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örändring

KOM IHÅG !

studiecirkel

Över gränser
Här följer ett upplägg för en
studiecirkel utifrån detta inspirationshäfte. Ändra gärna så att
det passar just er grupp. Kanske
vill ni hoppa över någon del och
fördjupa er i en annan.

Förhoppningen är att denna
studiecirkel ska leda till konkreta aktiviteter i församlingen och
den kan med fördel genomföras
inför Globala veckan.
Lycka till!
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Träff 1 Över gränser – migration och flyktingskap
Den här träffen fokuserar på att ta reda
på hur det ser ut i världen.Vad betyder
det att vara migrant eller flykting? Varför
måste så många människor fly från sina
hem?

Samtal/runda och övning
Börja med en runda där alla får dela
med sig av sina associationer till orden
flykting/migrant (skriv gärna ner era
associationer). Gör värderingsövningen
Heta stolen på sidan 20.
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Läs och samtala i bikupor

Läs och avsluta/andakt

Läs texten Gud vid gränserna på sidan 5,
intervjun på sidan 9 samt Migration –
frågor och svar på sidan 10 och 11. Hur
reagerar ni på det ni nu fått reda på?
Förändras era tankar? Hur? Att söka asyl
är en mänsklig rättighet. Bör ett land
kräva bevisning för att bevilja asyl? Vad
tänker ni om bilden av västvärlden som
den stora mottagaren av flyktingar?

Läs bibeltexten Älska främlingen
Mos 10:17–22. Fundera över ordet
flyktingskap i Bibeln och vad det betyder.
Avsluta gärna med en runda och en kort
andakt tillsammans. Tips på böner och
sånger finns på sidorna 26–31.

F
TIPS!

Träff 2 Främlingskap – vad betyder det?
Den här träffen fokuserar på begreppet
främlingskap.Vad betyder det att tvingas
fly från sitt hem och att inte känna till
kulturen eller landet dit man kommer?

Gör övning och samtala
Gör övningen Tvärtom på sidan 21.
Vad kan vi lära oss av övningen? Vad är
viktigt att tänka på om vi vill skapa goda
möten över gränser?

örändring

Ett sätt att inleda och/
eller avsluta en träff är
rundan. I en runda får alla
i gruppen berätta om
sina tankar utan att bli
kommenterade. Frågor
för en runda kan till
exempel vara: Så här
mår jag just nu, det här
förväntar jag mig av
studiecirkeln, det här
betyder flyktingskap
för mig, det här tar jag
med mig från den här
träffen.

Läs och samtala i bikupor
Läs texten om att vara flykting på sidan
6 samt texterna om Jesus som migrant
och flykting på sidorna 12–13.Vad har
du för erfarenheter av att själv vara
främling? Kan Senia vara flykting om hon
själv inte flytt?

Läs och avsluta/andakt
Läs Jesus som flykting Matt 2:13–15.Vad
betyder texten för oss i dag? Avsluta
gärna med en runda och sedan en kort
andakt tillsammans. Tips på böner och
sånger finns på sidorna 26–31.

Träff 3 Aktivitet och engagemang i församlingen/gruppen
Den här träffen fokuserar på det lokala
sammanhanget. Använd gärna denna
träff för att planera konkreta aktiviteter
och/eller gudstjänster i Globala veckan.

Läs och gör övning
Läs sidan 24 om idéer för aktiviteter i
församlingen. Läs också Doreen
Månssons krönika på sidan 16. Gör
övningen Idéstorm på sidan 21.

Gå vidare

Avslutning/ Andakt

När ni gått igenom alla idéer som
kommit upp är det dags att bestämma
vad ni vill gå vidare med och genomföra.
Planera så långt det är möjligt, om ni
inte blir helt färdiga – bestäm hur ni går
vidare. Planera in en träff till och/eller
gör en arbetsfördelning. Lycka till!

Avsluta gärna med en runda och ha
sedan en kort andakt tillsammans. Tips
på böner och sånger finns på sidan
26–31.
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