Nu börjar ert ”FIN-år”

Tveka inte höra av er med frågor eller om ni vill pröva en idé. Stiftets
personal kan även besöka er om så önskas både för samtal, inspiration
eller för någon särskild del i FIN-arbetet.
November-december
När ni anser att er församlingsinstruktion är klar, skickas den för respons
till Vägen vidares FIN- team och därefter kan den antas av ert kyrkofullmäktige. Skicka sedan ett av två underskrivna original till Domkapitlet
för utfärdande.
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Skicka in allt material som ni har vid de tre tillfällen som ni har bestämt
i arbetsplanen. Materialet skickas till lena.linde@svenskakyrkan.se gärna
minst fem dagar innan Vägen vidare teamets möten 2021 som är:
21/1, 23/2, 10/3, 7/4, 5/5, 9/6, 25/8, 23/9, 26/10, 25/11

Sedan är det dags att använda församlingsinstruktionen för att nå era
visioner och mål. Dessutom kommer den att användas som ett verktyg
vid biskops- och prostvisitation liksom de årliga mötena inom ramen för
Vägen vidare mellan pastorat/församling och stift.

Mer information och inspiration finns på intranätet.
Klicka på Skara stift och välj fliken ”Församlingsinstruktion”.
https://internwww.svenskakyrkan.se/skarastift/forsamlingsinstruktion

Läs gärna också i Kyrkoordningen, kap. 57 paragraf 5-6
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Till stöd för arbetet med
församlingsinstruktionen.

AH

FIN-året

A!

Här kommer en beskrivning av vad församlingsinstruktionsåret innehåller och förslag på en tidsplan.
Vi på Stiftskansliet vill på alla sätt vi kan vara involverade i ert framtagande av församlingsinstruktionen, med målet att få ett intressant och
konstruktivt arbete och en församlingsinstruktion som blir använd och till
hjälp för att nå pastoratets/församlingens visioner och mål.
Och kom ihåg att viktigast av allt är att man, efter att ha läst
församlingsinstruktionen, kan säga: Aha – så det är så här
pastoratet/församlingen vill vara kyrka i detta området.
September- december
Börja med att utvärdera den tidigare församlingsinstruktionen (FIN).
Ska FIN revideras eller behöver den skrivas om helt? Be och fundera kring
era utvecklingsområden. Vilka bör finnas kvar och vilka ska ersättas med
nya? På vilket sätt har FIN hjälpt pastoratet/församlingen att prioritera
och välja inriktning på arbetet? Behöver vägval bli tydligare i den nya FIN?
Vilka möjligheter ser ni i hur ni kan vara kyrka framåt? Vad finns i FIN nu
som kan tas bort och ersättas med annat som i dagsläget och framåt är
mer relevant?
November/december
Informationsträff för kyrkoherde och kyrkorådsordförande på Flämslätt
med Vägen vidares FIN-team. Välj ett tillfälle av de två datum som finns
i en separat inbjudan.
Januari/februari
Arbetsplan- gör en arbetsplan för FIN-arbetet. Innan ni gör arbetsplanen
fundera kring: Hur kan den nya FIN förankras i flera olika sammanhang?
Vilka ska vara involverade i samtalen om mål och strategier?
Vilka ska få specifika uppdrag? Vad och när ska det göras?’
Skriv in de datum när FIN ska diskuteras i kyrkoråd, när den ska tas upp
i kyrkofullmäktige för godkännande och när ni önskar att den tas upp i
Domkapitlet.

Lägg också in tre tillfällen då material skickas in för respons
till Vägen vidares FIN- team. Skicka in arbetsplanen till
lena.linde@svenskakyrkan.se senast 22/2.
Välkommen på ett inspirationsdygn på Mösseberg- se separat inbjudan.
Ta tillfället i akt att få hjälp, ny kunskap, inspiration och idéer! Det blir
föreläsningar, samtal och tillfällen att arbeta mer praktiskt med er FIN.
Mars-oktober
Fortsatt arbete med FIN – Gå igenom Domkapitlets riktlinjer och se
vilka delar som ska finnas med i FIN. Gör också en plan för arbetet
med en barnkonsekvensanalys. (Domkapitlets riktlinjer och handbok
för barnkonsekvensanalys och annan inspiration finns på intranätet
se länk på sista sidan.)
Processen fram till den skrivna FIN är viktig. Förbered och fördela
arbetet kring de olika delarna i församlingsinstruktionen enligt er
arbetsplan. Involvera kyrkoråd, församlingsråd, ideella, barn & unga
och anställda. Ju mer delaktighet desto bättre förankrad i pastoratet/
församlingen blir FIN.
Under denna period pågår arbetet med att i olika grupper ta reda på
vad som önskas, vad som behöver utvecklas för att pastoratet/församlingen långsiktigt medverkar till att fler människor kommer till tro.
Detta leder i sin tur till olika förslag på utvecklingsområden.
Välj sedan 3-4 utvecklingsområden som stämmer överens med den
teologiska grundsynen. När insamlingsskedet är klart påbörjar utsedd
grupp med skrivarbetet. Beskriv på ett enkelt och tydligt sätt hur
pastoratet/ församlingen vill fullgöra sitt uppdrag att vara kristen
kyrka i sin tid och på sin plats.
Vägen vidares FIN-team som består av stiftsteolog Ulrica Fritzon,
stiftsjurist Andreas Fagrell och stiftspedagog Lena Linde ger respons
och stöd under arbetets gång. 					
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