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METOD

ARBETET MED FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN

Redan i början av innevarande mandatperiod (2018-2021) utarbetade kyrkorådet vision och metod för 
arbetet i pastoratet. Utgångspunkt var den tidigare församlingsinstruktionen och de sju rörelserna i biskop 
Martins herdabrev. Visionen och metoden förankrades både i personalgruppen och bland de förtroende-
valda innan beslut fattades och har de senaste åren använts i budgetarbete, verksamhetsberättelse, PU-samtal 
och lönesamtal. När arbetet med att ta fram fokusområden och senare en församlingsinstruktion startade 
gjordes det med vår egen vision och metod som en stabil grund. 

Arbetet att ta fram fokusområden till församlingsinstruktionen inleddes med en arbetsdag på Vårdnäs 
stiftsgård där all personal och alla förtroendevalda inbjöds att delta. All personal och övervägande delen av 
de förtroendevalda hörsammade inbjudan. Under dagen utarbetades fyra fokusområden med utgångspunkt 
i visionen (se nedan). Det fattades också beslut om att en mindre grupp skulle fortsätta arbetet tillsamman 
med Katarina Byström, som har ett uppdrag av Linköpings stift att stödja arbetet med att ta fram strategi-
dokument för församlingar och pastorat. Gruppen har, utöver Katarina Byström, bestått av nio personer; 
kyrkoherden, ordförande och ytterligare en representant från kyrkorådet, en person från varje församlings-
råd, en församlingsbo (tillika förälder i en verksamhet), församlingsherdarna och rektor på förskolan. 
Gruppen har träffats både fysiskt och digitalt vid ett antal tillfällen under 2020 och 2021 och tagit fram mål, 
omvärldsanalys, indikatorer/bevis och strategier inom varje fokusområde. Förankring i olika grupper har 
skett under arbetets gång där personalgruppen, kyrkorådet, pastorala gruppen1 och församlingsråden varit 
delaktiga i att ta fram indikatorer för de olika fokusområdena (se nedan). 

Utifrån arbetet med fokusområdena har sedan en församlingsinstruktion tagit form. Församlingsråd, 
kyrkoråd, personal och representanter från Linköpings stiftskansli har efter det tagit del av arbetet för att 
kunna tillföra tankar. 

ANVÄNDNING OCH SPRIDNING

Församlingsinstruktionen ska framför allt tjäna som ett arbetsredskap för personal och förtroendevalda men 
också publiceras på pastoratets hemsida. Den kommer att tjäna som stöd för ekonomiska prioriteringar i 
budgetarbetet, när medel äskas, som stöd i verksamhetsplaneringen och som utvärderingsinstrument. 
Det mest väsentliga sammanfattas på en sida under namnet ”Andemeningen” vilken publiceras i 
församlingsbladet, som distribueras till alla hushåll i pastoratet. Den kommer också att finnas tillgänglig i 
kyrkans lokaler. Församlingsinstruktionen ligger i linje med det som framkom vid biskopsvisitationen i 
november 2019. Två tydliga exempel på det är bönens roll och längan efter en gemensam pastoratsdag. 

1 Pastorala gruppen består av musiker, pedagoger och präster som arbetar i den praktiska verksamheten med gudstjänst, 
   undervisning, diakoni och mission.
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Vist-Vårdnäs pastorat består av två församlingar i 
Linköpings stift. Pastoratet ligger i eklandskapet vid 
sjösystemet Kinda kanal strax söder om Linköping. 
Den 31 december 2019 bodde det 5930 personer 
i pastoratet varav 4108 personer var medlemmar 
i Svenska kyrkan. Det motsvarar 69,3 procent av 
befolkningen i pastoratet. Över hälften av de som 
föds i våra församlingar döps. Vid bekräftelsen av 
dopet har det under flera år varit många som valt 
att konfirmera sig i Vist och Vårdnäs . Under det 
senaste året har grupperna växt ytterligare och 
konfirmandkullen för 20/21 ca 45 st. Antalet 
ungdomar som är knutna till konfirmandgrupperna 
som faddrar och Unga Ledare utgör ytterligare ett 
30-tal personer. 

OMVÄRLDSBESKRIVNING

VÅRDNÄS FÖRSAMLING

Vårdnäs församling består av två tätorter och kring-
liggande landsbygd. Kyrkan ligger inte i någon av 
orterna utan mitt emellan, i nära anslutning till 
Vårdnäs stiftsgård. Närheten till stiftsgården innebär 
spontanbesök av gäster därifrån. Det kan vara personal 
från företag/organisationer eller konfirmander och 
ungdomar som är på läger. 
Befolkningen i Vårdnäs har en högre genomsnittsålder 
än i Vist och nyinflyttningen är inte lika stor men även 
här pågår en generationsväxling.  I Vårdnäs församling 
ligger pastoratets förskola Kyrkbacken med 22 barn. 
Förskolan är en stor tillgång för församlingen, men 
också för hela pastoratet. 

