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LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§18
Anmälningar

Kyrkorådet beslutar

att anteckna följande anmälda handlingar.

1. Distriktsrådet i Länsmansgården, protokoll 2015-01-20

2. Arbetsutskottet, protokoll 2015-02-17

3. Stifielsestyrelsen, protokoll 2015-03-26

§19
Information om döpta under 2014 med Göteborgsindex

Sara Sandelin lämnar information om döpta under 2014 med Göteborgsindex.

§ 20
Information om konfirmerade under 2014 med Göteborgsindex

Sara Sandelin lämnar information om konfirmerade under 2014 med
Göteborgsindex.

§ 21
Information om deltagande i huvudgudstjänster i distrikten under 2014

Sara Sandelin lämnar information om deltagande i huvudgudstjänster i distrikten
under 2014.

§ 22
Stiftsstyrelsens beslut

Samtal fördes om Stifistyrelsens beslut om Göteborgsutredningen.

Utdragsbestyrkande
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LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 23
Externa intäkter

Kyrkorådet beslutar

att bordlägga ärendet.

§ 24
Ordföranden informerar

Annika Johansson lämnar information om:

• Inför ordförande- och kyrkoherdemöte med Distriktsråden
• Träff med de andra kyrkorådsordförandena i kontraktet
• AU ska träffa delar av Kyrkonämnden den 20 maj.

§ 25
Kyrkoherden informerar

Kristian Lillö lämnar information enligt bilagor:
• Inbjudan till KR-helgen (Kristi kropp gör skillnad i vardagen)
• Kyrkoherdeinformation
• Samtalsfrågor i grupp om Församlingsinstruktionsförslaget

Od Je Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådshelgen 24—25 april 2015
KRISTI KROPP GÖR SKILLNAD 1 VARDAGEN

Grundplan för ett dygn på Tofta Herrgård om det strategiska och långsiktiga
arbete som hör samman med Församlingsinstruktionen.

Målet är att inspirera kyrkorådet

• i cngagemanget att vara en del av ett större sammanhang, i en kyrka som sträck
er sig över både tid och rum.

• och att utveckla och framtidsspegla våt- församlingsinstruktion

FREDAGSPASS: 2 TIMMAR, SEN EFTERMIDDAG

Gudstjänsten — alla trådar möts för att liv ska vävas!

Vi tar vr borjan i församlingens gudstjänstutvecklingsprogram, under ledning av
Pontus. Programmets stvrdokument kommer att skickas ut i god tid i förväg för att
alla ska få tid och möjlighet till att samtala om det i sina respektive sammanhang
och dessutom reflektera enskilt.

Det handlar ju om hur kyrkans skatter i nutid och historia sammansmälter,
traditioner och förnyelse, hiheltexter och nutidens religiösa mångfa]d, kristet hopp
och glokalt (globalt och lokalt) samhälleligt liv. Vi samtalar och reflekterar, i ett
sökande efter “enkelhetens” gudstjänster med respekt för traditionen, narvaro och
sann delaktighet. Vilka tilltal är trovärdiga och hållbara, personliga och äkta? Kan
vi sätta ord pä vilka ideal och världar som möts i gudstjänstsituationen, och vad
som händer när vi firar gudstjänst? Händer det nagot? ä r? Hur beskriver dci det?

Passet avslutas med kristi-kropps-tjänst, som skapar och fördjupar, tro och hopp,
för världen, och oss.

LÖRDAGSPASS: 2 TIMMAR, FÖRMIDDAG

Konfus och Ungdomsarbetet: Både nuets och framtidens kyrka mitt ibland oss!

Här gör vi djupdvkningar i samhället, allt som händer i Konfus och Ungdomsarbetet:
Allt sker i vardagen, i sociala mediet, och i olika “rum” som ÄDKL, Unga ledare,
med höga ambitioner som inte alltid framgår av statistik och resultatml.

