Vägledning församlingsinstruktion
utlandsförsamling

Inledning
Församlingsinstruktionen är ett dokument som beskriver församlingens identitet och dess
grundläggande uppgift. Enligt kyrkoordningen ska alla församlingar i Svenska kyrkan ha en
församlingsinstruktion.

Vad är en församlingsinstruktion?
Församlingsinstruktionen beskriver de ramar och ”långsiktiga mål” inom vilket församlingens
arbete ska bedrivas. Församlingsinstruktionens långsiktiga mål blir mer konkreta och
detaljerade i verksamhetsplan och i verksamhetsmål.
Församlingsinstruktionen är ett dokument som beskriver riktningen i församlingens arbete.
Församlingsinstruktionen anger ramarna för hur församlingens arbete ska bedrivas utifrån den
grundläggande uppgiften, Gudstjänst, Mission, diakoni och undervisning. I det pastorala
programmet ska barnets perspektiv tillvaratas (genom barnkonsekvensanalys).
En församlingsinstruktion är ett levande dokument som är till för att användas. Arbetet med
att utforma församlingsinstruktionen är ett tillfälle då anställda, förtroendevalda, ideella och
församlingsmedlemmar får samtala med varandra om tro och vad det innebär att vara kyrka.
Svenska kyrkan i utlandets värdegrund – tro, öppenhet och hopp kan inspirera i samtalet kring
vad kyrka är.
Målet är att församlingsinstruktionen ska bli hela församlingens dokument och att vägen fram
till ett färdigt dokument blir en lärandeprocess. Det är även önskvärt att barn och unga får
involveras i processen och att det dokument som växer fram blir till ett uttryck för
församlingens identitet.
Församlingsinstruktionen utarbetas gemensamt av kyrkoherden och kyrkorådet. Den utfärdas
av domkapitlet efter godkännande av kyrkorådet och kyrkoherden var för sig och efter att
Rådet för Svenska kyrkan i utlandet har getts tillfälle att yttra sig.
Efter att domkapitlet har utfärdat församlingsinstruktionen är den bindande för församlingen.
Församlingsinstruktionen är biskopens och domkapitlets tillsynsinstrument.
Fråga om ändring av församlingsinstruktionen för en församling får väckas av kyrkorådet,
kyrkoherden eller domkapitlet. En ändring godkänns och utfärdas på samma sätt som
instruktionen. Ett lämpligt tidsintervall för en mer genomgripande genomgång och eventuell
förändring av församlingsinstruktionen är fem år.
Församlingsinstruktionen ska peka ut verksamhetsinriktning.
Omfattningen på den färdiga församlingsinstruktionen bör vara 4-6 sidor.

Församlingsinstruktionen ska innehålla
1. Omvärldsbeskrivning
Beskriv i vilken kontext församlingen finns.
Beskriv kortfattat församlingens historik.
•
•
•
•
•
•
•

Var (geografiskt) finns det pastorala området?
Hur många svenskar bor i det pastorala området?
Hur ser åldersstrukturen ut?
Vilka finns inom det pastorala området -fastboende, korttidsboende, turister?
Finns svenska företag?
Vilka svenska föreningar finns?
Vilka andra kyrkor finns? (Det ekumeniska samarbetet kommer under punkt 4. Här
endast en redogörelse för vilka kyrkor som finns i församlingens närhet.)

2. Församlings-/pastoratsbeskrivning
Ge en kort beskrivning av vad som kännetecknar församlingen.
Ge församlingsfakta såsom åldersstruktur och medlemstal.
•
•

Vad innebär det att vara kyrka på den här platsen i den här tiden?
Hur ser församlingens mobila uppdrag ut?

3. Pastoralt program för den grundläggande uppgiften
Gudstjänst
Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud i Ordet och sakramenten.
Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Alla i församlingen är kallade att delta i
gudstjänsten och komma med sina erfarenheter och livsfrågor till det gemensamma mötet med
Gud.
I gudstjänsten får tron näring genom förkunnelsen av evangeliet, firandet av den heliga
måltiden och gemenskapen i bön och lovsång. De som firar gudstjänst sänds ut för att i
vardagen vittna om evangelium och göra kärlekens gärningar, till mission och diakoni.
Ge en teologisk reflektion om gudstjänst.
Beskriv gudstjänstlivets inriktning.
Beskriv församlingens gudstjänstformer.
•
•
•
•

Vad vill vi prioritera när det gäller församlingens gudstjänstliv?
Vilken plats har kyrkliga handlingar i församlingens liv?
Hur vill vi att ideellas medverkan och barns och ungas delaktighet ska gestaltas?
Vad tänker vi om kyrkomusiken i gudstjänsten?

Reflektera kring gudstjänstrummet.
•
•

Är våra lokaler och våra mötesplatser tillgängliga för människor med olika
funktionshinder?
Vilka långsiktiga mål har vi för församlingens gudstjänstliv? Lista några punkter
under rubriken ”Hit vill vi” och ange en tidsram för förverkligandet av de långsiktiga
målen.

Undervisning
Församlingens undervisning har sin grund i dopet. Den ska ses som en livslång process, där vi
möter individer i olika åldrar och med olika förutsättningar.
Ge en teologisk reflektion om undervisning och lärande.
Hur arbetar vi med:





•
•

dopuppföljning
barn
konfirmandarbete. Finns det en plan för konfirmandarbete?
ungdomar och unga ledare
vuxna

Vad vill vi prioritera när det gäller församlingens undervisning/lärande?
Vilka långsiktiga mål har vi för församlingens undervisning/lärande?
Lista några punkter under rubriken ”Hit vill vi” och ange en tidsram för
förverkligandet av de långsiktiga målen.

Diakoni
Diakoni är att tjäna och ha omsorg om medmänniskan. Det innebär att möta människor i livets
olika sammanhang och särskilt i utsatta livssituationer.
Ge en teologisk reflektion om diakoni.
•
•
•
•
•
•

Vilka diakonala behov finns i församlingen?
Hur bemöter vi diakonala behov t ex. på sjukhus och fängelser
Hur engagerar vi ideella i det diakonala arbetet?
Vad behövs för att församlingens diakonala förhållningssätt ska kunna utvecklas?
Vad vill vi prioritera när det gäller församlingens diakoni?
Vilka visioner har vi för församlingens diakoni? Lista några punkter under rubriken
”Hit vill vi” och ange en tidsram för förverkligandet av visionerna.

Mission
Mission betyder sändning. Gud är den som sänder och vi som kyrka, församling och enskilda
kristna är insatta i detta stora sammanhang. Mission handlar om hur vi gestaltar evangeliet
lokalt men också om hur vi vill verka för det internationella perspektivet av missionen.
Ge en teologisk reflektion om mission.
•
•
•
•
•
•
•

Hur arbetar vi med missionsuppdraget?
Hur vill vi verka för att fler människor ska nås med evangeliet?
Hur ser det ekumeniska samarbetet ut?
Vilka uttryck vill vi att samhörigheten med andra kyrkor ska ta?
Vad innebär det för oss att vi är en del av den världsvida kyrkan?
Vad vill vi prioritera då det gäller församlingens missionsuppdrag?
Vilka långsiktiga mål har vi för församlingens missionsuppdrag? Lista några punkter
under rubriken ”Hit vill vi” och ange en tidsram för förverkligandet av visionerna.

Barnkonsekvensanalys ska ligga som bilaga.

