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Bakgrund

På Svenska Kyrkans ungas hemsida står det följande om Ung Pilgrim:
Ung Pilgrim (UP) startades för att man ville hitta en modell för att få konfirmanderna att
vara aktiva i sin församling även efter konfirmationen. Varje grupp håller på två år, från
början av nian till slutet av ettan. De två åren avslutas med en pilgrimsresa i Europa. Resan
kan fungera som en morot. En gång per termin är det ett veckoslutsläger då pilgrimerna får
utbildning i de uppgifter man utför i sin församling. Även en del kvällsaktiviteter och
umgänge med hopp och skoj, spratt och spel ingår givetvis. Under resten av terminen har
pilgrimen arbetsuppgifter att utföra i sin församling, man kan vara konfirmationsassistent,
ledare i barngrupper, musikansvarig, gudstjänstmedhjälpare m m. Vad de ska göra är upp till
en själv och församlingen att bestämma, men meningen är att det ska vara regelbundna
arbetsuppgifter.
UPs Vänner har varit en utredande projektgrupp vars uppdrag det har varit att se över varför
deltagarantalet på Ung Pilgrim minskat de senaste åren och vad som skulle kunna göras åt
det. Vi har valt att arbeta efter följande frågeställningar:
Frågeställningar

1. Varför minskar deltagarantalet i Ung Pilgrim
2. Vad kan göras för att göra projektet mer attraktivt
3. Bör projektet drivas vidare som idag, förändras eller läggas ner?
Vi har valt att besvara våra frågeställningar med hjälp av en enkät utförd på medlemmar i
Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift, frågor ställda till och besvarade av församlingar där
ungdomar tidigare deltagit i Ung Pilgrim, samt intervjuer utförda på ungdomar som deltagit i
Ung Pilgrim tidigare.
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Resultat
Enkät
En enkät genomfördes under Mitterminsmötet Våren 2012 samt under Distriktsårsmötet
2012. Enkäten fylldes i av medlemmar i Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift. Däribland fanns
ungdomar som varit med i Ung Pilgrim tidigare, men även de som inte kommit i kontakt med
det. Totalt fylldes enkäten i av 37 personer varav fem hade deltagit i Ung Pilgrim.
Ungdomarna fick ta ställning till huruvida de kände sig välinformerade om Ung Pilgrim, samt
om de ansåg att de hade en bra bild av Ung Pilgrim som projekt. Följande resultat erhölls:
Figur 1. Diagramet visar svar från enkät. Ungdomar fick ta ställning till huruvida de ansåg sig
vara välinformerade om Ung Pilgrim. 0 var lägst betyg och 5 var högst
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Figur 2. Diagramet visar svar från enkät. Ungdomar fick ta ställning till huruvida de ansåg att
de hade en bra bild av Ung Pilgrim. 0 var lägst betyg och 5 var högst
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Utskick till församlingar

Ett utskick gjordes även till församlingar där man sedan tidigare haft ungdomar som deltagit
i Ung Pilgrim. De ställda frågorna återfinns som Bilaga 1. Följande sammanfattar de svar vi
fick:

Ung Pilgrim är ett bra projekt som ger ungdomar från de församlingar som inte har så många
ungdomar chansen att få hjälpa till i sin hemförsamling och att också få träffa ungdomar från
andra församlingar. Församlingar som har många ungdomar som medhjälpare har oftast
egna projekt.
De församlingar som har haft med ungdomar tycker att det har varit mycket bra och
ungdomarna har varit nöjda. De vill gärna fortsätta att ha med ungdomar i Ung Pilgrim och
tycker att det var synd att det inte blev något i år. Taizé är ett bra resmål för unga pilgrimer
och det finns de som har ångrat sig när de valt sommarjobb framför resan.
När det gäller information inför t.ex. läger så har den, de senaste åren, kommit försent. I
vissa fall har informationen varit så sen som bara någon vecka, om ens det, innan läger.
Detta gör att det blir svårare och dyrare att boka tågbiljetter.
På hemsidan står det att "Resan kan fungera som en morot”:
”Jag tycker inte att det här med att "resan kan fungera som morot" passar in, ungdomarna
ska vara med i Ung Pilgrim för sin egen skull. Våra ungdomar har fått skriva ner varför de
blev Ung Pilgrim, och de tycker att resan är en bonus, de gör det för att de själva vill och för
att träffa nya kompisar.” (Kommentar från en församling)
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Intervjuer med ungdomar från Ung Pilgrim

