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Varför skapa stämning och
ceremonier?
Så fort någon olyckat inträffat finner man människor som tänder ljus och lägger blommor vid olycksplatsen. Det verkar bli allt viktigare för folk att visa vad
de känner genom symbolhandlingar och symboler, det är ett sätt att fånga en
del av livet som vi inte når enbart med ord. I kyrkorna tillhör de populäraste
gudstjänsterna de som innehåller många symbolhandlingar i Tomasmässor,
Taizémässor, SacroArtmässor och liknande.

Andakter och ceremonier ska innehålla fakta och kunskap men det kommer
bäst till sin rätt om det förstärks och fördjupas genom det som omger sakinnehållet.
I viss mån kan man jämföra ceremonier med leken för barnen. I leken
gestaltas en annan värld, en värld som barnet försöker förstå. I ceremonier
försöker vi gestalta en dimension av livet som ord och fakta ensamt inte kan
fånga eller förklara.
När vi till exempel vill fira någon så reser vi oss upp och sjunger. Genom
att stå upp markerar vi något av respekt och uppskattning för den vi firar. Att
sitta och sjunga känns fel, det skulle sänka uppvaktningen, banalisera den
uppskattning vi vill visa. Handlingen behövs för att ge orden rättvisa.
För att kunna markera till exempel fest och högtid använder vi ballonger,
blommor, dekorationer fint porslin och brutna servetter i olika kombinationer allt eftersom ålder, högtidlighet och skojfriskheten bestämmer. Vi använder olika symboler och attribut för att nå olika syften. Skillnaden mellan
dem tänker jag är att en symbol representerar något mer. Till exempel står
blommor bland annat för livet, korset för Jesus. Ett attribut tänker jag är till
exempel silverkandelabern, banderollen, ballongen och annat som mest bara
är en fin stämningsskapande inramning.
Att det finns en mängd olika tillfällen i EFS/Salt-sammanhangen där väl
genomtänkta andakt är viktiga tror jag de flesta håller med om. Vi har än fler
tillfällen där väl genomtänkta ceremonier skulle ge än större lyft åt vad vi står
för. Handlingarna är vårt kroppsspråk, det visar på det vi talar om och det
tydliggör den atmosfär vi har. Genom våra ceremonier kan vi också förändra
våra attityder, öppna eller sluta oss, växa eller bli statiska, bli nyfikna eller
blasé.
Några exempel på ceremonier som är/kan
bli aktuella för oss.
•
•
•
•
•
•
•
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Prisutdelningar
Märkesutdelning
Förtjänstteckenutdelning
Upprop
”Gnistan/Blixten”
Ljuständning
Mottagning av utländska gäster
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Stipendieutdelning
Minnestund
Tacktal
Med flera

Tänk igenom vilka ceremonier och andakter
ni vill använda er av!


Vilken karaktär ska de ha?



Vad vill ni ge för upplevelse i dem?



Ska de spegla värme och närhet?



Ska de vara skämtsamt och lustigt?



Ska det ge högtidlighet och värdighet?



Ska det vara spännande och utmanande?

Eller vad? Försök ALDRIG genomföra en ceremoni på ett sätt som ni inte
tror på! Det förstör upplevelsen för alla. Lägg den på rätt nivå för er som ska
göra den så kroppsspråket stämmer och fördjupar det ni vill förmedla.
Varför skapa stämning och ceremonier?
För att vi behöver dem för att förstå och fördjupa livet med varandra och
med Gud!
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