra ̈va efter att fira na ̊gon form av andakt, gudstja ̈nst eller ma ̈ssa varje dag och
na ̈r det passar be morgonbo ̈n eller aftonbo ̈n.

• Sträva efter att deltagarna känner delaktighet och känner igen sig i gudstjänstens språk och
uttryck.

• Erbjuda en plats da ̈r deltagare kan be och ha egen andakt.
• Fira nattvard minst en ga ̊ng per arrangemang.
• Stra ̈va efter att fira gudstja ̈nst eller ma ̈ssa pa ̊ so ̈ndagar.
• Stra ̈va efter ett na ̈ra samarbete med den lokala fo ̈rsamlingen, och om mo ̈jligt bjuda in

fo ̈rsamlingen till de gudstja ̈nster eller ma ̈ssor som inte firas i fo ̈rsamlingens regi.
• Stra ̈va efter att anva ̈nda alkoholfritt vin och glutenfritt bro ̈d na ̈r nattvard firas, och att efterfra ̊ga

sa ̊dant na ̈r Svenska Kyrkans Unga deltar i fo ̈rsamlingens ma ̈ssa, eventuellt genom att ha sa ̈rskilda
nattvardsstationer.

• Sträva efter att ha varierande gudstja ̈nstsformer på arrangemang med två eller flera gudstjänster.
• När två eller fler präster tjänstgör på ett arrangemang ska Svenska Kyrkans Unga sträva efter att de

är av minst två kön.
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• Uppmuntra ideellas ansvarstagande i gudstja ̈nster.

• Stra ̈va efter att erbjuda enskilt samtal med pra ̈st och diakon. Uppmuntra deltagande pra ̈ster och
diakoner att visa att de a ̈r tillga ̈ngliga fo ̈r samtal genom att ba ̈ra pra ̈st- eller diakonskjortor.

• Utva ̈rdera gudstja ̈nstsarbetet efter arrangemanget och ta tillvara pa ̊ deltagarnas upplevelser.

Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse ska i samband med sina sammanträden: 
• Be morgonbo ̈n tillsammans.
• Stra ̈va efter att dela nattvardsgemenskap med den lokala fo ̈rsamlingen.
• Fo ̈ra kontinuerliga trossamtal inom styrelsen.

REKOMMENDATIONER TILL DISTRIKT OCH LOKALAVDELNINGAR 
Svenska Kyrkans Ungas distrikt och lokalavdelningar fa ̊r ga ̈rna anva ̈nda sig av denna gudstja ̈nstpolicy eller 
delar av den. 

HÄNVISNINGAR TILL ANDRA POLICYDOKUMENT 
Vad ga ̈ller riktlinjen om alkoholfritt vin ovan, ha ̈nvisas till Svenska Kyrkans Ungas drogpolicy da ̈r 
organisationens sta ̈llningstaganden ga ̈llande alkohol finns. 

UPPHOV OCH ANSVAR 
Det ha ̈r dokumentet har tagits fram av fo ̈rbundsstyrelsen i samarbete med fo ̈rbundskansliet och 
Arbetsgruppen fo ̈r kristen tro- och identitetsfrågor. Fo ̈rbundsstyrelsen a ̈r ytterst ansvarig fo ̈r fo ̈rbundets 
policydokument. Fo ̈rbundsstyrelsen och eventuell projektledare fo ̈r arrangemang ansvarar fo ̈r att policyn 
fo ̈ljs. 

SVENSKA KYRKANS UNGAS GUDSTJÄNSTPOLICY I KORTHET 
Denna policy a ̈r en va ̈gledning till de som anordnar gudstja ̈nster under arrangemang. 

Pa ̊ sina arrangemang ska Svenska Kyrkans Unga fira gudstja ̈nst och nattvard, och dessutom stra ̈va efter att 
ha na ̊gon form av gudstja ̈nst varje dag. Under arrangemanget ska det om mo ̈jligt bes morgonbo ̈n och 
aftonbo ̈n tillsammans varje dag och dessutom firas ma ̈ssa pa ̊ so ̈ndagar, ga ̈rna tillsammans med den lokala 
fo ̈rsamlingen. Den lokala fo ̈rsamlingen kan ocksa ̊ bjudas in till arrangemangets gudstja ̈nster. Det ska ocksa ̊ 
erbjudas en plats da ̈r deltagarna sja ̈lva kan ha andakt. 

Under arrangemanget ska det strävas efter varierande gudstja ̈nstformer. Svenska Kyrkans Unga ska stra ̈va 
efter att ha med pra ̈ster av minst tva ̊ ko ̈n när minst två präster tjänstgör och uppmuntra ideellas 
ansvarstagande i gudstja ̈nsterna. Svenska Kyrkans Unga ska ocksa ̊ stra ̈va efter att anva ̈nda alkoholfritt vin 
och glutenfritt bro ̈d i nattvarden, och att efterfra ̊ga sa ̊dant na ̈r Svenska Kyrkans Unga deltar i 
fo ̈rsamlingens ma ̈ssa.  