Frågor om hur ungdomarna såg på sin tid som Unga Pilgrim ställdes till sju före detta Unga
Pilgrimer. 3 tjejer och 4 killar. De kommer från årskullarna 04-06, 06-08 och 08-10. Nedan
redovisas de svar som erhölls:











Överlag var ungdomarna nöjda och positiva till Ung Pilgrim.
Det som var den största dragkraften att vara med i UP var UP:are som varit med
tidigare år. De inspirerar nya att vara med.
Även präster, Pedagoger och andra anställda är värdefulla för att få fler med till UP.
De tyckte att informationen var tillräcklig innan läger dock kom den ibland ut sent.
Det var bra att det var 4 helgläger då man hinner lära känna de flesta både ungdomar
och ledare innan den stora resan. UP-gruppen 04-06 hade oturen att ett läger var
samtidigt som ett mitterminsmöte och tyckte därför att man skulle försöka att inte
krocka.
Resan genom Europa ner till Taizé var positiv. Jag frågade vad som var bäst med hela
resan och alla svarade Taizé. En kunde inte välja mellan Taizé eller Paris så där blev
det två svar. Det som kom fram som var mindre bra var gruppen 08-10 kom till ett
hotell i paris som inte höll standard.
Angående längden på resan så tyckte de att den var lagom lång. Två stycken tyckte
att den var aningen lång. Möjligtvis korta ner med 1-2 dagar.
Flera av dem var tyvärr inte aktiva i sin församling efteråt. Några stannade i någon
månad eller två och någon var aktiv i flera år efteråt.
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Diskussion och Sammanfattning

Vi anser att Ung Pilgrim är ett mycket bra projekt som vi anser att Svenska Kyrkans Unga bör
fortsätta att erbjuda. Vi anser att man bör se över hur och när man ska skicka ut information
och vad som bör stå på hemsidan. Vi skulle gärna se att man involverar församlingar mer och
kanske inbjuder till en diskussionsdag där församlingar får säga vad som skulle passa dem
och hur man kan lägga upp det. Vi skulle också gärna se att Distriktsstyrelsen är mer insatt i
arbetet hos Ung Pilgrim. Man skulle tillexempel kunna sätta det som en regel att minst en
ledamot bör medverka i varje årskull. Man bör se över huruvida verkligheten stämmer
överens med vad som står i beskrivningen på hemsidan samt i Ung Pilgrims handlingsplan.
Det är bra att mycket information om Ung Pilgrim finns men vilka vet att den finns? och vilka
ser till att den följs?
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Bilaga1
1. Har er församling haft ungdomar som varit med i Ung Pilgrim?
2. Har era ungdomar varit nöjda med sin tid som Ung Pilgrim?
3. Har informationen angående hemuppgifter, läger, resa, etc. kommit ut i tid?
4. Har ni hittat uppgifter som ungdomarna kunnat ha på hemmaplan?
5. På Svenska Kyrkans ungas hemsida står det så här om Ung Pilgrim:
Ung Pilgrim (UP) startades för att man ville hitta en modell för att få konfirmanderna att
vara aktiva i sin församling även efter konfirmationen. Varje grupp håller på två år, från
början av nian till slutet av ettan. De två åren avslutas med en pilgrimsresa i Europa. Resan
kan fungera som en morot.
En gång per termin är det ett veckoslutsläger då pilgrimerna får utbildning i de uppgifter
man utför i sin församling. Även en del kvällsaktiviteter och umgänge med hopp och skoj,
spratt och spel ingår givetvis.
Under resten av terminen har pilgrimen arbetsuppgifter att utföra i sin församling, man kan
vara konfirmationsassistent, ledare i barngrupper, musikansvarig, gudstjänstmedhjälpare m
m. Vad de ska göra är upp till en själv och församlingen att bestämma, men meningen är att
det ska vara regelbundna arbetsuppgifter.
Låter det som en bra sammanfattning eller tycker ni att det är något som saknas?
6. Huvudmålet med resan har varit Taizé i Frankrike, Bra/Mindre bra?
7. Skulle ni vilja ha med/fortsätta ha med ungdomar i Ung Pilgrim?
8. Är det något som ni tycker att vi borde veta mer så skriv gärna det

