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Danmark-Funbo församling
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Danmark-Funbo församling är som
ett Sverige i miniatyr
som rymmer skogar och sjöar,
slätter och torg.
Här ligger den mångkulturella
stadsdelen som möter
tätortsnära landsbygd,
här finns de medeltida kyrkorummen
som möter nya församlingslokaler.
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Församlingens grundläggande uppgift är
att fira gudstjänst, bedriva undervisning
samt utöva diakoni och mission.
Församlingen vill vara en gemenskap med glädjen i

•
•
•
•

evangeliet om Jesus Kristus i Ord och handling.
människors livsberättelser och existentiella frågor.
det ideella arbetet som bär och utvecklar församlingens verksamhet.
olika språk och kulturer som möts i ömsesidig nyfikenhet och lärande.

Församlingsinstruktionen bygger på ett samarbete mellan anställda,
förtroendevalda och ideella medarbetare med utgångspunkt i visionen;
Att göra Jesus Kristus sedd, känd och älskad. Arbetet inleddes med att en
arbetsgrupp tillsattes som fick vägledning i arbetet genom stiftets försorg.
Därefter insamlades statistik och material som ligger till grund för
omvärldsbeskrivningen och analysen. I september 2018 hölls en inspirationsdag för alla medarbetare och förtroendevalda utifrån uppdraget att vara kyrka i den tid och på den plats församling
lever och verkar. Under hösten skedde
ett samråd med de tre distriktsråden, som ur sina olika perspektiv arbetade vidare med de frågor
som väckts. Intervjuer gjordes också i skola och förskola. Därefter sammanställde arbetsgruppen
materialet, varefter kyrkorådet har behandlat och överlämnat församlingsinstruktionen till kyrkofullmäktige och domkapitel för fastställande.
Församlingsinstruktionen är godkänd av Danmark-Funbo församlings
kyrkofullmäktige 2019-05-09

Kyrkofullmäktiges ordförande Kenny Jonsson

Kyrkoherde Susanne Willén Nordgren
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			Omvärld
Beskrivning
Danmark-Funbo församling ligger med sina

Antalet barn och unga i verksamheter har minskat

ca 13 800 invånare i södra utkanten av lärdomssta-

under den senaste tioårsperioden, trots att försam-

den Uppsala. Cirka 55% av de boende är tillhörande

lingens folkmängd har ökat. Likaså har dopfrekven-

Svenska kyrkan. Uppsala växer på alla håll och

sen gått ned. Den minskande frekvensen syns också

kanter, då befintliga stadsdelar förtätas och nya

i de övriga kyrkliga handlingarna, men där varierar

växer fram. Av dessa planerade nybyggnationer åter-

den procentuella andelen mer från år till år.

finns två inom församlingens gränser. Mest aktuellt
är Gunsta i Funbo, som är ett av kommunens tre
fokusområden. Här planeras ca 1500 nya hushåll.

Analys

På längre sikt planeras också en omfattande ny-

Både Uppsala stad och Danmark-Funbo församling

byggnation i Bergsbrunna vid en ny tågstation.

kommer att förändras och växa under kommande år.

		

Detta medför både möjligheter och utmaningar för

Det geografiska läget gör att många

arbetspendlar till Uppsala och Stockholm. Närheten

församlingens verksamhet.

till storstadsregionen medför både möjligheter och

Omvärldsbeskrivningen synliggör flera viktiga

utmaningar, eftersom majoriteten av alla yrkesverk-

områden inför framtiden. Församlingens uppgift är

samma och äldre ungdomar befinner sig utanför

att blicka framåt utifrån församlingens grund och

församlingens gränser under sin aktiva tid på dygnet.

vision.

