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STUDIECIRKELN:

Hur skapar vi fred med jorden?
 Att vara skapad medskapare

Syftet med studiecirkeln är att utforska 
tillsammans hur vi som skapade medskapare kan 
frigöra hopp och handlingskraft i omställningen 
till ett hållbart samhälle där vi lever i fred med 
jorden, varandra och hela skapelsen. Vad innebär 
det för oss – som enskilda, grupp, kyrka och 
samhälle?

Studiecirkeln är uppdelad i fem träffar 
och utformad utifrån flertalet texter. Den 
knyter an till Svenska kyrkans Färdplan för 
klimatet och dess uppsatta mål, särskilt om 
värderingsförändring och klimatarbetet som 
kyrkans uppdrag. 

Studiecirkeln har vuxit fram som ett svar på några av de centrala 
uppmaningar som finns i Svenska kyrkans Ett biskopsbrev om klimatet. 
Genom sitt fokus på teologiska och existentiella samtal, i kombination 
med handling, fördjupar studiecirkeln förståelsen för vår roll och vårt 
ansvar i hållbarhetsarbetet.

Som utbildningsinsats kan den både bana väg för eller följa upp andra satsningar, exempelvis 
miljödiplomering, genom att förankra dem i tänkande och förhållningssätt. Studiecirkeln kan 
också stärka församlingens roll i lokalsamhällets omställning, bjuda in till dialog och bygga 
broar till andra aktörer.

Varmt välkommen att starta upp din cirkel!
Material och instruktioner hittar du här: http://skapafredmedjorden.se

Träff 1 
Komma samman som cirkel, 
att se världen som  relationer

PASS 1:1 (60-90 min)
Relationell omtanke – att 
utforska olika “vi”

PASS 1:2 (60-90 min)
Förundran – att fördjupa relationen till 
skapelsen (fördjupning av 1:1)

Träff 2  
Omvändelse i spänningen 
mellan verklighet och vision

PASS 2:1 (60-90 min)
Inre omställning – att möta 
vår tids spänningsfält

PASS 2:2 (60-90 min)
Ekologisk känslighet - en 
kompass för omvändelse  

Träff 3 
Berättelsernas kraft i ord och 
handling

PASS 3:2 (60-90 min)
Lokal självorganisering 
– att ta makten över 
berättelserna

PASS 3:1 (60-90 min)
Kulturellt berättande 
– en väg till frigörelse 
och förändring

Träff 4
Att förändra – vägar framåt 
som skapade medskapare

PASS 4:2 (60-90 min)
 Kreativt utforskande – 
att besjälas, beröra och 

berätta i handling

PASS 4:1 (60-90 min)
Konstruktiv handling – 

att ta steg som 
gör skillnad

PASS 5:1 (60-90 min)
Mångfaldens intelligens – att 
medskapa tillsammansrörelse

PASS 5:2 (60-90 min)
Integrera erfarenheter och gå 

vidare (fördjupning av 5:1)

Träff 5
Att inkludera och integrera 

inre och yttre mångfald


