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Ett	  nytt	  titthål	  görs	  i	  materialet.	  Några	  utdrag	  från	  berättelser	  får	  illustrera	  den	  del	  i	  
strukturen	  som	  kan	  benämnas	  ÅTERGÅNG.	  	  

M	  lärde	  sig	  be	  aftonbön	  och	  sjunga	  psalmer	  av	  sin	  djupt	  religiösa	  mormor.	  Hon	  gick	  i	  
söndagsskola	  och	  i	  ungdomsverksamhet.	  Under	  studietiden	  släppte	  M	  kontakten	  med	  
kyrkan.	  Det	  yttre	  som	  fick	  henne	  att	  återvända	  var	  barnens	  deltagande	  i	  kyrkans	  
barntimmar.	  Nu	  är	  kyrkan	  en	  självklar	  del	  av	  M:s	  liv	  och	  tron	  är	  innerlig.	  M	  har	  också	  
förtroendeuppdrag	  i	  församlingen.	  

B	  är	  uppvuxen	  i	  en	  familj	  som	  inte	  var	  speciellt	  religiös.	  Föräldrarna	  gick	  i	  kyrkan	  vid	  de	  stora	  
högtiderna	  och	  bad	  aftonbön	  med	  sina	  barn.	  B	  och	  en	  kamrat	  hade	  kommit	  överens	  om	  att	  
ta	  konfirmationsundervisningen	  på	  allvar	  och	  gå	  in	  för	  läsningen.	  Det	  blev	  en	  mycket	  positiv	  
tid	  och	  efter	  konfirmationen	  var	  B	  med	  i	  kyrkans	  ungdomsförbund	  och	  mycket	  aktiv,	  bl	  a	  i	  
körverksamheten.	  Så	  följde	  år	  när	  familj	  och	  yrkesarbete	  tog	  all	  tid	  i	  anspråk.	  Efter	  en	  flytt	  till	  
annan	  stad	  kom	  B	  med	  i	  församlingens	  körverksamhet.	  Det	  ledde	  till	  engagemang	  i	  
gudstjänstliv	  och	  så	  småningom	  tackade	  B	  ja	  till	  kyrkvärdsskap.	  

	  A:s	  mamma	  lyssnade	  på	  gudstjänsterna	  i	  radion,	  och	  på	  andakterna	  kvart	  i	  åtta	  på	  
morgnarna.	  Med	  det	  har	  A	  vuxit	  upp.	  Fastern	  och	  farbrodern	  var	  kyrkligt	  engagerade.	  A	  gick	  
under	  några	  år	  i	  söndagsskola	  i	  en	  frikyrka.	  Den	  valdes	  pga	  geografisk	  närhet.	  När	  familjen	  
flyttade	  fanns	  ingen	  söndagsskola	  att	  gå	  till.	  	  Efter	  konfirmationen	  inskränkte	  sig	  A:s	  
kyrkobesök	  till	  julottan.	  A	  gifte	  sig,	  barnen	  är	  döpta	  och	  konfirmerade.	  I	  samband	  med	  
dödsfall	  etablerade	  A	  kontakt	  med	  en	  präst.	  Detta	  ledde	  så	  småningom	  till	  att	  A	  engagerade	  
sig	  i	  församlingsarbete.	  Hon	  blev	  en	  aktiv	  del	  av	  den	  gudstjänstfirande	  församlingen	  och	  
också	  kyrkvärd.	  

Många	  i	  det	  genomomgångna	  materialet	  har	  haft	  en	  relation	  till	  kyrka	  och	  församling	  i	  
barndomen,	  men	  sedan	  kommit	  bort	  från	  den.	  Orsaken	  till	  att	  man	  bröt	  relationen	  kan	  ha	  
varit	  ett	  medvetet	  val	  eller	  berott	  på	  yttre	  omständigheter	  som	  flytt,	  familjebildning.	  Man	  
har	  sedan	  kommit	  tillbaka	  till	  kyrkliga	  sammanhang	  igen.	  Skälen	  till	  återgång	  kan	  ha	  varit	  
olika.	  Sex	  faktorer	  kan	  urskiljas:	  familjeskäl,	  på	  eget	  initiativ,	  gudsupplevelse,	  på	  andras	  
initiativ,	  genom	  någon/något	  i	  en	  församling	  samt	  kris	  i	  livet.	  Familjeskäl	  kan	  vara	  följden	  av	  
giftermål	  eller	  samboförhållande	  eller	  genom	  barnens	  kyrkliga	  engagemang	  i	  grupper	  och	  
konfirmationsläsning.	  Det	  som	  uppges	  ha	  påverkat	  via	  församling	  är	  en	  präst,	  engagemang	  
via	  musik	  och	  kör,	  att	  man	  blivit	  tillfrågad	  om	  en	  uppgift,	  att	  man	  engagerat	  sig	  i	  
kyrkopolitiken.	  Kriser	  i	  livet	  som	  har	  påverkat	  att	  man	  kommit	  tillbaka	  till	  kyrkan	  kan	  ha	  varit	  
dödsfall,	  skilsmässa	  eller	  annan	  yttre	  händelse.	  Flera	  faktorer	  kan	  naturligtvis	  ha	  samverkat	  
till	  återgången.	  	  

	  

	  