Församlingen ingår i Uppsala kontrakt och sam-

		

verkar med Uppsala pastorat under benämningen

nuet och behov som uppstår i framtiden, utan att

”Svenska kyrkan i Uppsala”. Samverkan sker

förlora kontakten med rötterna. De utmaningar vi

bl.a. genom Diakonins hus, konfirmandrekrytering

ser den närmaste tiden är flera. Segregation präglar

och kommunikation.

församlingens olika distrikt. Skillnaderna är stora och

Församlingens olika geografiska de-

mötesplatserna människor emellan är inte självklara.

lar skiljer sig åt. Det mest folkrika distriktet runt Sävja

Det är därför viktigt att bibehålla och utveckla de

kyrka präglas av tätbebyggelse, samt av kulturell och

samverkansprojekt som församlingen redan är en

religiös mångfald. Här blandas lägenhetsområden

del av. Här är närvaron på Sävja kulturcentrum en

med villaområden och de ekonomiska

självklar utgångspunkt i det arbetet och kan även

förutsättningarna varierar. Medelinkomsten är lägre

utgöra inspiration för en närvaro i Gunsta.

och ohälsotalen är större i området Sävja –

		

Bergsbrunna (särskilt bland kvinnor) än i distriktets

är barn och unga. Församlingen ska ha ett tydligt

andra del, Nåntuna-Vilan. Distrikten Danmark och

barnperspektiv på sin verksamhet. Med en ökande

Funbo utmärks av att vara traditionsrik stadsnära

befolkning, men med en minskande dopfrekvens,

landsbygd, med en större homogenitet. Här bor

finns stora utmaningar. Här behöver församlingen på

många barnfamiljer och majoriteten bor i äganderät-

olika sätt arbeta för att synliggöra och underlätta för

ter, då främst i villor.

dopet. Det finns också ett stort behov bland unga av

En stor del av församlingens invånare är

Ett av församlingens fokusområden

goda platser att få växa på. Detta blir särskilt viktigt

unga och barnfamiljer. Arbetet som riktas mot dessa

att uppmärksamma i församlingen, då unga generellt

grupper blir därför särskilt viktigt för församlingen,

mår sämre och känner sig mer eller mindre otrygga

och barnperspektivet står därför alltid i centrum.

ute i samhället.

Samtidigt är den kyrkliga seden i förändring.
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Församlingen ska vara lyhörd för

Teologisk grundsyn
/Pastoralt program
Att bedriva mission och diakoni, fira gudstjänst
och utöva undervisning - det är Svenska kyrkans
uppdrag enligt Kyrkoordningen. Så här vill Danmark-Funbo församling verka för ett hållbart liv i
samklang med skapelsen och föra fram kyrkans
tro, liv och lära:

Lyfta fram dopet – mission.
Jesus ger oss i uppdrag att döpa och verka för ett
syskonskap utan gränser. Dopet är Guds gåva, ger
människan en tillhörighet och en kallelse att vara
Jesu lärjunge. Dopet bär oss och hjälper oss att tolka
och leva våra liv.
Bygga förtroende och tillit – diakoni.
Guds kärlek till oss längtar efter svar, att vi ska älska
Gud och vår nästa som oss själva. Gemenskapen i
Kristus växer genom mellanmänskliga möten.
Att dela liv i omsorg om varandra är grunden för
kyrkans diakoni.
Mötas – gudstjänsten är en rastplats utmed vägen
där vi hämtar ny kraft, delar nattvardens bröd och
vin, lyssnar till Ordet och förkunnelsen, ber för
varandra och vår värld och sänds vidare att dela liv.
Dela tro och liv – undervisning.
Genom ett delande utmed livsvägen kan vi lära av
varandra, glädjas åt andras kunskaper och insikter
och vara beredda att dela med oss av det vi själva
kan.
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En församling är Guds folk på vandring - ett folk på väg,
med nattvarden som rastplats. Bilden visar på vårt gemensamma ansvar att bära vidare tron i våra egna liv,
i mötet med människor under vår vandring, och överlämna den till kommande generationer. I bilden är vi alla medvandrare på livets väg. Det finns möjlighet att ansluta till
vandringen, men också att få dra sig undan för någon tid.
Man kan hålla sig i ytterkanterna under den gemensamma vandringen, men också dras in mot centrum, liksom
man omväxlande kan leda eller få följa. Ibland behövs en
hand att hålla i, och ibland behöver man själv bli buren,
men alla vilar vi i Guds nåd
		

Gud, ditt folk är vandringsfolket,
själv du mitt ibland oss går
Du oss leder, du oss stärker,
när vår väg blir lång och svår
Bröd från himlen, bröd från himlen ur
din fadershand vi får.
						 Sv.ps.