Magda Landin, verksamhetsansvarig och någon från teamet medverkar och får den
här förmiddagen fria händer att ge oss i kvrkorådet en levande och aktuell bild av
vad denna del av församlingens Undervisning gör. Vad gör dom på konfan nuför
tiden? Tillsammans samtalar vi om det stora att 4 av 10 konfirmander fortsätter i
ungdomsverksambeten! Men, varför har vi inte fler konfirmander? Hur gör vi nu?



Församlingslnstruktionen och omväddsanalysen
Gudstjänst på fredagen, och på lördagen Undervisning. Det innebär strategiskt
och långsikrigt jobb och fräsch glädje kring två avgörande delar av det som också
församlingsinstrukdonen beskriver.

tisammans Mr vi inpun och egna förnimmelser, alltså gott material för att förstå
den instruktion vi hai och för att kunna revidera den varsamt om så behövs. Både
gudstjänst och undervisning hör ihop med Omvärldsanalysen - och då gestaltar vi
den genom våra egna reflektioner av vår samtid och våra liv, och genom pedagogemas
erfarenheter som sker nära ungdomsvärlden.
För de brottas med den, på olika sätt, också med dess smärtot

Kristian Lilö, kb, Lundby församling
aokbruari aoz

cO



Kh info på kytkotådet 2015-04-25

Till Kyrkorådet!

(Följande textavsnitt är kommunicerat till varje anställd i Lundby församling
den 22 april):

“Äntligen är det vår!

Lundby församling är en härlig församling. Här finns värme och möjligheter.
Grupper och team som med längtan och ambitioner inspirerar oss varje dag.
Människor som vill mer än det som är.

Därför vill jag skapa förutsättningar för nuet och framtiden. Och hela tiden
tydligt uppmuntra den ständiga förbättringen och fördjupningen. Det är mina
två uppgifter som kyrkoherde, och så här stod det i sökprofilen:

“Som kyrkoherde i Lundby församling är din främsta uppgift att leda och stödja
chefsgruppen, så att de i sina respektive distrikt kan skapa synliga,
attraktiva och öppna mötesplatser..

“Genom att tydliggöra strategier, mål och visioner samt strukturerat följa upp
kvaliteten...skapar du ett sunt ledarskap och en trygg organisation.”

“Som ledare är du närvarande och delegerande, och har ett genuint intresse för
att utveckla medarbetare och församling.”

Att vi förbättrar vår organisation på alla sätt: Tydlighet, strukturerna,
ansvarsområden, verksamhetspianer & uppföljning, kommunikation,
specialkompetenser, introduktioner, rehabiliteringsupplägg, ändamålsenliga och
verksamhetspassade fräscha lokaler, logistik och samordning, kompetenshöjning
av IT (med personligt ansvar för den egna utbildningen), ekonomi och påverkan.

För allt detta förbättringsarbete känner jag ett mycket stort ansvar och
driver det dag efter dag som min hjärtefråga. Detta med stöd i sökprofilen för
kyrkoherdetjänsten. Och jag ser så mycket mer vi kan tillsammans här i Lundby.
Tänker i varm glädje på allt som vi gjort och lagt grunden för det senaste
året, och är tacksam och stolt över det! Över att få höra till här.

Fördjupning, närmare Gud och livets mening, sanningen. För mig är fördjupning
att leva bedjande, i ljuset av de uppenbarelsemöten jag fått erfara redan som
barn i drömmar och tankar, leva i det varma relationella. 1 det
intellektuella, i frågandet och kunskapshämtandet, i samhällsdebatt och
teologi med mångfaldsperspektiv och rättvisehandel. Att bönen och diakonins
gestaltning blir ett. Att det goda livet delas: arbete och kärlek!

Storsamlingarna, alla samtal och e-mail, gudstjänster, beröring-blick
benämning, stunderna kring predikotexter, vår hemsida med alla lekfullt roliga
vackra och trösterika kommunikationskanaler, interreligiösa manifestationer
som stärker vår medvetenhet och de verkliga banden med andra, mångfaldsarbete,
opinionsbildning (etikens mission) för att bara nämna några av alla
vårtulpaner i Lundby-buketten.



