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OM FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN
Församlingsinstruktionen är vårt grundläggande styrdokument vars innehåll visar hur
vi avser att fullgöra våra grundläggande uppgifter samt fungerar som utgångspunkt för
processer rörande verksamhetsmål, verksamhetsplanering och budget. En fundamental
princip för framtagandet av församlingsinstruktionen har varit att ha en sådan bred
skapandeprocess som möjligt, där både förtroendevalda, medarbetare och ideella krafter
har varit delaktiga.
Arbetet med att ta fram en ny församlingsinstruktionen inleddes med en inspirations- och
utbildningsdag hos Uppsala stift under hösten 2019. Under våren 2020 tillsattes olika
grupper bestående av medarbetare och förtroendevalda för att arbeta fram förslag på
innehåll i de olika grundpelarna av dokumentet. Vidare har innehållet sammanställts och
bearbetats av arbetsutskott och arbetslag. Kyrkorådet och kyrkofullmäktige har behandlat
och antagit dokumentet och slutligt godkännande har gjorts av domkapitlet i Uppsala
stift. Revidering sker vart fjärde år.

dokumentet antaget av kyrkofullmäktige i västerlövsta pastorat den 2 november 2020
layout och sammanställning: elin johansson, pastoratsadministratör
omslagsfoto: kyrkoherdeinstallation i västerlövsta kyrka, mars 2020 av seija wällensjö
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Vår vision är att med Guds
kraft återupprätta skapelsen
och att i Jesu anda,
hela och undervisa människor i
en tillåtande gemenskap.

foto: pixabay.com

FOKUSOMRÅDEN 2021-2023

foto: pixabay.com

1. BARN OCH UNGA — VÅR FRAMTID
Verksamhet för barn måste prioriteras. Genom att utveckla
kontakten med skola, förskola och föräldrar kan vi analysera och
möta de behov som finns. Arbetet i vår öppna förskola måste tas
tillvara för att erbjuda vidare verksamhet för barnen.
Fokus på verksamhet för ungdomar efter konfirmationen, dels
genom utökat samarbete med andra aktörer som arbetar med
ungdomar, dels genom utbildning för unga ledare samt fler
målgruppsanpassade aktiviteter. Ökad omvärldsbevakning för att
upptäcka behoven. Många vuxna behövs runt ungdomar och där
har vi en viktigt uppgift, att vara delaktiga.

foto: svenskakyrkan.se/ikon
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2. HÅLLBARHET OCH MILJÖ — VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR
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Utveckla sopsortering, återvinning och avfallshantering. Skapa
nya rutiner för inköp och inventering där det tydligt framgår att
hållbarhet, långsiktighet och miljö är viktiga faktorer. Skapa en
plan för att minska energiförbrukningen och se över alternativa
energikällor för våra fastigheter. Värna om vår jord och skapelsen.

3. UTÅTRIKTAD VERKSAMHET — ATT VARA KYRKA I SAMTIDEN
Kyrkan ska följa med i sin samtid och agera i takt med omvärlden
utan att förlora sin identitet. I pastoratet vill vi vara tillgängliga
även för människor i arbetsför ålder och hitta de platser och
miljöer där de befinner sig, bl a idrottsföreningar. Vi vill lära
känna människorna och väcka deras nyfikenhet för kyrkan och
våra aktiviteter. I förlängningen hoppas vi på större samverkan.

OMVÄRLDSANALYS
Västerlövsta pastorat tillhör Uppsala stift och Upplands västra kontrakt och utgör sydvästra delen av
Heby kommun. Innevånarantalet är 4 750 varav ca 68 % är medlemmar. Kommunen har flera mindre
tätorter och en relativt stor landsbygdsbefolkning, många små företag samt utpendling framför allt
mot Uppsala och Sala. Låg brottslighet samt låg arbetslöshet (även bland ungdomar) kännetecknar
kommunen. De ungdomar som inte gått eller fullföljt gymnasiet är en utsatt grupp med svårighet att få
arbete. Västerlövsta pastorat, som består av de tre församlingarna Västerlövsta, Enåker och Huddunge,
samarbetar med övriga pastorat i kommunen, framför allt med Vittinge församling. Samarbetet kan
utvecklas. Pastoratsindelningen kan komma att ändras.
VÄSTERLÖVSTA FÖRSAMLING

HUDDUNGE FÖRSAMLING

ENÅKERS FÖRSAMLING

I denna ligger Heby tätort
som är kommuncentrum,
med kommunförvaltning,
Västerlövsta kyrka och
församlingshem, skola (årskurs
0-9, i åk 7-9 går även eleverna
från Vittinge församling), flera
förskolor, bibliotek, idrottsplats,
sport- och simhall, ridhus,
vårdcentral, äldreboende,
gruppboenden, LSS-verksamhet,
brandstation, järnvägsstation,
Folkets hus samt diverse affärer.

