Plan för undervisning och lärande i Mönsterås och Fliseryds pastorat

Uppdraget
”Tänk att få berätta vidare” är ett av de områden som ligger i fokus i Växjö stift. I det ligger både att
förmedla fakta kring kristen tro och förmedla bibelns berättelser vidare. Men det innebär också att
ge utrymme för samtal om erfarenheter av Gud, delaktighet i församlingarnas liv och vardag, erbjuda
sammanhang för bön och gudstjänstfirande.
På nationell nivå i Svenska Kyrkan pågår arbete med en Plan för lärande och undervisning för hela vår
kyrka.

Omvärlden/ omgivningen
Kyrka och tro är inte längre något självklart i vårt samhälle och i människors vardag. Mönsterås och
Fliseryds församlingar är inget undantag från det även om vi ännu har god statistik på antalet som
döps. Vår uppfattning är också att ”allmänbildningen” kring kristendom har försvagats över tid. Den
som saknar ett språk för och kunskap om det grundläggande i kristen tro har sällan någon längtan
efter t ex gudstjänst eller annan församlingsverksamhet.
Vi behöver nu fundera över hur vi skapar platser för samtal och fördjupning för människor i olika
åldrar som bär på frågor kring Gud och våra liv som de ter sig.
Vi tror ändå att människor i vår omgivning bär på någon form av andlig längtan. Människor har gott
förtroende för kyrkans sociala arbete och förmåga att agera i krissituationer. För många är också
kyrkan bärare av tradition och en plats där livets stora högtider firas.
Det känns angeläget att kyrkan får vara en del i det offentliga samtalet och bygga och behålla goda
relationer med andra samhällsaktörer. Vi tänker att tro och tradition har något att bidra med i det
samtalet.

Pastoratets/församlingarnas uppgift
Kyrkans uppgift är att föra evangeliet vidare till kommande generationer. Vi vill ge människor i alla
åldrar chansen att upptäcka, men också möjligheten att växa i tro och andlighet.
Grunden för vår kyrka och vår tro är Jesus Kristus, hans liv, hans förkunnelse, hans död och
uppståndelse. Genom att ge människor tillfällen att i ljuset av detta spegla sina liv kan de upptäcka
att kristen tro handlar om just livet i både stort och smått, glädje och sorg.
Att fira gudstjänst tillsammans är en del av församlingarnas kärna och vi vill verka för att våra
gudstjänster ska kännas öppna och angelägna för alla.
Vi vill också berätta om kyrkan och kristendomen som bärare av både kultur, tradition och mänskliga
värderingar.

Vår undervisning behöver ske på olika plan, med både bredd och djup och på olika arenor i samhället
och i våra egna lokaler.

Hur tänker vi kring lärande
Vår grundläggande hållning är att lärande sker i dialog och samtal med varandra. När vi tillsammans
söker svar på livets frågor i ljuset av bibelns berättelser och evangeliet kan vi växa och mogna som
människor och i vår tro. Vi människor är utrustade med flera olika sinnen och förmågor. Därför blir
det nödvändigt att vår undervisning sker på ett mångfacetterat vis. Vi behöver också se till att våra
lokaler och miljöer upplevs välkomnande och inkluderande.

Teologisk grund
Mönsterås och Fliseryds pastorat är en av delarna i en kyrka som formulerat sin tro i trosbekännelser.
I den får vi stämma in även när vi har svårt att formulera oss själva. Den får vi bäras av även när vi
själva tvivlar, i den blir vi ett VI.
I vårt pastorat vill vi visa på en Gud som är verksam i vardagen. Vi vill vara en plats där människor
ställer upp för varandra, där varje individ är en av många grenar i ett levande träd.
Vårt ledord är ”Bär varandras bördor”

Vilken syn har vi på varandra (människosyn)
Du duger
Du är älskad
Du behövs
Du är en del av ett VI

Mål
Mötesplatser, internt och externt
Vår erfarenhet säger att där vi väljer att satsa, där når vi också oftare målen. Vi tänker att pastoratet
ska skapa mötesplatser i församlingshem och kyrkor, men det är också av stor vikt att verka på andra
arenor i våra samhällen. Inte minst skolorna.
Vi behöver anpassa vår verksamhet till människors vardag i en tid där många jobbar på oregelbundna
tider både vardag och helg.
Vi behöver erbjuda verksamhet med både bredd och djup. Med bredd menar vi att nå många med
viss frekvens. Men ett pastorat måste också erbjuda mötesplatser där tro får växa.
”Församlingen firar gudstjänst” Det är lite av ett ledord för oss. Gudstjänsten ska kännas angelägen
för den som är där. Delaktighet skapar engagemang och vi vill arbeta för att så många som möjligt i
alla åldrar har en uppgift i gudstjänsten.

