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Avslutning och giltighetstid

Förord
Arbetet med församlingsinstruktionen har skett med stor eftertanke. Vi har mötts i en mindre
arbetsgrupp och i stora allmänna sammankomster. Under arbetets gång har många diskussioner förts, kring det som varit och vilken tillgång vår vackra omgivning och kyrka är för oss i
vår tro på framtiden. Framförallt har arbetet bidragit till att många idéer har fötts. Historien
och samhället är i ständig förändring, vi tänker vara med och anpassa oss till det som församlingsborna efterfrågar idag och verka för ett samhälle där kyrkan är ett naturligt centrum.
Vår målsättning med revideringen av detta styrdokument har förutom att aktualisera och anpassa till de nya riktlinjerna också varit att skapa ett användbart dokument som vi kommer
att kunna använda i många olika sammanhang. Vi har därför haft ambitionen att arbeta fram
ett tilltalande dokument med hög läsbarhet som fångar läsarens intresse.
Att ha varit kyrkoherde i pastorat och församlingar med helt olika förutsättningar, av vitt
skilda storlekar och olika geografiska lägen ger perspektiv. De olika förutsättningarna har
alla sin charm, fördelar och utmaningar. I det lilla arbetslaget med familjär anda får arbetstagare växa genom ansvar som förutsätter flexibilitet och genuint engagemang. Arbetsdagarna
präglas av omtänksamhet och kärlek till våra medmänniskor och Gud. Förtroendevalda har
inte sällan sitt ursprung från församlingen sedan generationer tillbaka.
I Vittinge kyrka har firats gudstjänst i mer än 700 år. Var med och fira vår kristna gemenskap
minst lika många år till!
										Marcus Åstrand
										kyrkoherde 2009-

Inledning
Hur bör vi vara och hur är vi? Vi är många som arbetar i Guds tjänst och kallelsen att följa
Kristus gäller oss alla. Tillsammans träffas vi i vår kyrka och läser Guds ord, sjunger Guds
lov och låter oss inspireras och drivas av det. Tillsammans möter vi livet i alla dess gestalter.
Tillsammans möts vi i, att i ord och handling förkunna det kristna budskapet, att se Jesus i
varje människa och se alla människors lika värde.
Församlingsinstruktionen är vårt framåtsyftande styrdokument som hjälper oss att hitta riktning och mål i vårt gemensamma uppdrag.
Arbetet med församlingsinstruktionen har pågått sedan 2018 och arbetsgruppen har träffats
regelbundet. Gruppens deltagare har bestått av kyrkoherde, anställda och förtroendevalda,
alla med olika ansvarsområden och uppgifter, medan ett större evenemang som församlingsaftonen har planerats gemensamt.
Mycket av arbetet har handlat om att samla information från våra församlingsbor och
verksamhetsdeltagare. Enkäter, övningar, besök och samtal i verksamhetsgrupper har gett
oss viktiga underlag. Församlingsinstruktionen utgår ifrån de vägledningar, hjälpmedel och
underlag som stiftet har tagit fram. Ett flertal sammankomster har också inneburit besök av
stiftets representanter inom området.
Vi har har framställt en tidsplan att rätta oss efter och dokumentet har behandlats i arbetslaget, kyrkorådet och kyrkofullmäktige. Därefter sändes handlingarna till Uppsala stift för
godkännande och vidare till fullmäktige för beslut.							
			