Mitt i församlingen ligger
kyrkbyn med Huddunge kyrka
och församlingshem, affär,
friskola (årskurs 0-6), samt
föräldrakooperativ förskola,
ambulansstation och slakteri.

I församlingens sydöstra hörn
ligger Runhällens samhälle.
Ingen affär finns längre i
samhället. Enåkers kyrka
med församlingshem och
sockenstuga ligger ca 1½ km
från Runhällen. Skolan är
nedlagd. Mellan Runhällen
och kyrkan finns bygdegård
och hembygdsgård.

Nytt äldreboende i anslutning
till kyrkan och kyrkogården
planeras. Stora arbetsgivare
är Apotea, Heby kommun,
Heby såg och Thomas Betong.
Goda buss- och tågförbindelser
finns med Uppsala och Sala.
Fibernätet är endast delvis
utbyggt. Föreningslivet
är aktivt, och samverkan
sker med vissa föreningar.
Förutom Svenska kyrkan finns
Centrumkyrkan (en evangelisk
karismatisk frikyrka).
Antal medlemmar: 2 514
av 3 761 möjliga (66,8%).
Under perioden 2009-2018
har befolkningen ökat med ca
200 medan medlemsantalet
minskat med ca 300. Fortsatt
befolkningsökning kan
förväntas närmaste åren.
Gruppen äldre än 80 förväntas
öka. Aktiva ideella medarbetare
är ca 75 st.

Nära kyrkbyn finns
hembygdsgården och en
medeltida kyrkoruin. Glesa
bussförbindelser med Heby.
Föreningslivet är aktivt,
och samverkan sker med
vissa föreningar. Väl utbyggt
fibernät. Förutom Svenska
kyrkans församling finns
Equmeniakyrkan.
Antal medlemmar: 345 av
461 möjliga (74,8%). Under
perioden 2009-2018 har
befolkningen minskat med
ca 40 och medlemsantalet
med ca 75. Ingen ytterligare
befolkningsminskning kan
förväntas närmaste åren.
Gruppen äldre än 80
förväntas öka. Aktiva ideella
medarbetare är ca 25 st.

Södra delen av
Färnebofjärdens nationalpark
ligger i socknen, med kanotled
och vandringsleder. Största
arbetsgivarna är Hillers
Trävoror och Wallers buss.
Relativt goda bussförbindelser
till Heby och Tärnsjö.
Väl utbyggt fibernät.
Föreningslivet är aktivt, och
samverkan sker med vissa
föreningar.
Antal medlemmar: 414 av
526 möjliga (78,7 %). Under
perioden 2009-2018 har
befolkningen minskat med
ca 60 och medlemsantalet
med ca 90. Ingen ytterligare
befolkningsminskning kan
förväntas närmaste åren.
Gruppen äldre än 80
förväntas öka. Aktiva ideella
medarbetare är ca 35 st.
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VÄSTERLÖVSTA KYRKA
Tre (!) kyrkklockor och
ett världsberömt altarskåp!
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ENÅKERS KYRKA

HUDDUNGE KYRKA

Medeltidskyrka i
tegel anno 1300-tal

Byggd år 1799, har två
fungerande orglar!

VÅRA KYRKOR

foto: margarita långberg
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PASTORALT PROGRAM
Västerlövsta pastorat vill förverkliga Jesu uppdrag från
Missionsbefallningen: att gå ut och göra alla folk till lärjungar,
döpa dem i Fadern och Sonen och den helige Andes namn
och lära dem de bud Jesus har gett oss. Som ett evangelisklutherskt trossamfund vill vi visa på Guds kärlek till världen
och hjälpa människor in i lärjungaskap.
Genom de fyra benen som Svenska kyrkan står på:
gudstjänst, undervisning, diakoni och mission vill vi möta
människor där de befinner sig och skapa mötesplatser där
människor får växa i tro och liv.
Vi vill verka för att vara kyrka i den mångreligiösa och
mångkulturella värld som vi lever i idag och möta människors
olika behov av att samtala kring existentiella frågor.

