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Exempel: Årshjulet visar hur en typisk visitation kan se
ut under året då det pågår.

2.Visitationer
Biskopen gör regelbundet längre besök i stiftets
församlingar/pastorat, så kallade visitationer.
Ibland är det kontrakts- eller domprosten som
visiterar på biskopens uppdrag. Mellan visitationerna görs kortare prostbesök, så kallade reflexer.
Sammantaget får varje församling ett formellt besök
vart tredje år.

Med utgångspunkt i det som lyfts i församlingsinstruktioner och visitationer bygger
stiftskansliet upp sitt arbete med att
utrusta församlingarna för framtiden, genom utbildningar, fortbildningar, analyser och dialog. På
JOHA
samma sätt som visitationerna
NNA FRÄMger biskopen en möjlighet att
JANDE
bättre lära känna församlingarna,
är de, tillsammans med FIN, ett sätt
för stiftskansliet att lära känna de behov som finns av
främjande och stöd. Det kan vara direkta önskemål
men kan också handla om mer övergripande behov,
som inte är lika lätta att formulera, eller blir tydliga
först i ett större sammanhang. Utbildningar, fortbildningar, samlingar och nätverk utvecklas och anpassas
utifrån det som lyfts inom ramen för Johanna-modellen.

Johanna
Västerås stifts modell för främjande och tillsyn

Aktuellt kursutbud och andra utvecklingsprojekt i stiftets
regi finns på: internwww.svenskakyrkan.se/vasterasstift
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Visitationen är ett tillfälle till samtal om församlingens
liv och arbete, med utgångspunkt i FIN. Det är en
avstämning kring hur verksamheter och förvaltning fungerar. Det är också ett sätt för biskopen att
lära känna sitt stift bättre, att dela glädjeämnen och
bekymmer, och en möjlighet att tillsammans med
anställda, förtroendevalda, ideella och församlingsbor reflektera över Svenska kyrkans roll och uppdrag – i just den här bygden och i stiftet i stort.
Varje visitation avslutas med en gudstjänst och en
visitationsstämma. Där delar biskopen/prosten sina
tankar i ett visitationstal och det finns möjlighet att
ställa frågor.

3. Främjande och stöd
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Johanna
– en möjliggörare och
sanningssägare

Förebilden för Västerås stifts modell för främjande
och tillsyn är bibelns Johanna, en av Jesu lärjungar.
Hon nämns i Lukasevangeliet i rollen som stöd och
resurs (Luk 8:1-3), men också som ett vittne till Kristi
uppståndelse (Luk 24:1-12). Hon är en möjliggörare
och en sanningssägare, vilket relaterar till stiftets två
huvuduppdrag: främjande och tillsyn.

Främjande och tillsyn, vad är det?
Stiftskansliet ska under biskopens ledning ”se till”
församlingarna i Västerås stift. Ge stöd och hjälp,
erbjuda inspiration och samverkan. Församlingarnas uppdrag att fira gudstjänst, undervisa, stärka samhällets utsatta och bjuda in människor att
utveckla sin relation till Gud, står i centrum. Det
uppdraget förutsätter att även kyrkans förvaltning,
fungerar på ett bra sätt. Kyrkobokföring, kyrkogårdar,
kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inventarier
med mera, ska också ses till.
Johannamodellen består av tre delar: 1. församlingsinstruktioner, 2. visitationer och 3. stiftsorganisationens
främjandearbete.
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Folkkyrkoträdet

1. Församlingsinstruktionen

Folkkyrkan ska vara som ett stort träd. Trädet
ska ha vidsträckta grenar och djupa rötter. Den
vidsträckta kronan är samhällskontakter, relationer
och nätverk, socialt arbete och alla kyrkans verksamheter. Kyrkans uppdrag är brett och riktar sig
till alla som bor och vistas i varje församling.

Varje församling har ett måldokument: en församlingsinstruktion (FIN). FIN beskriver församlingens
arbete och talar om vad just den här församlingen
vill fokusera särskilt på.

Folkkyrkoträdets rötter är bön, gudstjänst, bibelläsning, och reflektion över vad det är att vara
människa i relation med treenig Gud. Rötterna
hämtar näring ur dopets vatten och ur nattvardens
gemenskap. Rotsystemet gör att trädet står stadigt
också när det blåser hårt.
Kyrkan spelar roll både för enskilda människor och för
det samhälle den verkar i. Stiftets uppdrag av främjande och tillsyn syftar till att stödja
församlingarnas arbete,
så att det kan
bära frukt.

Hur församlingens arbete ser ut hänger också ihop
med hur samhället ser ut. FIN innehåller en omvärldsanalys som försöker svara på frågan: Vad innebär det
att vara kyrka just här? Gudstjänster, undervisning,
diakoni och mission ska möta människors behov –
just här. Barnets perspektiv är viktigt att ha med, och
församlingen redovisar också vilka verksamheter som
finns på andra språk än svenska. De församlingar
som ingår i ett pastorat har en gemensam FIN och
redovisar sina speciella förutsättningar i egna avsnitt.
Varje församling/pastorat väljer några (max fyra)
områden att särskilt utveckla de närmaste åren.Vart
fjärde år lämnas en ny FIN till
Domkapitlet.