Hur det än blir med beslutet i morgon, den 23 april, nio ekonomiska enheter
(varav Lundby blir en egen enhet) eller ett Göteborgs-pastorat (som Lundby är
en -Församling i) — så innebär det att vi kommer att fortsätta på samma väg,
med samma vind: Ständiga förbättringar och fördjupning!

Beslutet kommer att meddelas på Göteborgs stifts hemsida under torsdag
eftermiddag 23/4.

Här är en länk”

Maj 2014

ÖMSA rapporten ska bli klar i början av maj för att överlämnas till kyrkorådet
i juni — projektiedaren Carina Widell lämnar vidare till Christina Grenabo som
blir samordnare på 50 % av sin tjänst. Introduktionsprogrammet för nyanställda
utvecklas med utbildning i att arbeta tillsammans.

Inspelningar av -Församlingens Tv-gudstjänster blir färdiga för leverans, gåva
kreativa idéer.

Lastbar elcykel levereras och börjar användas med församlingens logga. Används
för att synliggöra Lundby församling på olika aktiviteter i det offentliga
rummet.

Församlingen har genom Ungdomsteamet medverkat i förberedelserna för
samfällighetens Konfirmandkampanj. Församlingspedagog Lindie Boström har
skrivit musiken till kampanjsången.

Arbetet med det kontantlösa samhället tar fart genom Jan Lilja och
samfälligheten.

Skisser och planer för utemiljön på Länsmansgårdens torg och förskolan Båtens
trädgård är på gång.

Personalförändringar

På bokning/expeditionen: Tobbe Lander och Margareta Ljunggren vikarierar för
Sara Rapp och Johanna Mölgaard Lundberg under deras graviditetsledigheter.

På Intern service pågår två rekryteringar som tf chef Sebastian Söderström
håller i. 1 dagarna har en av dem inneburit att Andreas Lindesvik hat
anställts, fr o m 4 maj.

Susanne Brunnhede har valt att övergå till egen verksamhet och kommer att
ersättas i början av juni.

Ann-Christin Johansson börjar som husvärd på 50 % i Tolered och övergår därför
från Uppdrag Medmänniska till arbete med s k nyanställningsbidrag.

Paula Lopes da Lage vikarierar på förskolan Båten under ett år med start i
sommar då Marianne Johansson går i pension. Rekrytering av examinerad
förskollärare tas upp under våren 2816.

Andreas Månsson går upp i tjänst för att också vara med i Ungdomsteamet.

c)



Anna Maria Blomén är nyanställd på Personalenheten och är våt kontaktperson
för personalärenden. Vi har träffats vid två tillfällen och arbetat litet
tillsammans i april. Alla i personalen möter Mia på storsamlingen i maj.

Olika åtgärder är insatta för att lösa den uppkomna problematiken på
bokning/expedition.

Prästsamlingar om förkunnelsen

Att få dela förkunnelsens glädje och vånda, den existentiella närläsningen av
sig själv och texten, traditionens skatter och nutidens frågor, i samtalets
form, frukt, opretentiöst, det vill jag göra med er. Rubriken på våra samtal,
inför varje stor högtid, är därför Prästsamlingar om förkunnelsen. Och som
underrubrik kanske vi kan tänka oss den kritiska fråga jag ibland vågar ställa
till mina egna alster: Pekoral eller pamflett?

Nästa gång: torsdagen 7 maj kl. 16-17.3e, Brämaregården

Vår kontraktsprost Bengt Hensing delar ut Lundbyinbjudan i hela kontraktet!
Ett moment i Gudstjänstutvecklingsprogrammet

Som jag skrivit på många ställen och kort nämnde på storsamlingen den 25 mars
ska vi fördjupa de kyrkliga handlingarna, och tror att det kollegiala samtalet
kan hjälpa oss. Därför ber jag er, utan att behöva schemalägga det, att en
gång varannan månad delta på en begravningsgudstjänst och dopgudstjänst som en
prästkollega leder. Samtala med varandra, lyssna och lär. Pröva nytt! Ha en
förskjutning som en stafett — så att vi bildar en kedja av lärande och dialog
istället för bikupor. Så att vi förbättrar oss, och lägger av med olater och
annat som smyger sig in när rutinen tar överhanden!

