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Ungresurs.nu i Göteborgs stift får tre miljoner kronor under tre år för att
förstärka och utveckla volontäråret i Svenska kyrkan. Formellt beslut
fattas på kyrkomötet i nästa vecka.
– Vi är glada för kyrkostyrelsens förslag som klubbas på kyrkomötet. Vi hoppas att ﬂer
kommer att upptäcka vad volontäråret kan betyda för rekryteringen till Svenska kyrkan,
säger stiftskonsulent Cecilia Cedergren på Svenska kyrkans unga i Göteborgs stift.
Ungresurs.nu är ett samarbete mellan Svenska kyrkans unga i Göteborgs stift, Göteborgs stift
och Helsjön folkhögskola och innebär ett volontärår då volontären under minst tio månader
får möjlighet att ta del av kyrkans och en församlings verksamhet. Fickpengar och
boendebidrag betalas ut, och under året ingår även 15 kursdagar med andra volontärer,
möjlighet till bibelfördjupning samt samtal med handledare och stiftskontakt.
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Vanliga verksamheter för volontärer är barn- och ungdomsarbete, men även körer,
verksamhet för äldre och vaktmästarsysslor. En volontär kan aldrig ersätta ordinarie
personal utan är en extrapersonal med handledare.
– Det här är en jätteﬁn möjlighet för unga men också för kyrkan att bredda sin rekrytering,
säger Cecilia Cedergren. Vi på Svenska kyrkans unga i Göteborgs stift driver det här
volontäråret på egen hand för sjätte året nu och vi är glada över att vi kan sprida vår kunskap
och erfarenhet till andra, särskilt nu när det inte blir något nationellt projekt kring
volontäråret.
Tidigare i höstas hölls ett rådslag i Göteborg med representanter från åtta stift där man
intresserar sig för volontärarbetet. För 2018-2019 anmälde 35 församlingar intresse för att
vara praktikplats och 23 ungdomar ansökte som ung resurs. I dag är 17 ungdomar verksamma
som volontärer i ﬂera stift, bland annat Skara, Göteborg och Strängnäs.
– Ett volontärår har dubbla positiva sidor. Dels kan det vara svårt att rekrytera medarbetare
för en församling, här ges möjlighet att komma i kontakt med en ung person som ser på
verksamheten med nya ögon. Dels kanske en ungdom som lämnat gymnasiet och tvekar över
vad han eller hon vill göra, vill gå djupare in i kyrkans verksamhet och fundera över sin tro,
säger Cecilia Cedergren.
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