ETT PRAKTIKÅR I SVENSKA KYRKAN

KURSPLAN 2020-2021
Praktikårets syfte

Syftet är att under tio månader (mitten av augusti – mitten av
juni) ge unga människor mellan 18 och 25 år möjlighet att ställa
sig till förfogande för kyrkans liv och verksamhet och undersöka
vad det innebär att arbeta inom Svenska kyrkan. Året vill också
ge tid och utrymme för reflektion kring det egna livet och tron.
Syftet för praktikplatsen/församlingen är att få in en ung människas perspektiv i sin verksamhet och genom volontären erbjuda
de unga i församlingen en förebild.

Årets och kursernas upplägg

Gudsbild, församlingssyn, människosyn och Bibelsyn är centrala
begrepp som tillsammans formar kyrkans liv, verksamhet och
inriktning. Under året ska dessa moment kontinuerligt bearbetas
och reflekteras tillsammans.
Utöver arbetet i församling innehåller året
• 18 kursdagar fördelade på fyra tillfällen
• Bibelskola/bibelfördjupning ca en gång i månaden
• Kontinuerliga samtal med handledare
• Arbetsplatsbesök av stiftskontakt

Mål för lärandet

Att utrusta deltagarna genom att
• Tydliggöra Svenska kyrkans bekännelse, uppdrag och organisation
• Ge möjlighet till utveckling av och reflektion över tro och liv
• Öka förståelsen och beredskapen för mötet med andra
• Bearbeta och återkoppla årets erfarenheter
• Öka kunskapen om demokrati och delaktighet som bärande
begrepp i organiseringen av kyrkans verksamhet

I samverkan

Ungresurs.nu genomförs som en folkhögskolekurs i samverkan
mellan Göteborgs stift, Luleå stift, Helsjön folkhögskola,
Älvsbyn folkhögskola och Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift.
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KURSTILLFÄLLE 1 (5 DAGAR)
Tema: Tro/Skaparen
Kortare pilgrimsvandring
Konfirmandmetodik
Besök i församling för att träffa olika
yrkesroller
Reflektion över hemförsamlingen
Andaktsmetodik
Ledarskap
Bibelns röda tråd
Min tro

KURSTILLFÄLLE 2 (5 DAGAR)
Tema: Kristi kropp/ Jesus
Sakramentens ursprung och betydelse
Barnmetodik
Mässan
Ledarskap
Rekryteringsgruppen
Utepedagogik
Reflektion över Ungresurs.nu - församlingen
som man kommit till
Själavård

KURSTILLFÄLLE 3 (5 DAGAR)
Tema: Kyrkan/ Anden
Kyrkan som organisation
Besök på stiftet
Kyrkohistoria (den lutherska kyrkan)
Diakonimetodik
Teologi i gudstjänst

KURSTILLFÄLLE 4 (OBS 3 DAGAR)
Pilgrimsvandring
Avsluta kursen
Utvärdering

