
 

SVENSKA KYRKANS UNGA I LINKÖPINGS STIFT  
BÖN -OCH GUDSTJÄNSTPOLICY 

”Jesus sade ’Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” Matt. 18:20 
 
SYFTE 
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med 
Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i 
församlingen där vi får växa i tro och ansvar. 
Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift vill på våra arrangemang verka för att barn och unga ska få 
utvecklas i sin tro och identitet samt hitta en gemenskap med andra kristna.  
Därför vill vi sträva efter att be tillsammans på våra arrangemang genom att fira mässa, gudstjänst, 
andakt eller bön.  
Det är viktigt att medlemmarna känner delaktighet och kan känna igen sig i gudstjänstens språk och 
uttryck. Syftet med policyn är att vägleda vid arrangemang och berika med bön och gudstjänst.  
 
MÅLGRUPP 
Policyn vänder sig till Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stifts förtroendevalda samt till alla som 
genomför verksamhet på uppdrag av distriktet. Till sådan verksamhet räknas även distriktsstyrelsens 
möten. 
Med "arrangemang" menas sådana mötesplatser som är arrangerade av eller genomförs på uppdrag av 
Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift. 
 
RIKTLINJER 
Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift ska på sina arrangemang sträva efter att: 
 

- Leda eller delta på andakter, gudstjänster eller mässor varje dag.  
 

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

- Sträva efter att samarbeta med den lokala församlingen, och om möjligt bjuda in 
församlingen till de gudstjänster eller mässor som inte firas i församlingens regi. 

 
- Använda alkoholfritt vin och glutenfritt bröd när nattvard firas, och att efterfråga sådant när 

distriktet deltar i församlingens mässa. 
 

- När två eller fler präster tjänstgör på ett arrangemang ska Svenska Kyrkans Unga i Linköpings 
stift sträva efter att de är av minst två olika kön. 

 
- Uppmuntra ideellas ansvarstagande i gudstjänster. 

 
- Erbjuda enskilt samtal med präst och diakon. Uppmuntra deltagande präster och diakoner att 

visa att de är tillgängliga för samtal genom att bära präst- eller diakonskjortor. 
 

- Utvärdera gudstjänstsarbetet efter arrangemanget och ta tillvara på deltagarnas upplevelser. 
 



 

Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stifts distriktsstyrelse ska i samband med sina 
sammanträden: 
 

- Medverka på en gudstjänst i den lokala församlingen eller ha egen andakt för att be 
tillsammans. 

 
- Vid längre möten sträva efter att dela nattvardsgemenskap med den lokala församlingen. 

 
- Föra kontinuerliga samtal om tro inom styrelsen. 

 
HÄNVISNINGAR 
De olika policyer som Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift utgår ifrån är generella och bör anpassas 
utifrån varje enskilt tillfälle. Följande policyer gäller för Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift: 
Resor och utgifter, Miljö och Etik, Bön och Gudstjänst samt Kommunikation. 
 
UPPHOV OCH ANSVAR 
Den här policyn är en omskrivning av förbundets policy om Gudstjänst, som distriktsstyrelsen har 
korrigerat för att passa distriktet bättre. Distriktsstyrelsen är ansvarig för att policyn sprids och följs. 
 
SVENSKA KYRKANS UNGA I LINKÖPINGS STIFTS GUDSTJÄNSTPOLICY I 
KORTHET 
Denna policy ska vägleda de som anordnar de arrangemang som Svenska Kyrkans Unga i Linköpings 
stift erbjuder sina medlemmar och distriktsstyrelsen har ansvar för att den följs. Policyn innebär att vi 
ska sträva efter att be i olika former på våra arrangemang och mötesplatser, genom exempelvis 
gudstjänst, mässa, andakt eller bön. Vi ska även sträva efter att samarbeta med den lokala 
församlingen när det handlar om gudstjänster.  
I mässan ska vi sträva efter att erbjuda glutenfritt bröd och alkoholfritt vin för att så många som 
möjligt ska kunna delta i gemenskapen och när vi besöker församlingarnas gudstjänster ska vi fråga 
efter möjligheten att erbjuda glutenfritt bröd och alkoholfritt vin.  
 
Antagen av Distriktsstyrelsen 2020-01-11 
 
 


