Kap 7

Allmän beredskap
Vi blir snabbt hemmablinda och behöver därför få hjälp att vidga blicken
så att vi inte bara ser på sånt som vi redan har kunskap om. Allt händer inte
där vi lättast hänger med. Det finns ett minnesord ”EPISTEL-AvKalle” som
hjälp för sökandet efter trender och förändringar i samhället. De sökområden
minnesordet står för är jättebra att ha i bakhuvudet så att vi inte drabbas av
”tunnelseende”, och missar stora delar av trenderna.
Fråga dig vad som händer i:

E konomi, marknad.
P olitiska förändringar.
I nstitutioner, skola, omsorg och föreningsliv.
S ociala förändringar, samhällsomvandling, värderings-, moral- och 		
livsstilsförändringar.

T eknik och vetenskap, underskattas nästan alltid.
E kologi, miljö och hälsa.
L agförändringar.
A ndliga strömningar.
K ultur, konst, film, litteratur, media mm.
Leta reda på aktuella undersökningar eller böcker som t ex Av fri vilja – på
fri tid (Svenska kyrkans församlingsnämnd) och Framtidens värderingar
(Konsultförlaget). Analysera ungdomstidningar som Veckorevyn, Mitt Livs
novell, Frida, Okey mm. Moderna sånger och filmer kan också visa trender
som kommer.
Hemsidor som t ex www.bibelsajten.nu och www.verbum.se/narkontakt/
är värdefulla då man kan komma åt verkligt aktuella uppgifter. ”Närkontakt”
är ett konfirmandmaterial och på hemsidan finns mycket om ungdom, kristentro, kultur mm. Man har många aktuella länkar till sidor som kan hjälpa
er att finna trender och fenomen som påverkar era ungdomar.
På Johannelunds teologiska högskola finns en avdelning som jobbar med
frågor av nutids och framtidskaraktär. Kontakta dem på telefon 018-16 99
00.
Även allmänna tidningar som Finanstidningen, Forskning och Framsteg,
Newsweek, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet kan vara värdefulla i sökandet efter trender, men glöm inte bort de kristna tidningarna Dagen, Världen
idag, Kyrkans Tidning m fl. Kom ihåg ”EPISTEL-AvKalle”, så vi inte blir för
snäva när vi söker!
Företaget Kairos Future AB har mycket att lära oss om framtidsbered
skap. De ger ut många böcker, Scenarioplanering av Mats Lindgren (Kon
sultförlaget) är väldigt bra och ger god översikt över metoder vi kan använda.
Kartbok för idéburna en annan.
Vi kristna har alltför ofta blivit tagna på sängen av det som kommer. Låt
oss skaffa oss lite mer beredskap genom att arbeta med vad som kan komma,
så att vi kan reagera snabbare om det kommer! 
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