Storsamling onsdagen den 29 april

Som framgått ett tag nu blir Storsamlingen nu på onsdag den 29 april i Lundby
nya och ingen annanstans. På programmet, efter mässa (08:30) och frukost, står
bl a

Miljöarbete med Susann Rothoff

Information om tider/målgångar av Susanne Rikner

Friskvård med Cecilia Cedergren

FBHO med Pontus Bäckström och Linda Lindblad

Konfus och Ungdom, kort info med Magda Landin

Asyl- och flyktingarbete med Louise Marmkvist.

Majvor Dahlman och jag går en kurs i Salutogent ledarskap därför leder Pontus
Bäckström storsamlingen den 29 april.

Storsamlingar framöver — med prel ämnen:



28 augusti: Kick off hela dagen. Ämne: Mång-Faldsarbete. Middag på kvällen med
kyrkorådet och distriktsrådsordföranden.

30 september: Ideela medarbetarskapet. Christina Grenabo och
samordningsgruppen. Samt: barn-Fattigdom: Louise Marmkvist och Marie-Louise
Marek.

4/11 Krisarbete. Allas angelägenhet. Krisledningsgruppen.
(krisledningsgruppen, Kristian Lillö, Pontus Bäckström, Kerstin Ekdahl, Sara
Sandelin och Clement McKay) har en övning med samfälligheten den 11 maj).

25/11 FBHO (framtiden bor hos oss — nätverket, konferens, inspiration)

16/12 Material och input till Verksamhetsberättelsen. Sara Sandelin.

Kristian L



Förmiddagspass II på lördagen 25 april 2015 kl 11.15-12.00

Temat är Församlingsinstruktionen.

Syftet är att fördjupa förståelsen av församlingens grundläggande uppgift.

Metoden är att arbeta med människosyn och med gudsbild.

Arbetet sker i två på förhand gjorda grupper av förtroendevalda.
(Sara, Janne, Magda, Lindie och Cilla är på vandring till havet)

Varje grupp ska vara 20 minuter i rummet för människosyn respektive gudsbild.
Efter inledande samtal och någon sorts karta tittar gruppen tillsammans på det i förväg
utsända förslaget till reviderad församlingsinstruktion för att se på förhållandet mellan kartan
och församlingsinstruktionen.
Samtaisledare: Kristian och Pontus.

Ingen redovisning.

Människosyn

Vad är det bästa med att vara människa?
Vad är människan - fri, intuitiv. skapande, hård, överlevare?
Kan människan förändras - har du förändrats?
Ar människan lycklig?
Är människan ond?

Hur beroende är människor av andra människor för att verkligen bli människa? Behöver
människor ideal och hopp eller räcker det gott och väl med sysselsättning, familj, vänner och
hälsa?
Hur långt sträcker sig människans ansvar och hur har ansvaret med människans skuld att
göra?

fiims det något hos människan som behöver hållas tillbaka eller främjas av samhället eller
andra krafter?

Hur kan en människa göra för att lära känna sig själv, mogna och utvecklas? Behövs det? Kan
en människa göra det själv, eller?
Behövs det en ny människosyn i vår tid?
Vad är i så fall dess kärnvärden?

Gudsbild

Vad är det bästa med Gud?
Hur är Gud - tydlig, otydlig, nära, fjärran, gammal, ung, kvinna, man, barn, djur,
naturfenomen, ideal, språk?

Anstränger sig Gud i människors liv, i naturen, i samhället?
Behöver Gud sin motsats för att finnas?



Är Gud en stridande, kämpande Gud, en vädjande hoppingivande Gud?
Har Gud satt i gång Big Bang. är Gud Big Bang, har Gud vunnit kampen mot ingenting. eller
mot det onda. Klarar sig Gud bra själv - var går gränsen mellan Gud och annat?

Har Gud skttld i allt som är otillräckligt i världen?
Hade det funnits skuld utan Gud?
Älskar Gud människor?
På vilket sätt möter Gud människor?
Uppenbarar sig Gud konkret, eller mest i känslor?

Hur är Gud i Jesus?
Är Gud i Jesus som kärlek, ande, uppenbarelse, vilja eller löfte?

