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”Vi vill vara en hoppets kyrka fylld av liv”
”Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.” Joh 10:10

är visionen för Vattholma pastorat och dess församlingar.
En kyrka som sjuder av liv mitt i livet och där hela livet får plats.
Att öppna upp för möten och gemenskap---Att öppna upp för Guds livgivande
Ande---Att upptäcka att vi behöver varandra och Gud när livet drabbar oss, i sorg
och glädje.
I Vattholma pastorat finns tre församlingar: Tensta, Lena och Ärentuna. Dessa tre församlingar
har var och en sin egen karaktär och verkar utifrån olika förhållanden. Tensta har mer av
landsbygdskaraktär med Skyttorp som pendlarort. Här finns en stor hembygdsförening och
Tensta folkdanslag och spelmanslag spelar en viktig roll i bygden. Lena (Vattholma) och
Ärentuna (Storvreta) med sina större samhällen kännetecknas mer av att vara pendlarförort till
Uppsala. I Tensta och Lena församlingar bor knappt 2000 personer i vardera församling och i
Ärentuna(Storvreta) bor drygt 7000 personer. I pastoratet finns också Lyckebokyrkan -en
församling inom Equmeniakyrkan. I Skyttorp finns också en liten husförsamling som samlar
några tillresta från Uppsala. Denna församling tillhör inte något samfund. Våra församlingar har
drygt 7000 medlemmar vilket utgör 68,7 % av invånarna.
I Vattholma pastorat bor de flesta i egna hem och har arbete vilket många pendlar till. Andelen
barn är klart högre i våra församlingar än vad som gäller för landet i övrigt. Det innebär att vi
som pastorat måste satsa extra på barn och ungdomar i vår verksamhet. Andelen pensionärer är
lägre. Den vanligaste hushållstypen är gifta eller sammanboende med barn. Att rikta sig till
familjer är alltså en viktig del av församlingarnas liv. Samhällena består till största del av
fristående hus eller radhus men det finns också en del lägenheter både i Storvreta och i Skyttorp.
De flesta i våra församlingar pendlar till Uppsala eller längre bort för att arbeta. Eftersom vi inte
har något gymnasium så pendlar även ungdomarna. Det gör att det inte är så många hemma på
dagarna förutom äldre, föräldralediga och de som är hemma av annan anledning ex
sjukskrivning. Eftersom kommunen inte har någon öppen förskola kommer många föräldrar och
barn till våra samlingar. De är en viktig mötesplats speciellt för nyinflyttade.
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I Storvreta finns flera idrottsföreningar som bedriver en stor verksamhet med innebandy och
fotboll. Detta gör att det ibland kan vara svårt med tider för konfirmander eftersom de har
mycket träning. Ibland kan det vara stökigt i Storvreta och genom att samarbeta med
fritidsgården vid olika tillfällen samt att ha ”Öppet hus” för ungdomar på onsdagar finns en
mötesplats dit man kan komma för att träffas.
I vårt pastorat finns ingen flyktingförläggning men väl en del ensamkommande barn som finns
på enstaka boenden och går i skola här. Vi har haft träffar för dessa men väldigt få kommer. I
enkäten som vi delade ut i början av hösten 2016 till aktiva församlingsbor samt publicerade i
pastoratets tidning fick man också nämna det som är viktigt för kyrkan att förhålla sig till och
här nämner många polarisering, individualiseringen, extremism, flyktingströmmarna,
klimatfrågan, sekularisering och den psykiska ohälsan. Detta är saker som vi som kyrka behöver
förhålla oss till och som påverkar oss.
Liksom på många håll i landet minskar antalet kyrkotillhöriga medlemmar och antal kyrkliga
handlingar liksom deltagare i gudstjänsterna. Vårt pastorat ligger nära Uppsala vilket gör att en
hel del nybyggnationer är på gång. Det största just nu är Fullerö där man beräknar att ca 5000
människor ska bo framåt 2030. Framtida inflyttning kan göra att antalet medlemmar ökar något
och med den Guds hjälp kan Vattholma pastorat med dess församlingar få betyda mycket för de
som bor och verkar här. Det är något vi kan be och arbeta för.
De tre viktigaste utmaningarna för församlingarna de närmaste åren är:




Att låta kyrkan och kristen tro vara tydligt närvarande i lokalsamhället
Att möjliggöra att fler bär församlingarnas liv och arbete genom ökad delaktighet och
ansvarstagande
Att skapa en mötesplats i Fullerö för framför allt barn och ungdomsverksamhet.

