
 
 

 

 

 

 

Lyssnande ledarskap  
i församling, gudstjänst och predikan 

En ledarutbildning i Svenska Kyrkan 2019-2020 

 
SYFTE 
Utbildningen har två syften. Dels syftar den till ett lyssnande och kroppsmedvetet ledarskap som 

ger stöd för församlingen att ta en mer aktiv plats i gudstjänsten. Dels är utbildningens syfte att 

hitta uttryck för en mer levande förkunnelse och liturgi som förmedlas på ett ärligt och 

fördjupande sätt. 

KROPPENS SPRÅK 
Vi vet sedan länge att kroppens budskap är starkare än ordens och att en samstämmighet mellan 

ord och kropp gör vårt budskap trovärdigt och intressant. Det finns en längtan efter andra språk 

än det talade. Som konst och musik, vandringar, dans och rörelse, stillhet och tystnad. Det blir 

allt viktigare att vi som är bärare av Ordet hittar vägar att förmedla det på, vägar som når fram. 

Detta ställer större krav på hur budskapet gestaltas i våra gudstjänster. Vi behöver flera uttryck 

för att hitta vägen till en mer levande gudstjänst så att den berör oss på djupet. När vi blir 

medvetna om hur kroppen kommunicerar kan vi lättare göra det kristna budskapet relevant och 

visa att det angår mig och mitt liv. Bibelns berättelser blir mer levande och då väcks nyfikenhet 

på dess innehåll. 

 

LYSSNANDE LEDARSKAP 
Svenska kyrkan behöver ledare som väcker människors kreativitet och ger plats för delaktighet. 

Ledare som med nyfikenhet och intresse skapar ett tillåtande tilltal och ger näring till det som växer. 

Utbildningen ger redskap och praktisk träning i ett lyssnande ledarskap. 
  

BESKRIVNING 
Utbildningen består av åtta internat under två år med start i mars 2019. Den vänder sig till 

medarbetare som har uppgiften att vara ledare i församlingsarbete och gudstjänst i Svenska 

kyrkan. Kursdeltagarna övar sig i att låta kroppen ta plats och att bli medvetna om kroppens 

visdom. Det sker genom att individuellt och i grupp: 

 öka sin kroppsmedvetenhet 

 öva sig i ett lyssnande ledarskap 

 öva tydlighet, gränssättning och empatiskt förhållningssätt 

 öva predikan, dvs. återge, tolka och gestalta det kristna budskapet 

 

Deltagarna arbetar också med: 

 Hemuppgifter mellan varje internat. 

 Individuell fördjupningsuppgift i förkunnelse. Det sker hemma i församlingen samt 

genom redovisning på utbildningen. 

 

Internatens temata är under det första året: Landa i min kropp, Låta mig bli sedd, Mötas i 

medkänsla och Låta kroppen tala. Det andra årets fyra internat följer mässans fyra rubriker: 

Samlingen, Ordet, Måltiden och Sändningen. 



 

LYSSNANDE LEDARSKAP – EN RÖRELSE I TIDEN 
I mötet mellan Åsa Rockberg och stiftsadjunkt Birgitta Söderberg skapades ett nytt koncept för 

arbete med gudstjänstutveckling. Det går i korthet ut på att få kontakt med vårt naturliga 

kroppsspråk så att vi blir både tydligare och mer kommunikativa som ledare och förkunnare. Det 

visade sig att konceptet fyllde ett latent behov. Under 2014 medverkade Åsa och Birgitta på 

Världens fest i Karlstad. Under flera Teologifestivaler i Uppsala har Åsa ansvarat för en 

delström och i maj 2016 ledde hon ett seminarium på Biskopens medarbetarmöte i Stockholms 

stift. På det nordiska liturgiska nätverket Leitourgia skapades 2014 ett seminarium med namnet 

Kropp och rörelse i gudstjänsten. Seminariet har fortsatt fördjupa sitt arbete på den årliga 

konferensen på Island, i Helsingfors och senast i Aarhus. I Oslo i november 2018 samlas åter 

seminariegruppen. 

Åsa Rockberg är rörelseterapeut och danskonstnär och hennes inspirationskällor har framför 

allt varit Brita Haugen, präst i Danmark och skapare av Rituell dans. Läs vidare 

www.britahaugen.dk och Karen Roeper från USA, skapare av Essential Motion. Läs vidare 

www.essential-motion.com. 

Åsa är utbildad hos bägge dessa förgrundsgestalter och har 20 års erfarenhet av samarbete med 

Svenska kyrkans församlingar. Hon har utvecklat ett koncept som genom dans och rörelse 

arbetar med människors utveckling. Läs vidare www.earthheart.se/om-earthheart/earthheart-

dance. 
 

ETT SAMPROJEKT 
Utbildningen växte fram i Stockholms stift och fortsätter i samarbete med Sensus 

studieförbund. Deltagare kan söka bidrag till kurskostnaden från sina egna stift. 

Utbildningsledare är Åsa Rockberg och Birgitta Söderberg, bitr. kyrkoherde i Huddinge 

församling. 

 

NÄR OCH VAR 
Utbildningen består av 8 internat under 2019-2020 

2019: 18-20 mars, 20-22 maj, 9-12 september (4 dagar) och 25-27 november.  

2020: 20-22 januari, 11-13 maj, 7-9 september och 12-14 oktober. 

Utbildningen är förlagd på Marielund, katolska kyrkans stiftsgård på Ekerö, nära Stockholm. 

 

KOSTNAD 
Utbildningens kurskostnad är 18 000/år och bekostas i samarbete mellan församling och stift. 

(Ta kontakt med stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling i det stift du arbetar). Kostnad för kost 

och logi är cirka 3 200 kronor per person och internat. 
 

ANMÄLAN 
Är du intresserad och har frågor om utbildningen, hör av dig till Mia, kontaktuppgifter 

nedan. 

Val av utbildningsdeltagare görs i de respektive stiften som bokat ett antal platser. 

 

DELTAGANDE 
Eftersom det är en processutbildning, där vi blir beroende av varandras stöd, förväntar vi 

oss att deltagarna satsar helhjärtat, dvs. kommer alla internat och är med hela internaten. 

  
 
B Andreas Holmberg 
stiftsadjunkt 
STOCKHOLMS STIFT,  SVENSKA YRKAN,  
DIREKT: 08-508 940 29 
E-POST: andreas.holmberg@svenskakyrkan.se   
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