
Fritt översatt från Season of Creation 2021 Guide 

Skapelsetid: Eventchecklista 

Denna checklista ger er stegen för att hålla ett lyckat evenemang. Sammanfattningsvis 

gäller det att 1) planera bra, 2) samla stort stöd, 3) se till att andra är medvetna om 

evenemanget och 4) följ upp evenemanget efteråt. 

 Samla en grupp på en till fyra personer att leda eventet med dig. Denna evenemangs-
kommitté kommer att dela med sig av arbetet, utveckla idéer, arbeta med din pastor/ 
präst och församling för att säkerställa att Skapelsetid har ett brett stöd i din kyrka. 

 Utveckla en allmän plan för ditt evenemang. Rada upp olika förslag och välj antingen 
det som passar er eller utveckla ett annat. 

 Planera ett samtal med församlingsherden. För att förbereda alla inför mötet, dela 
lanseringen av Skapelsetid 2021, information om Skapelsetid och en länk till SKR:s 
webbplats i förväg. 

 På mötet: Börja med att tacka alla för det goda arbete de redan gör för att skydda 
skapelsen. Säg att du och din kommitté skulle vilja vara frivilliga för kyrkan genom att 
leda ett Skapelsetid-evenemang. Skriv anteckningar med allas feedback och 
kommentarer.  

 Uppdatera din plan som svar på de delade kommentarerna. Stäm av händelsens 
datum, tid och plats med kyrkans administratör. 

 Registrera ditt evenemang på SeasonOfCreation.org. När du registrerar blir ert firande 
synligt på den globala Season of Creation-kartan. 

 Tala med ytterligare ledare i kyrkan för att få feedback och input. Kyrkomusiker, kyrko-
gårdsarbetare, församlingspedagoger, konfirmander och församlingsråd kan vara 
involverade. 

 Om ditt evenemang är ekumeniskt eller interreligiöst, kontakta de samfund som du 
hoppas kunna samarbeta med. Be om ett möte och presentera din plan på ett sätt som 
liknar den metod du använde med din egen församlingsherde.  

 Efter planen är klar, se till att medlemmar i din församling och alla samarbetande tros-
samfund är medvetna om den. Den perfekta tiden att börja är en månad före evene-
manget. Detta steg är viktigt för att säkerställa närvaro och ett engagerande 
evenemang. Använd gärna mallar för flygblad, sociala medier m.m. som finns på 
SeasonOfCreation.org.  

 Några dagar före evenemanget: Samla alla delar som behövs, gör inköp, testa 
utrustning. Kontakta eventuella medvärdar för att se till att de har allt de behöver. Gör 
ett sista tryck för medvetenhet i kyrkan genom att be om ett tillkännagivande vid 
gudstjänst före evenemanget. Sätt upp meddelanden på offentliga anslagsytor.  

 Genomför eventet. Ha kul!  

 Efter evenemanget, skicka ett tackmeddelande till alla ledare och volontärer. Låt din 
församling veta om alla resultat eller nästa steg från evenemanget. 

 Dela foton av ditt evenemang i sociala medier och på SeasonOfCreation.org. Dessa kan 
delas offentligt och kommer att inspirera och utbilda människor runt om i världen.  

 Fyll i formuläret för eventrapporter på SeasonOfCreation.org. 

https://seasonofcreation.org/2021/01/25/christian-leaders-launch-2021-season-of-creation-and-mark-week-of-prayer-for-christian-unity-en-news/
https://www.skr.org/vart-arbete/hallbar-utveckling/skapelsetid/
https://www.skr.org/vart-arbete/hallbar-utveckling/skapelsetid/
https://seasonofcreation.org/
https://seasonofcreation.org/