Församlingens identitet och uppdrag
”Svenska kyrkan framträder lokalt som församling- det är den primära enheten. Församlingens
uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att
människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och
fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas”. Kyrkoordningen.
Församlingen är en del av Svenska kyrkan som är ett evangeliskt-lutherskt samfund och en
öppen folkkyrka. Alla som tillhör Svenska kyrkan har ett ansvar för kyrkan. Vi har ett
gemensamt ansvar att bära tron vidare i våra egna liv, andras liv och till kommande
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generationer. ”Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er till att gå ut i världen och bära
frukt” säger Jesus. Joh.15:16
Begreppet församling används på tre sätt: 1) som geografisk enhet med vissa gränser, 2) som
alla medlemmar 3) som alla som regelbundet samlas till gudstjänst och verksamhet i våra kyrkor
och församlingshem. När begreppet församling används här avses de som tillhör Svenska
kyrkan och bor inom våra gränser.
För att fullgöra den grundläggande uppgiften behövs många medarbetare, både anställda men
framför allt ideella medarbetare och det är viktigt att dessa får utbildning och uppmuntran.
Varje församling har som styrelse ett församlingsråd vars uppgift är att stödja och påverka
församlings- och gudstjänstliv så att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.
Kyrkorådets uppdrag är att ge församlingarna förutsättningar att bedriva en väl fungerande
verksamhet genom att skapa budgetplaner, ansvara för underhåll av fastigheter samt
tillhandahålla anställd personal.
Församlingens uppgift är alltså att vara där församlingsborna är och erbjuda möjligheter till
fördjupad tro och gemenskap med Kristus och med varandra. För att kunna göra detta behövs en
bred verksamhet och flera ”ingångar”. I tider av sekularisering och där kunskapen om kristen tro
och tradition är svag behövs en medveten hållning för att göra detta möjligt. Strategier kan vara:
1. Ta vara på tillfälliga möten och vårda kontakterna vi får
2. Skapa öppna och välkomnande mötesplatser
3. Möjligheter till samtal och växt
4. Göra oss beroende av varandra. Viktigt att alla är behövda och får bidra med något.

Pastoralt program
Att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission är fyra olika aspekter av
uppdraget som Jesus gett oss. De går i varandra och alla verksamheter ska genomsyras av alla
fyra aspekter. Man skulle också kunna uttrycka att vi missionerar genom gudstjänst,
undervisning och diakoni. Diakoni går in i alla de tre andra aspekterna och man kan också säga
att det finns undervisning i gudstjänsten och i diakonin. Att sjunga lovsång och be är också en
del av undervisning och diakoni och mission.

