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KAPITEL 8

Resurspersoner för 
församlingar för samtal om 
frågor relaterade till hbtq

Vi uppmuntrar församlingar i Equmeniakyrkan att samtala 
om hbtq-relaterade frågor. Målet är att ni som gemenskap 

ska bli trygga med varandra och i hur ni kan vara en 
inkluderande och icke-diskriminerande gemenskap för hbtq-

personer.    

Dessa samtal kan läggas upp på många sätt. Behoven och längtan i 
församlingarna ser olika ut. En del har fört samtal tidigare, för andra är 
temat ännu obearbetat. Några vill ha teologiska föreläsningar, andra 
önskar delade berättelser om hur hbtq-personers situation ser ut och 
ytterligare andra vill lägga tyngdpunkt på samtal i smågrupper med 
respekt för olika åsikter. 

För att samtalet i församlingen ska bli så tryggt och ärligt som möjligt 
är det ofta bra att ta hjälp av någon som är insatt i ämnet, är kunnig i 
samtalsmetoder och inte själv är en del av församlingsgemenskapen. 
Vi har tillfrågat ett antal personer vi har förtroende för. De står till 
förfogande för att bokas in av församlingar. De har lite olika tyngdpunkter 
i sin kompetens och i vad de kan erbjuda. Många är tillfrågade för att de 
är vana samtalsledare som kan stötta församlingen att söka sina frågor 
och svar snarare än att bidra med egna åsikter. Flera har också tillfrågats 
för att de dessutom har specialkunskaper och/eller egna erfarenheter 
inom just hbtq.

Kontakta din regionala kyrkoledare för att få tips på person för just 
din församling. Studieförbundet Bilda kan vara en resurs i planering 
och genomförande. Församlingen kommer överens om och står för 
ersättning till den som bjuds in. Ersättningsnivåerna är olika beroende på 
anställningsform och kompetens. 
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Förutom de personer vi tillfrågat specifikt för det här uppdraget finns 
också som resurs:

Equmeniakyrkans/Equmenias regionsanställda 
Bokning sker genom din regionala kyrkoledare.

Studieförbundet Bildas verksamhetsutvecklare 
Bokning sker genom Petra Falk: petra.falk@bilda.nu

EKHO:s lokalföreningar 
Bokning sker genom Anna-Karin Caspersson: anna-karin@ekho.se
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