
FÖR DIG SOM ÄR UNG OCH 
IDEELL I SVENSKA KYRKAN



Vad är Vägval?
Vägval vill fördjupa ungas ideella engagemang i 
Svenska kyrkan, och riktar sig till unga som är konfir
merade och har ett ideellt uppdrag i en församling i 
Uppsala stift. 

Vägval består av sju fristående delar. Varje del är en 
mötesplats där vi tillsammans utforskar temat. Till 
några av helgerna finns ett parallellt spår för anställda 
eller ideella medarbetare från 20 år och uppåt. 





”DET BÄSTA VAR ALL ERFAREN-
HET JAG FICK MED MIG HEM. 
TACK VARE VÄGVAL HAR JAG 
FÅTT NYA VERKTYG FÖR ATT 
KÄNNA MIG TRYGG SOM LED-
ARE, OAVSETT SAMMANHANG. ”

ALICE BENGTSSON



VÄGVAL

Gudstjänst
I gudstjänsten får vi möta Gud, varandra och oss själva – men 
är det så vi upplever gudstjänsten? Vill du förstå, utveckla 
och bli mer delaktig i gudstjänsten? Vägval Gudstjänst är en 
helg för dig som är konfirmerad och vill träffa andra unga 
från församlingar i Uppsala stift. Vi lär oss mer om gudstjäns
ten, delar nya tankar och skapar en gudstjänst tillsammans 
där du får bidra med texter, böner eller predikan.

 VÄGVAL GUDSTJÄNST 20+ Parallellt spår för 
anställda/ideella som är 20 år och uppåt. Om gudstjänst:  
Hur vi kan ge utrymme, kreativitet och ansvar åt unga i för
samlingens gudstjänster?

VÄGVAL 

Undervisning 

Vill du bära kyrkans berättelse vidare? Skulle du vilja vara en 
förebild för andra? Vägval Undervisning är en helg för dig 
som är konfirmerad och vill träffa andra unga från försam
lingar i Uppsala stift. Vi lär oss mer om vad undervisning är, 
hur Jesus undervisade och vad det innebär att vara kristen. 
Vi skapar också en mässa tillsammans där du får bidra med 
texter, böner eller predikan.

 VÄGVAL UNDERVISNING 20+ Parallellt spår för 
anställda/ideella som är 20 år och uppåt. Om undervisning: 
Hur kan vi stärka unga att ta större plats i församlingens 
undervisning?



VÄGVAL

Mission
Vad kan du göra för att bidra till en mer hållbar värld? Ordet 
”mission” betyder uppdrag, men vilka uppdrag är viktiga 
för dig och andra, i din närhet och globalt? Vägval Mission 
är en helg för dig som är konfirmerad och vill träffa andra 
unga från församlingar i Uppsala stift. Vi lär oss mer om vad 
mission är och vad det kan innebära i din vardag. Vi skapar 
också en mässa tillsammans där du får möjlighet att vara 
delaktig utifrån det som är viktigt för dig.

 VÄGVAL MISSION 20+ Parallellt spår för anställda/
ideella som är 20 år och uppåt. Om mission: Hur kan vi 
inspirera ungdomar att utöva mission i församlingen och i 
vardagen?

VÄGVAL 

Diakoni 
Hur ser ditt engagemang ut för ett bättre och rättvisare 
samhälle? Vill du lära dig mer om vad diakoni är och vilka 
diakonala utmaningar som finns? Vägval Diakoni är en 
helg för dig som är konfirmerad och vill träffa andra unga 
från församlingar i Uppsala stift. Tillsammans delar vi våra 
erfarenheter av diakonalt engagemang och lyfter in dem när 
vi skapar en mässa tillsammans.

 VÄGVAL DIAKONI 20+ Parallellt spår för anställda/
ideella som är 20 år och uppåt. Om diakoni: Vad kan vi göra 
för att ungdomar ska bli delaktiga i församlingens diakonala 
uppgift?



VÄGVAL

Musik
Vill du lära dig mer om att spela och leda sång i gudstjäns
ten eller i ett band? Vad betyder sången och musiken för 
gudstjänsten? Vägval Musik är en helg för dig som vill 
träffa andra unga från församlingar i Uppsala stift. Ta med 
instrument eller låna på plats. Tillsammans både spelar och 
sjunger vi och skapar helgens gudstjänster tillsammans. 
Bidra med sång, musik, texter, böner eller predikan.

VÄGVAL 

Kyrkomusiker
Är du intresserad av att bli kyrkomusiker? Vägval Kyrko
musiker är en helg för dig som spelar orgel och/eller sjunger 
i kör samt vill träffa andra unga som också gör det. Under 
helgen får du möjlighet att lära dig mer om både orgelspel, 
körledning och annat som hör yrket till. Tillsammans med 
andra deltagare skapar du och medverkar med musik i  
helgens gudstjänster.



VÄGVAL

Ledarskap
Vill du bli ledare eller utvecklas som ledare? Hur funkar en 
grupp och hur kan man bygga en god gemenskap? Vägval 
Ledarskap är för dig som är konfirmerad och går i gymna
siet och uppåt, och vill träffa andra unga från församlingar i 
Uppsala stift. Vi lär oss mer om bland annat att leda grupp
samtal och ta emot ett förtroende. Vi pratar om vad ett 
kristet ledarskap innebär och du får testa att leda lekar och 
andakter. Vägval Ledarskap pågår under tre helger.

”VÄGVAL LEDARSKAP HAR VARIT 
EN STOR HJÄLP I MITT VÄX-
ANDE SOM EN LEDARE, OCH 
SOM EN BONUS FICK JAG 
MASSOR MED NYA VÄNNER!”

JESPER PERSSON





Vill du fundera vidare över din roll och uppgift i kyrkan? 
Vill du upptäcka mer om vad Svenska kyrkan är och står 
för? Är du intresserad av musik eller ledarskap? Vill du 
utvecklas och fördjupa din tro?

Scanna koden och läs mer på 
internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift/vagval