Fira Gudstjänst
”Var dag samlades de i templet…Apg.2:46–47
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Nu får vi samlas i våra kyrkor och kapell för att fira gudstjänst med varandra. Vi är alla kallade
att fira gudstjänst; att lovsjunga vår Skapare, ta emot förlåtelse och upprättelse genom Jesus
Kristus och få kraft och liv av den Heliga anden. Som luthersk kyrka betonar vi att evangeliet
ska rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. Med detta menar vi att det är viktigt att Guds
nåd och förlåtelsen kommer tydligt till uttryck och att dop och nattvard kommer människor till
del. Därför är det viktigt att det söndagligen firas huvudgudstjänst i alla tre församlingarna och
att det alltid firas nattvard i minst en av våra kyrkor. Härav följer att det i pastoratet firas minst
20 huvudgudstjänster med nattvard enligt någon av ordningarna i handboken. Dopet är viktigt
och vi vill underlätta för människor att döpa.
I Ärentuna församling används mestadels kapellet för söndaglig gudstjänst och kyrkan mer
sällan på grund av avstånd. I Tensta och Lena används kyrkan för det mesta, men även i
Kyrkans hus, Skyttorp respektive Trekanten firas söndagens gudstjänst. Även här handlar det
om avstånd och att göra det lättare för församlingsborna att ta sig till gudstjänst. Några gånger
per år har vi en gemensam gudstjänst i pastoratet, kontraktet eller stiftet. Sommartid kan
gudstjänsten firas som friluftsgudstjänst. Under vintermånaderna kan gudstjänsten i Tensta
kyrka firas mer regelbundet i församlingssalen för att spara värmekostnader. Dessutom är
församlingssalen mer intim och mysig.
Det ska få finnas en bredd i våra olika gudstjänstformer så att många kan känna att det finns en
gudstjänst som passar dem. En del vill ha mer liturgi och en del friare former.
Det ska alltid vara möjligt att fira mässa i någon av våra tre församlingar på söndagen. Mässa
firas som regel varje söndag i Storvreta kapell och varannan söndag i Lena respektive Tensta
församling. Vid nattvardsfirandet ska alkoholfritt vin alltid erbjudas som ett alternativ. Det
betyder att vi alltid behöver ha två kalkar.
Varje månad firas en särskild gudstjänst med små och stora i Tensta och Ärentuna församlingar.
I Lena församling mer sällan. I veckorna firas flera olika gudstjänster såsom; veckomässa,
pannkaksgudstjänst och Taizébön.
Dopgudstjänster firas nästan varje lördag i någon av kyrkorna och vi har alltid präst och musiker
schemalagda för detta. Vi lånar också ut våra kyrkor till andra kristna samfund för vigslar och
begravningar.
I Storvreta träffas en gudstjänstgrupp varje tisdag kväll för att förbereda söndagens gudstjänst.
Varje vecka eller varannan vecka firas också gudstjänst på de två äldreboenden som finns i
pastoratet.
Sång och musik har en bärande funktion i våra gudstjänster. Medverkan av kör och
sångare/musiker från församlingen är viktigt. Kören har en viktig funktion i att leda
församlingens lovsång och föra vidare den kyrkomusikaliska traditionen. I Lena kyrka firas
årligen Änglabygdsmässan som är skriven speciellt för vår bygd.
I pastoratet firas en gång om året Sondomässan som ett uttryck för vår relation med Highfield
församling i Zimbabwe. Sedan ett tiotal år har Vattholma pastorat en vänförsamling i
Zimbabwe, i huvudstaden Harare. Det är en förortsförsamling där både medelklass och fattiga
samlas. Församlingen har flera sociala projekt. Vänförsamlingsarbetet med Highfield synliggörs
i våra gudstjänster genom förbön, ljuständning, och kollekter. Ett ömsesidigt utbyte sker
regelbundet.
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Inriktning för gudstjänstlivet under de närmaste åren:






Öka delaktigheten av alla åldrar och särskilt konfirmanderna, i gudstjänsten och
även i förberedelserna.
Uppmuntra fler till att vara med och skapa musik i gudstjänsten samt ha fler sångoch musikgudstjänster.
Integrera vardagsverksamhet och gudstjänstliv bättre.
Kyrkorna bör vara öppna på dagtid så att man kan komma in för enskild andakt.
Pastorala program för dop, vigsel och begravning behöver utarbetas så att god
kvalitet och gemensam hållning säkerställs