Omvärldsbeskrivning
Landsbygdsförsamling med tradition
Vittinge församling är en landsbygdsförsamling med traditioner som
präglas av ett historiskt sett genuint lantbrukarsamhälle. Vittinge kyrka
är en medeltidskyrka belägen i vacker natur med lugn omgivning.
Vittinge är en enprästförsamling med en kyrka och 2 430 församlingsbor.
Geografiskt utgörs Vittinge församling i huvudsak av de båda samhällena
Vittinge och Morgongåva.
I församlingen är ca 74 % av församlingsinvånarna medlemmar i Svenska kyrkan. Utöver detta är 5 % antecknade. Dessa är i huvudsak odöpta
barn med minst en förälder som är medlem, eller en vuxen icke-medlem
som är förälder till ett döpt barn.
Expansiv kommun
Vittinge ligger i Heby kommun, i den expansiva regionen Stockholm/
Mälardalen med städer som Uppsala, Stockholm, Västerås, Gävle samt
Arlanda flygplats inom tio mils radie. Kommunen har lite drygt 13 000
invånare. Arbetslösheten har varit låg vid mätningar de senaste åren,
fastighetspriserna är relativt låga och bostadsbyggandet på uppgång.
Kommunikationerna förbättras, inflyttningen och företagsetableringarna
ökar.
Arbetsmarknad
De större arbetsplatserna i Vittinge är Monier Roofing AB (Vittinge tegelbruk) och Vittinge skola. I Morgongåva är de största arbetsgivarna expansiva Apotea och Adlibris-gruppen. Många småföretagare finns, varav
merparten är verksamma inom jord, skog, bygg, handel och tillverkning.
Det faktum att Vittinge och Morgongåva ligger på ett rimligt avstånd till
flera större städer gör, i kombination med det i Morgongåva höga utbudet av arbetstillfällen, att en stor andel av både studerande och anställda
frekvent pendlar mellan hem och skola/arbete. Buss- och tågförbindelser
ger i dagsläget goda förhållanden för pendlare, men många väljer att i
stället pendla med bil. Ett flertal busshållplatser finns inom båda orterna
och i Morgongåva finns även en tågstation.
Ungdomar möts över församlingsgränserna
I både Morgongåva och Vittinge finns förskola såväl som skola för klass
1-6. Då skola med klass 7-9 saknas inom församlingens gränser går de
flesta skolungdomar dessa årskurser i Heby Centralskola. Många väljer
också skolor i Uppsala och ett fåtal går i Enköping. På båda orterna
finns idrottshallar, fotbollsplaner och träningslokaler och många småföretagare som inriktar sig på träning och hälsa. Kommunen är dessutom
en av landets mest hästtäta. Många ungdomar ägnar en stor del av sin
fritid åt någon idrott. Många ungdomar är också motorintresserade.

Analys
Rikt gudstjänstliv med stort intresse för det nya
Deltagarantalet är högt då vi firar gudstjänst med särskilt tema eller körmedverkan. Gudstjänstdeltagandet behöver dock stärkas när det gäller
vanliga mässor och gudstjänster. Dop, vigslar och begravningar i kyrkans
regi ligger på en relativt stadig nivå. Konfirmandverksamheten är en utmaning för oss och kräver stor kreativitet och nytänkande. Vi behöver också
hitta ett sätt att möta den andel barn som ej döps. Det handlar i många fall
om mångfald och integration.
Styrkor
Vi har en mycket vacker, unik och gammal kyrka.
Vi har många verksamheter för alla olika åldrar med grundfilosofin att fylla
en funktion. Vi vill täcka upp där det finns brister i samhället i övrigt. Ingen
kategori av människor ska stå utan sociala aktiviteter, fritidssysselsättning
eller mänsklig omtanke. Ett exempel är den uppskattade och populära
barnverksamheten som församlingen bedriver.
Med en entusiasmerande och engagerad kyrkomusiker har församlingen en
omfattande körverksamhet och ett stort utbud av musikevenemang. Den
diakonala verksamheten bedrivs med värme och personligt engagemang.
Hos anställda och förtroendevalda finns många idéer, detta kombineras
med styrande organ som är nytänkande och öppna för att prova helt annorlunda och nya upplägg.
Möjligheter
Vi vill i ännu större grad utveckla de traditionella gudstjänsterna och andakterna. Vi behöver våga förändra genom olika typer av gudstjänster på
olika nivåer vid olika tider.
Den respons vi har fått från församlingsbor är att de önskar mer musik i
kyrkan, jazz, populärmusik, musikskådespel och gospelkör. Vi vill utveckla
vår marknadsföring genom att förenkla och använda optimala kanaler för
respektive målgrupp. Vi kan ta bättre tillvara på kyrkans unika miljö och
genom små åtgärder förändra den till ett attraktivt rum som skapar stora
möjligheter.
Kommunens ekonomi är pressad med stora besparingskrav inom framförallt kultur och fritid. Här har vi stora möjligheter att bidra och göra
samhällsnytta.
Vi ska avsätta ännu mer resurser där vi ser att efterfrågan finns och förvalta de möjligheter som ges. Barnverksamheten kräver mer resurser och ett
utökat utbud. Vi vill få med oss barnen hela vägen - vi vill skapa ett intresse
hos ungdomarna. Drömmen är ett ungdomsråd, att väcka intresse hos den
som växer genom att få förtroende, genom att få prova på styrelsearbete på
kristen grund.