GUDSTJÄNST
Gudstjänsten är en plats för återhämtning och påfyllning där
tillfälle ges att be för varandra och vår värld. Gudstjänsten är
centrum i församlingens verksamhet och i gudstjänstlivet och vid
förrättningar skapas mötesplatser där människor ska känna sig
hemma. vi lovar mkt I ljuset av bibelns berättelser vill vi genom
musik, liturgi och predikan beröra och hjälpa människor att finna
sin väg till Gud. Gudstjänsten är hela församlingens gåva och
ansvar. Pastoratets tre körer för vårt kulturarv vidare, bevarar våra
traditioner och bidrar till ett rikt gudstjänstliv. Gudstjänsten bör
vara en plats där ideellas engagemang är en naturlig del.
Gudstjänster firas varje söndag i Västerlövsta församling, varannan
gudstjänst är med nattvard. Gudstjänst firas två söndagar i månaden
i Enåkers församling, varannan gudstjänst är med nattvard.
I Huddunge församling firas andra söndagen i månaden
Kyrksöndag med gudstjänst, lunch och programpunkt. Alla tre
församlingarna firar en gång i månaden musikgudstjänst. Utöver
detta firas de större högtiderna. God gemenskap främjas genom att
gudstjänsterna avslutas med kyrkkaffe.
Veckomässa firas regelbundet i Huddunge och Västerlövsta
församlingar, i samband med förtroendemannamöten. ”Sångstund
med Nallen”, en gudstjänst för våra yngsta kyrkobesökare, firas en
gång i månaden under terminerna i Västerlövsta kyrka. Andakt på
vård- och omsorgsboendet Tegelbacken hålls varannan torsdag. Ett
par gånger per termin firas gudstjänst för små och stora där barnen
sätts i fokus.
Med lyhördhet för människors behov och längtan vill vi skapa
nya vägar att fira gudstjänst och vara församling. Vi fortsätter att
lyfta fram barnperspektivet i all vår verksamhet.
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”Jag skäms inte för evangeliet. Det
är en Guds kraft som räddar var och
en som tror.” (rom 1:16)
”Ty till Guds ära är jag en kristusdoft.” (2 Kor 2:15)

Pastoratets undervisande verksamhet lutar sig mot ovanstående
bibelord. Grundläggande i församlingens sätt att bedriva dopundervisning är att vi utvecklar miljöer där det finns möjlighet att upptäcka, växa och fördjupas i tro och utbyta erfarenheter omkring
kristen tro. I det mänskliga mötet och i relationer som etableras
sker en viktig del av lärandet. Församlingens undervisning får alltså
inte vara begränsad till intellektuell tolkning och förståelse. Det diakonala förhållningssättet är minst lika viktigt som samtalets undervisning. Undervisningen ingår i allt vi gör, muntligt eller i handling.
Undervisning skall erbjudas för alla åldrar, men församlingen har
ett särskilt ansvar när det gäller barn och ungdomar. De skall erbjudas uppföljning och fördjupning av det dop som många barn
tog emot i späd ålder. Detta sker genom barn, ungdom och familjeverksamhet, konfirmationsverksamhet och kontakt med förskola
och skola.

foto: seija wällensjö

UNDERVISNING

Diakoni betyder tjänst (av grekiskans diakonéin – att tjäna) och
utgår från den treenige Gudens omsorg om människor, som Skaparen, Frälsaren och Livgivaren. Diakoni är en del av Guds eget
väsen – agape – ett uttryck för kärlek – osjälvisk kärlek. Kyrkans
församlingsnämnds förklaring av diakoni (1999) är att: ”Diakoni är
uppdraget i kyrkan, grundad i Kristi kärlek att genom delaktighet,
respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer. Att utöva diakoni, det vill säga att tjäna våra medmänniskor,
är det uppdrag vi alla har fått genom dopet.” Jesus, som är vår förebild, talade ofta i liknelser och i Luk 10:25-37 kan vi läsa om ”Den
barmhärtige samariern”. Här avslutar Jesus sin liknelse med uppmaningen: ”Gå du och gör som han.” Detta förhållningssätt ska genomsyra alla verksamheter och aktiviteter som pastoratet bedriver.
I pastoratet finns i dagsläget ett ganska stort diakonalt arbete med
bl.a. gemenskapsskapande aktiviteter men även insatser för särskilda målgrupper. Många av aktiviteterna riktar sig till äldre. Ideella
krafter, drygt 130 församlingsbor, är ofta engagerade och är helt
avgörande för att aktiviteterna ska kunna bedrivas.
Omvärldsanalysen påvisar att ca 50 ungdomar i kommunen inte
har fullgjort sina gymnasiestudier och därför har svårt att få jobb.
Därför kommer pastoratet även fortsättningsvis att, i mån av plats,
erbjuda praktikplats under kortare perioder.
En förestående utmaning är att finna nya vägar för att nå fler
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DIAKONI

foto: seija wällensjö

barn, ungdomar, yrkesverksamma vuxna och män i alla åldrar för
att stävja pastoratets sjunkande medlemsantal. Ytterligare en utmaning är att behålla det höga antalet ideella krafter och att erbjuda
utbildningar för vissa av dessa grupper samt att även fortsättningsvis ge uppmuntran.
Västerlövsta pastorat har delaktighet och tillgänglighet som viktiga ledord. Alla ska få chansen att bidra i det diakonala arbetet.