Bedriva Undervisning
”Förstår du vad du läser?-Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig? Svarade
mannen” Apg. 8:30
Att bedriva undervisning är något Jesus kallat oss till. I en tid då kännedomen om kristen tro
minskar är det viktigt att erbjuda kunskap och dela erfarenheter. Genom att erbjuda många
former av undervisning och delande kan församlingen hjälpa människor att lära känna Kristus
och fördjupas i sin tro. Det handlar om allt från söndagsskola till samtalsgrupper. Församlingen
ska vara en växtplats för alla döpta.
Församlingens uppgift som en plats för lärande och växande har sin grund i dopbefallningen.
Uppgiften tar sig olika uttryck; i dop och konfirmandarbetet, i studie- och samtalsgrupper av
olika slag men också genom uppsökande verksamhet i skolorna. Målet är individers och
gruppers växt och mognad som människor och kristna, genom gemensamt lärande och samtal.
Eftersom Vattholma pastorat har en låg medelålder med många barn och ungdomar är det
naturligtvis viktigt att församlingarna erbjuder bra och mångfacetterad verksamhet med flera
uttrycksformer såsom musik, drama och skapande samtal. Detta kan hjälpa till att bygga bra
självförtroende, hitta sin identitet och känna gemenskap genom att man använder sin fantasi,
dramatiserar och spelar upp inför en publik.
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Som kristna har vi ett särskilt ansvar att lyfta fram människovärdet och motverka rasism och
främlingsfientlighet. I våra konfirmandgrupper ägnas tid åt dessa frågor liksom globala frågor.
Pastoratet ska följa riktlinjerna för konfirmandarbete samt regelbundet revidera sin
konfirmandplan.
Varje församling ska ha en plan för sitt skolarbete. Bibeläventyret ska erbjudas regelbundet.
Tillfälle till fördjupning och reflektion i form av samtal och temakvällar, bibelstudier,
katekumenat mm ska erbjudas och kan ge andlig fördjupning och tillväxt i lärjungaskap.
Pastoratet ordnar regelbundet utbildning för volontärer, kyrkvärdar, unga ledare m.fl. Möjlighet
finns i att delta i kurser på riks och stiftsnivå.
Inriktning för undervisning under de närmaste åren:








Göra en medveten satsning så att fler ungdomar vill konfirmeras.
Församlingarna ska tillsammans i pastoratet varje termin erbjuda någon form av
samtal/undervisning i kristen tro, och detta kan ske genom temakvällar men också i
samtalsgrupper.
Församlingarna ska i sin barn- och ungdomsverksamhet motverka rasism och
främlingsfientlighet genom utbildning och samtal.
Utveckla samarbetet med skolorna inom pastoratet bland annat genom att fler nås av
bibeläventyret och skolvandringar.
Församlingarna vill verka för att få till hemgrupper/bönegrupper.
När anställda och förtroendevalda träffas bör man också ge tid för samtal om Jesu
budskap och vårt lärjungaskap.

Utöva diakoni
”Sannerligen vad ni gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för
mig.”Matt.25:40
Diakonin grundar sig i ett erkännande av människors okränkbara rätt att leva ett värdigt liv och
på människans ansvar för skapelsen. Den främsta förebilden för församlingens diakoni är Jesus
Kristus själv och hans sätt att möta och upprätta, inte minst människor i utsatta situationer.
Diakoni är församlingens gemensamma uppgift och inte bara en verksamhet utan också ett
förhållningssätt som ska genomsyra församlingens vardag och liv. Församlingarnas diakonala
arbete vill därför bidra till upprättelse åt människor i utsatta situationer. I en orolig värld där
många känner sig osäkra om framtiden vill vi vara en välkomnande miljö och en själavårdande
miljö där alla får plats och kan känna sig välkomna och behövda.
Det diakonala ansvaret gäller alla åldrar i församlingen, och här behöver alla möten med barn
och unga betonas. Detta är viktigt eftersom här bor många barn och unga som kan behöva någon
att samtala med och få stöttning av. Idag mår en hel del ungdomar dåligt och har det jobbigt på
olika sätt och här vill församlingarna vara en positiv miljö där de får känna sig sedda och blir
tagna på allvar.
I församlingarnas diakonala ansvar ingår stöd och hjälp till enskilda och förebyggande arbete.
Mycket görs redan idag men det diakonala arbetet kan fortsätta att utvecklas och nå fler. Här kan
nämnas: Pastoratet erbjuder samtalsstöd men också hjälp i form av bidrag. Besöksgrupp finns i
Lena och Tensta som bl.a. hjälper till på Granbommens äldreboende.
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Pastoratet erbjuder mötesplatser och gemenskap för daglediga i Kyrkträffen och Träffpunkt
dagtid, onsdagslunch i Lena samt på öppna förskolan. Anställda finns på några av skolorna och
är tillgängliga för samtal och möten.
De som behöver familjeterapi hänvisas till Kyrkans familjerådgivning i Uppsala som pastoratet
stödjer ekonomiskt. Kontakt med myndigheter och andra organisationer förmedlas.
Genom Svenska kyrkans internationella arbete får församlingsborna också bidra internationellt.
I pastoratet finns medel avsatta i budgeten för detta.
Inriktning för det diakonala arbetet under de närmaste åren:






Våra ungdomar och konfirmander ska få känna sig sedda och lyssnade till. Detta sker när
vi ger tid för samtal och enskilda möten.
Läger för familjer ska fortlöpande ordnas.
En besökstjänst där volontärer engageras skall eftersträvas. Här kan finnas utrymme för
samarbete med Lyckebokyrkan.
Skapa fler mötesplatser både under kyrkans tak men också i samverkan med samhället i
övrigt.
Pastoratet ska se över hur vi bäst kan hjälpa till med integration av nyanlända och
nyinflyttade.

Utöva mission
”Gå därför ut i hela världen och gör alla människor till mina lärjungar, döp dem i Faderns och
Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.” Matt
28:19
Grunden för den kristna kyrkans existens och liv är att den är sänd av Gud och deltar i Guds
mission (Missio Deo). Jesus sa: Som Fadern har sänt mig så sänder jag er” Joh.20:2.
Församlingen finns inte till för sin egen skull utan som en gemenskap sänd av Gud i världen
med uppdraget att i ord och handling visa på evangeliet om Guds befriande kärlek i Jesus
Kristus. Mission gäller både här hemma men också långt borta.
Församlingens mission (sändning) bör ta sig lokala uttryck och innefatta ett medansvar att
synliggöra de globala sammanhangen. Församlingarnas liv och verksamhet ska bygga på Jesu
Kristi undervisning, uttrycka kyrkans tro på Guds kärlek och söka gestalta det Guds rike som
Jesus förkunnar. Församlingen ska vara levande gemenskap, ett stöd för människor som söker
tro och för dem som i sitt vardagsliv vill uttrycka sin tro. Vi behöver motverka en tendens i
samhället att ignorera och osynliggöra kristen tro och kyrkans arbete. Genom bland annat
förbön, information, ekonomiska insatser, insamlingar tydliggör församlingen sin plats i Kristi
världsvida kyrka. Församlingarnas internationella grupper har ett särskilt ansvar att driva dessa
frågor.

Inriktning för mission under de närmaste åren:



Pastoratets vänförsamlingsrelation till Highfield, Zimbabwe ska förankras i
gudstjänsterna och i gruppernas verksamhet.
Samtalet om tro och liv i våra grupper ska uppmuntras, liksom att gå ut med det glada
budskapet och skapa nya kontakter.
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Församlingarna ska fortsätta att finnas vid tågperrongerna och bjuda in till jul och
påskfirande.
Viktigt att fler ser våra församlingar som ”sin” kyrka- bli mer synlig!
Utöka samverkan med de aktörer som finns i vårt samhälle; föreningar, idrott och kultur.
Bli bättre på att kommunicera församlingens verksamhet och gudstjänstliv genom att se
över PR och affischering och förstärka närvaron på sociala medier.
Bli mer aktiva och synliga i pressen, ge reaktioner på t.ex. insändarspalter

Barnperspektivet
”Barnen ropade i templet: Hosianna, Davids son” och Jesus sade: Barns och spädbarns rop
har du gjort till en lovsång åt dig” Matt 21:17
I våra församlingar bor en stor andel barn och det gör att vi prioriterar barn och unga i vår
verksamhet. I församlingarna firas en del gudstjänster där barnen är i fokus men mer skulle
kunna göras.