Kommunikation
Pastoratets uppdrag och uppgift ska vara tydlig även i vår kommunikation t ex församlingsblad och
hemsida. Vår närvaro på olika sociala medier ska också präglas av detsamma. Församlingsbladet
”Kyrknytt.nu” kan med fördel innehålla en del av undervisande karaktär kring våra stora högtider,
riter och föremål.

Hur ska vi göra?
Planering för pastoratets verksamhet görs av personal i samråd med församlingsråd och kyrkoråd
inför varje nytt verksamhetsår. Vår intention är att nå ut till alla åldrar och viktigt är att ständigt
utvärdera och fundera kring vilka vägar som är bäst.
Eftersom verksamheten på ett sätt är i ständig förändring bifogas den till detta dokument som en
egen bilaga som kan revideras kontinuerligt.
Ytterligare dokument som bifogas är planen för pastoratets skolverksamhet samt vår handlingsplan
för konfirmanderna.

Bilaga 1

Verksamheten som den ser ut 2019

Vuxen
Bland människor i vuxen ålder har vi mötesplatser både för gemenskap och för samtal om tro och liv.
Vi erbjuder katekumenat vartannat år, bibelstudier, gudstjänstgrupper, körer, leva vidare-grupp,
enskilda samtal, torsdagsvänner, Spectra för invandrarkvinnor, syföreningar, internationella grupper,
besökstjänst, bokcirkel
Konfirmand
I pastoratet bedriver vi gemensamt konfirmandarbete för församlingarna som följer svenska kyrkans
riktlinjer och vår egen lokala handlingsplan för konfirmandarbete.
Barn och familj
Bland barn och familjer söker vi för närvarande ständigt nya vägar. Vi vill gärna att olika åldrar och
generationer möts på ett eller annat sätt. Vi har Kyrkstök i Fliseryd för alla åldrar, Kyrkskoj i
Mönsterås för barn och föräldrar, Änglabus – sång och lek för förskolebarn, vuxen/barn-träff med
babyrytmik och ungdomsgrupp
Ideella
En församling bärs av människors vilja att vara delaktiga och ta ansvar. Vi vill både uppmana,
uppmuntra och utrusta människor så att de kan vara med i olika uppdrag.
Exempel på uppdrag kan vara besökstjänst, cafévärd, ledare i grupper, syuppdrag, internationellt
engagemang osv.

Bilaga 2

Plan för kyrka – skola i Mönsterås Fliseryds pastorat

Den bärande tanken är att möta varje årskurs minst en gång per år i olika sammanhang. Vi tänker att
vi kan ge barn och unga kunskap om kristendom, bibelns berättelser, kyrkorummet, våra kristna
högtider mm. Vi vill också skapa möjlighet för samtal kring liv och död, sorg och glädje.
Vi arbetar efter följande modell
Förskoleklass – årskurs 1

Bjuds till kyrkan för att uppleva julevangeliet

Årskurs 2 och 3

Bjuds in för en vandring genom påskens berättelse

Årskurs 4 och 5

Vi besöker respektive klass med Bibeläventyret

Årskurs 6

Bjuds in till samtal om död och sorg i allhelgonatid

Årskurs 8

Inbjudan till konfirmation

Årskurs 9 -

Inbjudan till ungdomsgrupp och möjlighet att vara ung
ledare

Dessutom erbjuder vi förskolebarn i de minsta åldrarna att antingen komma till kyrkan eller att vi
kommer till dem och berättar julevangeliet.
Vi har också ofta klasser från gymnasiet och SFI på besök i kyrkan för att de vill veta mer om kyrkan i
Sverige, kristen tro, traditioner och högtider mm.

Bilaga 3
Konfirmandhandlingsplan 2018-19

Syfte och mål
Vi vill att konfirmandarbetet ska vara en tjänst åt tonåringar under en viktig period i deras liv. Vi har
som uppgift att tillsammans med dem fundera över vad det kan innebära att tyda sitt liv utifrån
kristen tro med dopet som grund. Vår strävan är att konfirmanderna ska lära sig mer om sig själva,
varandra och Gud. Vår förhoppning är att bibehålla antalet konfirmander procentuellt gentemot
tidigare år (2017 46 % i Mönsterås och 38% i Fliseryd) och att några ur varje årskull ska hitta en
fortsatt gemenskap i församlingen.