Är det samma Gud i andra religioner som i kristen tro?
Kan vi skilja mellan sann och falsk Gud?
Var går gränsen - inom eller mellan religioner och världsåskådningar?
Behövs det en ny Gudsbild i vår tid?
Vad är i så fall dess kärnvärden?

Kristian Lillö

A
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LIJNDBY FÖRSAMLFNG

FÖRSÄMLINGSINSIRUKTION

Vår nuvarande församlingsinstruktion skapades samma år som organisatoriska
förberedelser och sjösättandet av Lundby församling ägde rum. Ja, 2009 var ett
avgörande år!

Församlingsinstruktionen har haft styrkande och konsoliderande funktioner under
de år som följde tillsammans med t ex:

• Dynamiska formuleringar som Tillsammans är vi sto e,
• Verksamhetsidén, Att skapa synliga, attraktiva och öppna mötesplatser...
• Andra dokument och policies

Och fortfarande idag är den högst aktuell och relevant. Basen för t ex
Gudstjänstutvecklingsprogrammet, projektet med det ideella medarbetarskapet
och mångfaldsarbetet ligger i vår församlingsinstruktion.

Under 2015 ska samtliga pastorat och församlingar lokalt fatta beslut om hur de
vill ha sin församlingsinstruktion och enligt meddelande från stiftskansliet (2015-
04-28) ska församlingsinstruktionen antas av kyrkorådet, enligt 57:5 §
Kyrkoordningen (2013). Domkapitlet ska under 2015 utfärda
församlingsinstruktioner. Vi i Lundby församling har på olika sätt förberett oss för
detta. Kyrkorådet har redan 2014 under Kyrkorådshelgen på Helsjöns
folkhögskola arbetat med församlingsinstruktionen och därefter även vid andra
tillffillen i smågrupper samtalat om t ex dop och konfirmation. Arbetet med
barnkonsekvensanalys har introducerats på presidiedagarna 2014 och personalen
har deltagit på olika utbildningsdagar som stiftet har anordnat kring
bamkonsekvensanalysarbete och församlingsinstruktionen. En storsamling med
all personal i Lundby församling har haft församlingsinstruktionen i fokus och
därefter har samtalen fortsatt i distrikten och utifrån olika infallsvinklar i
chefsgruppen. Utvecklingen av verksamhetsplaner och uppföljning hör också hit.

Det följande förslaget utgår från vår nuvarande instruktion och väver i den in
synpunkter som kommit fram under det senaste årets arbete, t ex under
kyrkorådsdagama i Tofta, samt direkta och indirekta samtal om
församlingsinstruktionen. Förslaget väver också in sådant som alltmer träder fram
som en del av kyrkans roll i världen och Lundby församlings identitet. Jag tänker
här på den interreligiösa gemenskapen, vårt fokus på det ideella medarbetarskapet,
och hur diakoni och mission överlappar varandra 2015 och framåt!

Kristian Lillö, kyrkoherde
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Regler som domkapitlet får besluta om enligt kyrkoordningen

1 Lundby församling ska det firas huvudgudstjänst med nattvard minst 120 gånger
varje kyrkoår.

församlingen ska följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

1 församlingen ska det finnas minst en anställd kyrkomusiker som är organist.

Pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift att fira
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission

Lundby församling är en gemenskap som i tron på treenig Gud har antagit
utmaningen att vara kyrka och missionera i den brokiga storstadsmiljö som utgör
församlingens geografiska område. Här i denna konfliktfyllda storstadsmiljö bor
och vistas människor från hela världen. Flera generationer Hisingsbor blandas
med människor från andra delar av Sverige och med nya svenskar som bär med
sig sina kulturer, religioner och språk. Till utmaningen som kyrka hör att vid
strategiska beslut, med hjälp av barnkonsekvensanalyser, leva upp till
Barnkonventionen. Dessutom, att för Göteborgs skull medverka i och utveckla
den interreligiösa gemenskapen. Allt detta i tron på den Gud som enligt de
bibliska berättelserna ständigt överraskar genom att relatera på nya sätt.

