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Vår omvärld
Älvdalens församling är en glesbygdsförsamling i norra Dalarna med en
åldersfördelning som pekar mot att det blir allt fler äldre. De yngre flyttar
pga studier eller arbete. Många äldre och sjuka vill, och måste, bo kvar hemma. De
vårdas alltmer av sina anhöriga.
Behovet av hembesök och stöd av anhörigvårdare ökar.

Församlingsinstruktionen har tagit hänsyn till barnkonventionens intentioner.

Allmänna gudstjänster
Gudstjänsten är kyrkolivets centrum där vi tillsammans får möta Gud i Ordet
och sakramenten, dvs i sången, bibeltexten, predikan, bönen respektive dopet och
nattvarden.
Antalet huvudgudstjänster med nattvard ska vara minst 24 gånger per år.
Huvudgudstjänst ska firas i församlingen varje sön- och helgdag.
I församlingen finns det två präster, en diakon samt två musiker anställda.

Församlingens pastorala program
Gudstjänsten – kyrkolivets centrum
Gudstjänsten är hela församlingens gåva och ansvar och är till för alla.
Därför vill vi ha varierande gudstjänster till olika åldersgrupper och på
olika platser i församlingen, t ex i bystugor, skolor, fäbodar.
Musiken är viktig och har en naturlig roll i gudstjänsten och i församlingslivet. Ett rikt
och varierat musikliv ger möjlighet att nå många människor.
Ett stort utrymme för församlingens anställda musiker, dess körer, solister och andra
musikutövare ska bidra till glädje, helhet, gestaltning och fördjupning.

Undervisning – ett livslångt lärande
Undervisning handlar både om konkret kunskap om kristen tro och
om livserfarenhet. Vi lever i ett livslångt lärande där vi aldrig blir
riktigt färdiga. Tron är ett verktyg för att bearbeta livsfrågorna
och livsfrågorna ett verktyg för att bearbeta tron.
Vi vill att Älvdalens församling ska upplevas som både trovärdig
och engagerad i denna undervisning.
Vi ska erbjuda mötesplatser, på olika sätt, så att evangeliets budskap
om Guds kärlek i Kristus sprids.

Diakoni – tro i praktiken
Diakoni är en angelägenhet för hela församlingens arbete. Diakonen finns
som stöd och handledare, en som uppmuntrar och stimulerar arbetet.
Vår målsättning är att ge omsorg om våra medmänniskor i livets olika
situationer, i alla åldrar, att erbjuda mötesplatser och helande miljöer, ge röst åt de
svaga och utsatta samt vara aktiva i integrationsarbetet.
Vi strävar efter att skapa en social ekonomi som gagnar församlingens medlemmar.
Vi erbjuder därför möjligheter för arbetsträning inom vårt Diakonicenter, inom
vaktmästeriet, köket mm.

Mission – för andras skull
Hela kyrkans uppdrag kan sammanfattas i ordet ”mission” = ”sändning”.
Det är ett uppdrag som sträcker sig utåt mot andra, men även inåt mot
oss själva. Mission handlar om solidaritet med utsatta människor.
Mission handlar om att försöka gestalta den kristna tron.
Vår målsättning är att vara medvandrare och göra den kristna tron synlig.

Miljö
Församlingen tar miljömässiga hänsyn i all verksamhet från inköp till sortering av
avfall. Vi använder endast Fairtrade-märkt kaffe och te i all verksamhet.
Vi har även försäljning av Fairtrade-märkta produkter.

Fortbildning
För att upprätthålla, utveckla och fördjupa yrkeskompetensen bereds de anställda,
förtroendevalda och frivilligarbetare möjlighet till utbildning.

Samverkan med andra församlingar
Älvdalen har ambitionen att utöka och fördjupa samarbetet med andra församlingar.

Barns ställning i kyrkan
Barn- och ungdomsarbetet har utvecklats de senaste åren. Vi arbetar utåtriktat i
samhället och är med i skolorna.
Som exempel kan nämnas att vi deltar i Familjenätet och i Bråsam (en
samverkansgrupp som är underställd BRÅ, brottsförebyggande rådet)
samt att vi arbetar t ex med Riddarskolan för årskurs 5.
Vi har ett bra konfirmandarbete som ger resultat, men det krävs mer och
mer av oss för att få behålla konfirmanderna.
Församlingens målsättning är att fortsätta detta utåtriktade arbete.
FN´s barnkonventions intentioner genomsyrar allt vårt barn- och ungdomsarbete.

Beredskap och samverkan med vården
Församlingen är en naturlig del i beredskapen inom kommunens POSOM-grupp
(Psykiskt och socialt omhändertagande).
Vi är och vill fortsätta vara en naturlig del i samarbetet med alla goda krafter
i samhället såsom kommun, landsting och olika frivilligorganisationer.

Uppföljning, utvärdering och revidering
Uppföljning och utvärdering av församlingsinstruktionen sker årligen
i anslutning till budgetplaneringen.
Revision av instruktionen ska ske i samband med ny mandatperiod för de
förtroendevalda samt när församlingen får en ny kyrkoherde.
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