”Vi vet att det i våra församlingar
finns en nyfikenhet och en hunger att
få veta mer om tro, andlighet och om
Svenska kyrkan i synnerhet. Det vill vi
möta, på ett respektfullt sätt.”

foto: urban olsson

MISSION
Mission för oss är inte i första hand en verksamhet utan en grundhållning som ska genomströmma all vår verksamhet. Mission handlar om att sprida evangeliet om Jesus vidare. Att hjälpa människor
att upptäcka vad kristen tro är och nå ut till alla som inte vet något
om Jesus i dag. När Jesus levde på jorden berättade han själv om
Guds villkorslösa kärlek till människorna. Han visade hur han vill
att vi ska vara mot varandra och att vi behöver föra det goda budskapet om evangeliet vidare. Vi är sända att berätta.
Vi vet att det i våra församlingar finns en nyfikenhet och en hunger att få veta mer om tro, andlighet och om Svenska kyrkan i synnerhet. Det vill vi möta, på ett respektfullt sätt. Vi bör ha en ödmjuk
och samtidigt tydlig ton, och ett öppet sinne. Det är viktigt att våra
anställda och förtroendevalda respekterar Svenska kyrkans värderingar och att det finns grundläggande kunskap om vårt kärnbudskap. Sekularisering och en tendens att Svenska kyrkans identitet
urvattnas, är en utmaning för oss liksom för kyrkan i stort.
Mission är något vi ska göra nära, i vårt lokalsamhälle. Därför
ska vi möta upp människor där de är och visa ett genuint intresse
för varje individ. Att befinna sig på den ”andres arena” kan vara ett
bra sätt att nå ut. Genom att identifiera våra egna stora mötesplatser
och de i vårt närområde kan missionsinsatser effektivt riktas och
nå ut till många människor. ”Kommunikation som mission” är ett
koncept vi ämnar att arbeta efter, vilket ursprungligen är ett projekt
initierat från stiftsnivå med syfte att öka den kommunikativa förmågan hos församlingar och pastorat.
Mission är också något vi ska göra i ett globalt perspektiv. Svenska kyrkans internationella arbete Act och SKUT (Svenska kyrkan i
utlandet) ska vara en aktiv del av pastoratets missionsarbete. Genom att stödja församlingar ute i världen bidrar vi till att nå ut i
det världsvida sammanhanget och sprida den kristna tron i världen.
Vi behöver förstå och agera i takt med omvärldens förändringar
– samtidsanalys. Vad händer runt omkring oss? Vad är aktuellt nu?
Hur kan vi då som kyrka finnas med?
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OBLIGATORISKA UPPGIFTER
KYRKOHERDE- OCH MUSIKERTJÄNSTER

BARNPERSPEKTIV

En heltidsanställd kyroherde finns i pastoratet och
tillsammans med komministern leder denna gudstjänster inom hela pastoratet. En heltidsanställd
musiker med samordningsansvar samt en deltidsanställd kantor och två timanställda kyrkomusiker
är verksamma inom pastoratets musikverksamhet.

Just barn och unga är ett av våra tre fokusområden. Kyrkorådet gör en barnkonsekvensanalys i
samband med varje beslut som fattas och verksamheten utformas med hänsyn till barns rättigheter utifrån barnkonventionen. Artiklarna 2, 3, 6,
12, 17 och 27 i konventionen har särskild relevans i vår verksamhet, just för att se till att barn
inte diskrimineras utan att de lyfts fram och ges
rätt att få göra sina röster hörda. En rätt till liv
och möjlighet till andlig utveckling.

VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK
I vårt arbete med integration och språkträning
möter vi människor med många olika nationaliteter. Vi har foldrar och information på flera olika
språk. Förtoendevalda/kyrkvärdar medverkar
ibland i gudstjänster med att läsa texter på andra
språk.

TELEFONSJÄLAVÅRD
Pastoratet är en del av Uppsala stifts gemensamma funktion för telefonsjälavård.
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KONFIRMANDHANDLINGSPLAN
Handlingsplan för konfirmandarbetet finns och
uppdateras i samma tidsintervall som detta dokument.