Lundby församlings gemenskap är en del av Svenska kyrkan och av den
världsvida kyrkan. Gemenskapen består av alla Svenska kyrkans medlemmar
inom församlingens geografiska område och andra som vill vara med. Det som
förenar gemenskapen är en längtan efter Gud och en vilja att finnas med i kyrkans
sammanhang. Denna längtan och vilja kan formuleras på många olika sätt och ta
en större eller mindre plats i olika människors liv. Gemenskapen ska i liv och
arbete sträva efter att gestalta och praktisera Kristi kärlek i och genom gudstjänst,
undervisning, diakoni och mission. Gemenskapen blir ett tecken på den
universella övertygelsen att vi blir människor och upprätthåller människovärdet
genom att vara tillsammans.

Gudstjänst

Gudstjänsten i Lundby församling är en mötesplats, dit alla är välkomna.
Gudstjänsten gestaltar en gränsöverskridande gemenskap, som också blir till och
tar kropp utanför kyrkorummet. Kyrkkaffet efteråt är, i den meningen, också en
“helig måltid” där brödet bryts och delas. på samma sätt som sopplunchen i
veckan.

Gudstjänsten ska dels ge utrymme för var och ens enskilda reflektion och
livstolkning, dels inbjuda till och präglas av gemenskap mellan människor.
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Alla som deltar bär gudstjänsten tillsammans. Arbetet med församlingens
gudstjänster ska därför uppmuntra till en hög grad av delaktighet — även när det
gäller planering och förberedelse av gudstjänsterna. Arbetet med församlingens
gudstjänster ska bedrivas utifrån en sådan utgångspunkt, men kan sedan utformas
olika i församlingens kyrkor, beroende på lokala förutsättningar och behov.

församlingens gudstjänster ska ha en kontextuell och inkluderande utgångspunkt,
dvs, vara utformade utifrån de livssituationer och erfarenheter som finns i det
lokala sammanhanget samt ha ett språk som inte utestänger eller diskriminerar.
Detta gäller såväl det talade ordet och musiken som gudstjänstens övriga uttryck.

Det ska särskilt betonas att det som nu sagts även ska gälla dop-, konfirmations-,
vigsel- och begravningsgudstjänster.

1 församlingen ska det finnas en mångfald av gudstjänstformer. Denna mångfald
utgörs dels av en geografisk mångfald, dels av en mångfald över tiden. Den
geografiska mångfalden uppkommer genom att de regelbundna gudstjänsterna
utformas på olika sätt i de olika kyrkorna. Det regelbundna gudstjänstlivet i
respektive kyrka ska präglas av kontinuitet och igenkännande. Inom ramen för
denna kontinuitet ska det ske en utveckling av gudstjänstlivet grundad på åter
kommande reflektion, bland annat i distriktsråden, kring gudstjänstens språk,
musik och liturgi. Mångfalden över tiden kommer till uttryck i exempelvis
temagudstj änster och särskilda musikgudstj änster.

Undervisning

Undervisningen i Lundby församling syftar till att berika människors möjligheter
att känna igen och sätta ord på egna och andras tankar om tro, gudsrelation och
gudsbilder.

Glädjen över att få göra nya upptäckter om livet är en del av undervisningen. En
annan viktig del i undervisningen är mötet mellan å ena sidan Bibelns berättelser
och kyrkans tradition och å andra sidan de erfarenheter och uttryck för tro som
dagens kyrka och människor bär med sig.

Undervisningen ska bedrivas i många olika former och i olika sammanhang.
Undervisningen kan ske genom predikan, samtal, musicerande, lek, skapande
verksamhet, drama, högläsning och på många andra sätt. Ibland finns ett teoretiskt
anslag, ibland bedrivs undervisningen med praktiska övningar eller arbetsinsatser.
De pedagogiska metoderna och undervisningens karaktär ska anpassas så att den
blir relevant för den eller dem som undervisas. Sammanhangen utgörs av
gudstjänster, inte minst i samband med kyrkliga handlingar, och andra möten,
enskild sj älavård, församlingens webbplats, digitala informations- och
kommunikationskanaler och trycksaker. Ytterligare andra sammanhang är då
församlingen medverkar i skolors och arbetsplatsers verksamhet.
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Diakoni