Pastoralt program
Programförklaring
Vittinge församling är en del av Kristi världsvida kyrka. Inom
vårt territoriella område har vi som huvuduppgift att med tron
på evangeliet om Jesus Kristus göra Guds kärlek synlig för alla
människor. Församlingen skall, med Kristus i centrum, vara en öppen mötesplats som samspelar med samhället. Genom vårt arbete
skall vi sträva efter att få människor att leva i kristen tro och gemenskap.
Församlingen är en viktig del av samhället. Vi vill vara en församling för mångfald och delaktighet, gemenskap och trygghet, en
plats för erfarenhetsutbyte och samarbete där alla är lika mycket
värda och respekt är en av hörnstenarna. Gud är kärleken och finns
i allt levande. Var och en som vi möter har något att bidra med.
Vår uppgift är att dela med oss av vår kristna tro och låta var och
en tolka Guds sanningar i sin verklighet. Vittinge församling skall
vara en miljö för värme, kärlek och omtanke, för andlighet och eftertänksamhet. Vi skall vara en aktiv och flexibel samarbetspartner
på samhällets alla nivåer och i livets alla skiften.
Framtidsvisioner
Vår vision är att fortsatt erbjuda det traditionella – det du förväntar dig av din kyrka − och samtidigt anpassa oss efter samhället
vi verkar i. Vi strävar efter att gå i täten, att vara nytänkande och
följsamma utan att göra avkall på det som kyrkan står för. Vi ska
vara en tillgång för församlingsborna och det de söker just idag.
Vi ska väcka intresset för kyrkan genom att visa att vi är en resurs
för just dig, just idag. Vi ska fylla en funktion och vara behövda.
Psykisk ohälsa eskalerar, särskilt bland unga, och här kan vi göra
skillnad. Vi ska visa på glädjen och nyttan i att kunna känna lugn
och trygghet i vår kristna tro. Bibelstudier kommer vara en viktig
del i att sprida kunskap och förståelse.
Vi ska stå för att vi lever som kristna med kristna värderingar och
traditioner i en modern tid.
Samarbete för framgång och framtid
All verksamhet i församlingen skall präglas av en vilja att samarbeta med församlingar i närområdet. Samtliga anställda ska vara
väl informerade och övertygade om de faktiska vinsterna i att samverka över församlingsgränserna, såväl praktiskt som ideologiskt.
Församlingens utåtriktade arbete skall bedrivas genom att nå ut till
bygdens egna befolkning med vår värme, öppenhet och gemenskap
som en av våra främsta uppgifter. Att visa att vi finns här för alla.
Församlingen är vårt fokus men mission är också att se nöden i
världen och vilja hjälpa. Genom Svenska kyrkans internationella
arbete, Svenska kyrkan i utlandet och andra organisationer delta i
den världsvida kristna kyrkans missionsarbete. Genom insamlingar
och personligt engagemang arbetar vi för fred, rättvisa och tro. Vi
samverkar också med och deltar i Uppsala stift och Svenska kyrkan
på nationell nivå i det gemensamma arbetet för kristen tro i vårt
land.