Årscykel
Terminskonfirmanderna träffas 1-2/månad sept-dec, jan-maj och sommarkonfirmanderna träffas ca
sex gånger under året utöver de gemensamma träffarna och lägret. Utvärderingar sker efter läger
och konfirmation. Föräldrarna bjuds in till minst två samlingar under året. All
konfirmationsundervisning är kostnadsfri.
Maj





Planeringsdagar för arbetslaget inför nästa konfirmandår. AJ sammankallande
Inbjudan skickas till alla döpta och antecknade. AL
Utprovning av konfirmandkåpor för terminskonfirmander. AJr, JS
Konfirmation av terminskonfirmander. AJr

Juni/juli


Sommarläger i 11 dygn. AJr




Utprovning av konfirmandkåpor för sommarkonfirmander. AJr, JS
Konfirmation av sommarkonfirmander. AJr

Juli

Augusti





Ny inbjudan (påminnelse) skickas ut. AL
Anmälan in senast slutet på augusti AL
Eventuellt information på skolan AJr
Ledarupptakt med teambuilding och utbildning. AL, AJr

September


Konfirmandupptakt – konfirmander och föräldrar inbjudna till förklarad högmässa. AL, AJr

Oktober


Gemensamt helgläger för båda grupperna knutet till kontraktslördagen. AL, AJr

Mars/April


Ledarutbildning. AL, AJr

Mars – Maj


Helgläger 2 för terminskonfirmander. AJr, AL

Kursplan
Teologiska grundvärderingar – människosyn, gudssyn, bibelsyn







Att alla människor har lika värde, och är skapade till Guds avbild.
Att visa på människan som helig och okränkbar.
Att ge en bild av Gud som förlåtande och upprättande.
Att låta Bibelns berättelser möta konfirmandernas liv.
Att hjälpa konfirmanderna att tolka Bibeln i nutid.
Att låta ledarnas (både ungas och anställdas) tro komma till uttryck – tro föder tro.

Pedagogiska grundvärderingar – kunskapssyn, metodik, förhållningssätt
Vi utgår från att vi har ungefär samma frågor om tro oavsett var i livet vi befinner oss. Vår uppgift
som ledare är att vara medvandrare. Ibland är uppgiften att gå före och visa vägen, ibland att gå efter
och ibland att vandra med. Konfirmandundervisningen är inte till för att ge enkla svar på svåra frågor.
Metoder vi använder är bl.a. berättande, skapande, musik, upplevelsevandringar,
samarbetsövningar, bibelläsning, film med samtal och studiebesök eller föreläsare.

Innehållsliga teman













Vem är jag – drömmar och mål
Tro och tvivel
Dop
Nattvard
Bön, Vår Fader
Gud - Treenigheten
Jesus
Advent - Jul
Fasta - rättvisa
Påsk
Gudstjänst
Kyrkoår – rytm och färger

















Bibel
Psalmbok
10 Guds bud, moral och etik
Förlåtelse – synd, skuld, skam
Skapelse och miljö
Helighet
Ondska
Liv - Död
Sorg
Kärlek och relationer
Vänskap
Kyrkorum
Trosbekännelsen
Lärjungaskap
Kyrkan

Gudstjänst och andakt





Varje terminsträff inleds eller avslutas med andakt.
Sommarkonfirmanderna är i smågrupper med och utformar en av de dagliga andakterna
under lägret, vid minst två tillfällen.
Konfirmanderna ska gå i gudstjänsten minst 20 ggr.
Konfirmanderna görs delaktiga i högmässan

Läger
Syftet med helglägren är att skapa sammanhållning i gruppen och fördjupa relationen till varandra
och Gud. Det ger också möjlighet att följa upp saker mer ordentligt när man har mer tid.
Syftet med sommarlägret är att dela liv och tro under längre tid. Här sker största delen av
undervisningen.
Unga ledare deltar på alla läger
Utvärdering
Utvärdering sker av konfirmanderna efter varje läger och inför konfirmationen.

Kompetensutveckling
För konfirmandarbetslaget behövs teologisk, diakonal, pedagogisk och musikalisk kompetens. Unga
ledare är viktiga. Det är önskvärt att de anställda som arbetar med konfirmander i pastoratet
fortbildar sig gemensamt. Unga ledare kan utbildas i samarbete med stiftet, andra församlingar eller i
pastoratet. Nya ledare rekryteras främst från nykonfirmerade och ungdomsgrupp.

Budget och resurser



Lokaler
Utrustning och material










Studiebesök, gäster
Samverkan
Gåvor
Lägerkostnad (minimum fyra dygn per konfirmand)
Extra kostnader för konfirmander i behov av särskilt stöd
Kompetensutveckling
Unga Ledare – extra budget
Utvärdering

Kommunikationsplan – AL huvudansvarig
Medlemmar och antecknade i ÅK sju får brev hem med särskild inbjudan. Information och anmälan
läggs även ut på hemsidan. Under året finns blänkare och artiklar i församlingsbladet.
Vi informerar om vilka alternativ som erbjuds och betonar att det är konfirmanden och
konfirmandens funderingar som är viktigast. Målet med konfirmationsåret är att få nya erfarenheter,
lära sig mer om sig själv, kyrkan och Gud.
Den starkaste reklamen för konfirmationen är de tidigare konfirmandernas berättelser och
erfarenheter.
Vi arbetar med att nå ut till konfirmanderna via sms/sociala medier.
Konfirmander med särskilda behov ska också ha möjlighet att bli konfirmerade, även om de inte kan
gå i vanlig grupp, och pengar behöver avsättas för detta.