I arbetet med att ta fram en församlingsinstruktion har även barnen tillfrågats. Svaren har fått
gått in i enkät-svaren och påverkat det pastorala programmet. Barnen, konfirmanderna och
ungdomarna är viktiga i våra församlingar och därför satsas också stora resurser på att erbjuda
bra verksamhet för dem. Konfirmanderna och de unga ledarna är viktiga och betydelsefulla och
bidrar till församlingarnas liv både vad gäller gudstjänster men också övrig verksamhet. Det
märks både i andel personal som arbetar med detta samt avsatta budgetmedel. Många av
medarbetarna och de förtroendevalda tänker in barn och unga. De unga ledarna är en viktig
resurs och de tillfrågas vad gäller den egna verksamheten samt konfirmandverksamheten och
resor. De tar ansvar på många olika sätt och är en viktig resurs. Det är viktigt att eftersträva att i
församlingarnas verksamhet lyfta in barnkonsekvensanalysen i planeringar och beslut.

Miljö och rättvisa
”Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga….och ge de förtryckta frihet”
Luk. 4:18
I Vattholma pastorat och dess tre församlingar har det länge funnits ett intresse för globala
frågor, internationellt arbete och miljöfrågor. Det gör att dessa frågor är en viktig del av
församlingarnas profil och därför lyfts det särskilt. Församlingarnas tillhörighet till den
världsvida kyrkan, alla människors lika värde och beroende av samma jord ska tydliggöras i
församlingarnas gudstjänster och verksamheter.
I pastoratets barn och ungdomsarbete ska globala frågor finnas med och skolorna ska erbjudas
samlingar kring globala rättvisefrågor, klimatfrågor, och bistånd. Idag genomför vi flertal
aktiviteter i samband med Globalveckan.
Idag är Lena och Ärentuna församling fairtrade certifierade och det är något vi arbetar med att
även Tensta församling ska bli.
I pastoratet finns ett beslut om att handla ekologiskt och fairtrade. I församlingarna källsorteras
det och miljövänliga produkter används. Miljöengagemanget ska fördjupas genom konkreta
praktiska saker men också genom fördjupad kunskap. Pastoratet ska ligga i framkant när det
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gäller miljö och rättvisefrågor. I fastighetsförvaltningen ska vi ha miljövänlig energianvändning
samt motverka resursslöseri.

Medarbetarskap
Pastoratet har en del anställda men för att utföra den grundläggande uppgiften behöver
församlingarna många medarbetare och förtroendevalda. Pastoratet ska uppmuntra fortbildning
både för anställda, ideella medarbetare och förtroendevalda. Pastoratets volontärgrupp har ett
särskilt ansvar för att ordna samlingar och uppmuntra församlingarnas ideella medarbetare.