Obligatoriska uppgifter
I denna del beskrivs de obligatoriska uppgifter som anges i
kyrkoordningen och av domkapitlet i Uppsala stift.
Verksamhet på andra språk
I verksamhetsplanen finns varje år inslag av verksamheter på ett par främmande språk. Kontakter med andra samfund finns och församlingen nyttjar
regelbundet stiftets finsktalande präster. Utöver detta erbjuder församlingen
verksamheter på andra språk utifrån efterfrågan från rådande omvärld.

Barnperspektiv
I alla beslut beaktas och synliggörs barnets rättigheter och intressen med
utgångspunkt i FN:s barnkonvention. Barnkonsekvensanalyser utförs inför
beslutsfattande och i utredningar. I framtagandet av verksamhetsplaner låter
vi barn och ungdomar komma till tals. När vi vänder oss till barnen hittar vi
idéer till många av våra annorlunda och spännande gudstjänstteman.

Präst- och diakonbefattningar
Vittinge församling har en heltidstjänstgörande kyrkoherde. Någon diakon
finns inte anställd. Framledes finns ambitionen att samarbeta med grannförsamlingar kring en gemensam diakon.

Församlingens kyrka
I församlingen finns en kyrka, Vittinge kyrka, en medeltidskyrka i vilken det
firas gudstjänst och utförs kyrkliga förrättningar i princip varje helg. Församlingen förfogar även över ett par andra gudstjänstvigda lokaler dit gudstjänster förläggs regelbundet.

Huvudgudstjänst och gudstjänstfirande
I Vittinge församling firas vanlig gudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag,
undantag vid kontraktsgemensamma gudstjänster och då särskilda skäl försvarar ett sådant undantag. Antal gudstjänster med nattvardsfirande uppgår
till minst 20 st per år.

Handlingsplan för konfirmandarbete

Handlingsplan för konfirmandarbetet finns. Denna uppdateras i samband
med revidering av församlingsinstruktionen, vart fjärde år.

Telefonsjälavård
Församlingen deltar i stiftets gemensamma telefonsjälavården enligt fastställda direktiv.

Obligatorisk kyrkomusikertjänst
Vittinge församlings kyrkomusikertjänst är utan fastställt krav på formell utbildning. Idag benämns tjänsten som annan med kyrkomusikaliska uppgifter.
Stor vikt läggs vid kompetens, erfarenhet och personliga egenskaper. Ambitionen är att anpassa oss efter de formella kompetenskraven framledes.

Tre fokusområden med mätbara mål
Församlingen kommer lägga stor kraft på utveckling av dop, nattvardsfirande och hållbarhet.

Avslutning och giltighetstid

”Vår marknad är människorna i församlingen.
Vårt uppdrag är att investera i deras själsliga hälsa med
hjälp av andlighet och tro.
Att visa dem glädjen och nyttan av det kristna budskapet
och förmågan att kunna tänka i en annan dimension”

Vi låter denna församlingsinstruktion vara en vägvisare för oss i hur vi tar oss an
och utför vårt uppdrag - att göra Kristus synlig inom vårt geografiska område.
Alla de grundläggande uppgifter som har belysts i denna instruktion går in i varandra, samverkar och integreras i allt vi verkar för.
Vi ska låta denna församlingsinstruktion inspirera oss i vårt dagliga arbete och vill att den ska
inbjuda till att var och en, inför det okända, vågar lita på Gud.
Utvärdering och översyn av församlingsinstruktionen skall göras regelbundet vart fjärde år,
året efter genomfört kyrkoval. Församlingsinstruktionen får utfärdas av domkapitlet efter godkännande av församlingens kyrkofullmäktige och kyrkoherde var för sig. Den är därefter bindande för församlingen.
Fråga om ändring av församlingsinstruktionen för en församling får väckas av kyrkorådet,
kyrkoherden eller domkapitlet. Ändringen godkänns och utfärdas på samma sätt som instruktionen. Trettonde avdelningen, 57 kap. 6§ av kyrkoordning för Svenska kyrkan.

Vittinge församling, Vittinge prästgård 244, 744 95 Vittinge. Kansli 0224- 620 37,
vittinge.forsamling@svenskakyrkan.se, www.svenskakyrkan.se/vittinge