298

Alla människor är unika och viktiga och ingår i Guds
pågående skapelse. Stora som små är medskapare i
Guds rike och har ett gemensamt ansvar att värna vår
värld och miljö både lokalt och globalt, och att verka för
rättvisa, fred och försoning mellan människor. I församlingen ska alla mötas med respekt oavsett ålder, kön,
ursprung eller sexuell identitet. Ingen är störst eller minst,
först eller sist, alla är ett i Jesus Kristus. Allas förmågor
och gåvor ska värdesättas och ha möjlighet att utvecklas
och nyttjas i det gemensamma uppdraget att göra Jesus
sedd, känd och älskad.

I Jesu efterföljd ska Danmark-Funbo
församling:
•

•

•
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•

samlas och fira levande gudstjänst där vi bekräftar
vår tro, får livsglädje och känner oss berörda och
behövda;
utgöra en gemenskap, där alla känner sig
välkomna och under hela livet får möjlighet att
växa och lära;
kunna ge och känna stöd och omsorg i olika
skeden och situationer under livet;
i solidaritet dela budskapet om upprättelse och
befrielse genom tron på Jesus Kristus.

Församlingsinstruktionens
obligatoriska uppgifter
I denna del beskrivs de obligatoriska uppgifter som enligt Kyrkoordning och i riktlinjer
utfärdade av Domkapitlet i Uppsala stift ska ingå i en församlingsinstruktion.

Verksamhet på andra språk
I församlingen finns Stordammsskolan i Sävja,
där över tjugo språk talas. I Funbo ligger
utreseboendet i Åby, där människor med
många nationaliteter vistas under kortare eller
längre tid. I församlingens verksamheter arbetar medarbetare och volontärer på olika sätt
för att möta de behov som uppstår.
Samverkan sker med Uppsala pastorat kring
finsk- och teckenspråkig församlingsverksamhet. Till våra gudstjänster finns en agenda
översatt till engelska.
Konfirmandhandlingsplan
Församlingen har sedan många år en plan
för konfirmandarbetet som årligen revideras.
Planen är ett värdefullt redskap i det praktiska
arbetet och underlättar också för nya medarbetare att sätta sig in i verksamheten.
Barnkonsekvensanalys
Barnet har en särställning i kristen tro och
Svenska kyrkan vill verka för barnets bästa.
Därför prioriteras barnets perspektiv i församlingens arbete. Församlingen tar hänsyn till
barnets behov och åsikter genom barnkonsekvensanalys vid verksamhetsplanering och
inför beslut som tas. Med grund i kontinuerliga
omvärldsanalyser prioriteras verksamhet
utifrån barnets behov och intressen i församlingen. Kunskap hämtas till exempel i mötet
med barn i församlingens verksamheter och
genom församlingens olika skolprojekt, men
även i samtal med rektorer och elevhälsa
samt i samarbete med barnavårdscentral och
kommunens fritidsgård.

Huvudgudstjänster
Samtliga tre kyrkor i församlingen används
under både vardag som helg och det firas
söndaglig gudstjänst i alla, förutom vissa
kyrkliga helgdagar såsom annandag jul,
då det endast firas gudstjänst i någon av
kyrkorna. Nyårsdagen sammanlyses till
kontraktshögmässa i Uppsala domkyrka,
likaså till stiftshögmässa på Annandag påsk.
Gudstjänst med nattvard firas varje söndag
i minst en av våra kyrkor, under året överstiger antalet kommunioner med god marginal
de i Kyrkoordningen stipulerade 20. I Sävja
kyrka sker samverkan med EFS som ansvarar för varannan söndagsgudstjänst under
terminerna.Inga andra kristna samfund
firar sina gudstjänster inom församlingens
gränser. Ekumeniskt samarbete sker inom
ramen för Uppsala Kristna Råd.
Telefonsjälavård
Församlingens präster deltar i stiftets gemensamma telefonsjälavård enligt tilldelad
kvot. Vi medverkar i Uppsala kommuns
POSOM-arbete.
Kyrkomusiker
Församlingen har fyra musikertjänster, varav
en organisttjänst, två kantorstjänster och en
musikpedagogtjänst.
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Avslutning
Danmark-Funbo församling ska
•
•
•

dela glädjen, stoltheten och nåden att få vara en 		
del av Kristi kyrka i världen;
vara en församling just här och nu, buren av
en god tradition;
med frimodighet fortsätta tala tydligt om Jesus 		
Kristus och i tron på honom möta framtiden 			
vidöppet och hoppfullt.