Särskilda bestämmelser utifrån kyrkoordning och domkapitel
Pastoratets församlingar ska samla alla åldrar, möta de behov som finns i varje församling och
se till att det blir en god helhet. Detta innebär att söndaglig gudstjänst firas i alla tre församlingar
samt att vardagsverksamhet bedrivs i alla tre församlingarnas församlingshem. Viss verksamhet
görs gemensamt såsom konfirmandundervisningen, ledarutbildning, lovverksamhet samt viss
vuxenverksamhet såsom temakvällar och studiegrupper.
Hur ansvarsfördelningen mellan pastorat och församling ska se ut kan variera år från år, men
huvudansvaret för den grundläggande uppgiften ligger på varje församling vilket gör att
pastoratet har tre arbetslag knutna till varsin församling. Varje församlingsråd ansvarar för att
göra en verksamhetsplan samt äska medel till sin verksamhet. De ansvarar för sin budget.
I pastoratets tre församlingar finns fyra prästtjänster-varav en är kyrkoherde. I varje församling
finns en präst placerad med pastoralt ansvar för verksamheten där.
Prästerna deltar i telefonsjälavården. Pastoratet har två kyrkomusikertjänster; varav den ena är
placerad i Ärentuna församling och den andra i Tensta-Lena församlingar. Den ena
musikertjänsten är i botten en organisttjänst men just nu är det en kantor som innehar tjänsten.
Präster och musiker liksom övrig personal arbetar över hela pastoratet – men huvudsakligen i
sin egen församling. Tillsammans med medarbetare och i dialog med församlingsråden läggs
schema för gudstjänster och övrig verksamhet.
Handlingsplan för konfirmandarbetet finns och hålls levande.
I församlingen har diakonen genom sin vigning ett särskilt ansvar för kyrkans diakoni.
Pastoratets diakon arbetar i alla tre församlingar.
Verksamhet på andra språk har inte setts som ett behov i pastoratets församlingar. Enstaka
gånger efterfrågas kyrkliga handlingar på engelska och detta har fungerat bra. Skulle ett behov
uppstå vad gäller andra språk inklusive teckenspråk så ska vi naturligtvis tillgodose detta.

Begravningsverksamheten
Församlingarna i pastoratet har tre fina kyrkogårdar. Lena kyrkogård har begränsat med plats
men beräknas att räcka till. Minneslundar finns på alla tre kyrkogårdar och planer finns att även
anlägga askgravlundar på alla tre. Eftersom medelåldern är låg är det inte så många
begravningar och vi anpassar oss vad gäller önskemål om tid. Borgliga begravningar kan äga
rum i någon av våra församlingsgårdar. Lokaler för minnesstund erbjuds gratis.
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Processen att arbeta fram en församlingsinstruktion
Församlingsinstruktionen är ett styrdokument och ett måldokument som beslutas gemensamt av
Kyrkofullmäktige och kyrkoherden och därefter utfärdas av Domkapitlet. Utifrån detta
dokument ska verksamhetsplanering och budget göras. Genom de inriktningar som här har
fastslagits har det också angetts vad som ska prioriteras framöver och vad pastoratet ska sätta
fokus på. Det är viktigt att detta dokument blir ett levande dokument så till vida att medarbetare
och styrelse återkommer till det och följer upp verksamheten utifrån dokumentet.
Församlingsinstruktionen ska utvärderas och ses över vart fjärde år. Detta innebär att år 2021
ska en reviderad eller ny församlingsinstruktion beslutas av Vattholma kyrkofullmäktige och
kyrkoherden. .
I början av hösten 2016 hade den arbetsgrupp som kyrkorådet utsett sitt första möte. Då
beslutade man att skicka ut en enkät med fem frågor att besvara. I november hade ca 45
personer svarat; några i grupp och andra enskilt. Deras svar ligger till grund för de mål som har
satts upp i det pastorala programmet.
Frågorna handlade om utvecklingen i världen, viktiga uppgifter för kyrkan i dagens samhälle
och i framtiden. Barnen fick också frågor som handlade om vad de tycker är roligt och bra i
kyrkan.
Ett förslag till församlingsinstruktion utarbetades och det har varit samråd med samtliga
församlingsråd samt med personalen och kyrkorådet. Två kvällar om gudstjänstlivet har bidragit
till processen.

Avslutande ord
Församlingsinstruktionen visar vad Vattholma pastorat vill och så länge församlingarna vill
något är vi som pastorat på väg. Vart vägen leder oss vet ingen riktigt men genom
församlingsinstruktionen har pastoratets församlingar förhoppningsvis en karta som kan ge
vägledning och inriktning och bidra till att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad.

Vattholma pastorat 14 november 2017

Kerstin Westman

Eva Åsjö

Ordf. Kyrkofullmäktige

Kyrkoherde
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