Öppenhet, sammanhang och ansvar, ledorden för det ideella medarbetarskapet,
ska värnas och uppmuntras i alla relationer i församlingen. Ett grundläggande
förhållningssätt för Lundby församling är att varje människa har ett okränkbart
värde och bär med sig unika livserfarenheter. Församlingen ska därför med
omsorg och respekt, hjälpa människor att se och frigöra sin egen inneboende kraft
till ansvarstagande och förmåga att påverka det egna livet. Denna diakoni ska ha
sin förankring i gudstjänsten där erfarenheter av livet bärs in och Guds välsignelse
bärs ut.

Församlingens diakonala arbete kan beskrivas med termerna se — bedöma —

handla. 1 seendet ingår att upptäcka och beskriva människors livssituationer och
behov. Den kunskap som kommer fram om enskilda människors och gruppers
situation ska läggas till grund för bedömningar av vilka åtgärder som ska vidtas.
Till stöd för sådana bedömningar ska församlingen ta hjälp av Diakonipastoralen
och andra riktlinjer som också används i samband med verksamhetsplanerna i
arbetslagen. Församlingens diakonala handlande ska oftast vara praktiskt, men
kan också vara en kritisk röst som belyser orättfiirdiga strukturer och protesterar
när barn, ungdomar, kvinnor och män far illa.

Det diakonala arbetet är en angelägenhet för hela församlingen. Många ska därför
engageras i arbetet med att se, bedöma och handla.

Församlingens diakonala arbete ska även utföras i samarbete och samverkan med
andra samhällsaktörer.

Mission

Lundby församling ska i sitt närområde peka på Jesus Kristus som Guds svar på
människors längtan efter gemenskap, sammanhang och befrielse. Ogenerat och
reflekterat eftersom berättelserna om Jesus Kristus också väcker människors
längtan efter gemenskap, sammanhang och befrielse, här, och i evighet.

1 detta trons missionsuppdrag förenas och överlappas två av de andra
grundläggande uppgifterna nämligen församlingens gudstjänst och undervisning.
Missionen ska skapa rum för mänskliga möten och relationer, vilket också är en
av gudstjänstens ansatser. Missionen ska också väcka till eftertanke och fördjupad
reflektion över den egna tron och den egna religiösa identiteten, vilket även kan
ske inom ramen för olika former av undervisning.

1 församlingens mission ska det finnas en ömsesidighet och en vilja att möta det
som kan upplevas som främmande. Församlingen ska därför låta sig utmanas och
inspireras av erfarenheter från kyrkor i andra delar av världen. Och upprätthålla
beredvilligheten att förändras. Även från samhället och den interreligiösa
gemenskapen och dialogen ska församlingen hämta perspektiv som kan inspirera
tro, hopp och kärlek. Församlingens etiska mission handlar om att hjälpa
människor att förverkliga det goda, i både ord och handling. Att stå upp för
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människovärdet i de mest varierande sammanhang, som missionärer för en etik
som är förankrad i universell kärlek. Guds universella kärlek. För den kärlek som
finns i varje människa för andra, världen, naturen och sig själv. Missionen ska i en
diakonalt präglad miljö, i djupaste tillit, därför också öppna upp för människors
omvärderingar av tidigare positioner. Detta gäller såväl sekulära, kulturella,
ideologiska som religiösa föreställningar och värderingar.

Verksamhet på teckenspråk, samiska,finska och andra språk

Lundby församling bedriver inte någon egen verksamhet på teckenspråk, samiska
och finska. församlingen ska informera om den verksamhet på teckenspråk som
bedrivs i Göteborgs stifis regi. När det gäller verksamhet på finska ska försam
lingen informera om den verksamhet som bedrivs av resursförsamlingen inom
Göteborgs kyrkliga samffillighet.

Församlingen ska ibland ordna verksamhet på andra språk, som t ex arabiska och
tigrinja.

På församlingens webbplats ska det finnas information på flera språk.
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