Många viger sig i våra kyrkor, både våra egna och andra församlingars medlemmar. Då det i pastoratet endast 
finns Trygghetsboenden är det många av pastoratets äldre församlingsbor som på ålderns höst tvingas att flytta 
till ett annat pastorat. I pastoratet sker därför fler begravningsgudstjänster för utflyttade församlingsbor vilka 
inte kommer med i statistiken.  

VIST FÖRSAMLING

Vist församling som ligger närmast Linköping har 
förortskaraktär, genom tätorten Sturefors men har 
även kringliggande landsbygd. 
Kyrkan ligger ”mitt i byn” och är granne med en av 
skolorna. Eftersom kyrkan ligger ”mitt i byn” innebär 
det att spontanbesök är relativt vanliga. Det har visat 
sig framförallt under pandemin, då det utöver öppet-
hållande på söndagar varit Öppen kyrka med musik 
några gånger i veckan. 
De senaste åren har många familjer med barn flyttat 
in i Sturefors. I första hand beroende på ny-
byggnation, men även beroende på en generations-
växling i samhället. 
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Pastoratets strävan att öka samarbetet inåt och utåt sker 
parallellt med bevarandet av församlingarnas särarter och 
olikheter. Det innebär att församlingarna behöver arbeta 
på olika sätt för att nå mål och vision. Pastoratets resurser 
är gemensamma och utnyttjas på bästa sätt där de behövs. 
Arbetet i såväl kyrkoråd som församlingsråd präglas av hög 
kompetens och stort engagemang. Antalet ideella inom för-
samlingarna är relativt stort, framför allt gäller det Vårdnäs 
församling, där medlemmarna har en stark tradition att 
arbeta ideellt. Arbetet med att rekrytera nya frivilliga pågår 
hela tiden och en strategi för detta finns i församlings-
instruktionen. 

Församlingsherdarna ingår i respektive församlingsråd och 
ordförandena i församlingsråden är ledamöter i kyrkorådet. 
Detta gör att informationen i pastoratet underlättas och att 
frågor lättare kan förankras. 

Kyrkoherden leder verksamheten utifrån budget och andra 
aktuella styrdokument och har en ledningsgrupp som stöd. 
I ledningsgruppen ingår, förutom kyrkoherden, 
församlingsherdarna och rektor för förskolan. 

Pastoratets strävan att öka 
samarbetet inåt och utåt sker 
parallellt med bevarandet av 
församlingarnas särarter och 
olikheter.

Det finns en god samsyn och sammanhållning i pastoratet och samarbetet mellan församlingarna utvecklas 
kontinuerligt. Det finns också ett gott samarbete med hembygdsföreningar, skolor och andra aktörer. 
Båda församlingarna har ett rikt musikliv med flera vuxenkörer och barnkörer. Det finns i nuläget inget behov 
av någon verksamhet på andra språk än svenska i någon av församlingarna. När ett sådant behov uppstår ser 
pastoratet över den egna kompetensen och tar hjälp av sakkunniga på Linköpings stiftskansli. 

Foto: IKON

Foto: IKON
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PASTORALT PROGRAM

UPPDRAGET SOM KRISTI KYRKA
Som döpta utgör vi en församling och vårt uppdrag är enligt Jesus. ”Åt mig har getts all makt i himlen och på 
jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn 
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:19-20) 
Detta uppdrag är så centralt att det upprepas vid varje dop och konfirmation.

”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och 
mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och 
fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en 
konsekvens av denna grundläggande uppgift.” (Inledningstexten till andra avdelningen i Kyrkoordningen.)

DEN GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN
I arbetet med församlingsinstruktionen har församlingens grundläggande uppgifter utgjort självklara 
byggstenar.

GUDSTJÄNST
I fokusområdet ”Tro” aktualiseras kyrkoåret och dess liturgi samt hur de påverkar oss. Barns delaktighet i guds-
tjänsten betonas. Som regel ska huvudgudstjänst firas varje söndag i pastoratets båda församlingar och tre av 
fyra ska vara mässor. Vissa söndagar sammanlyses gudstjänsterna (se sidan 15). 

UNDERVISNING
Undervisningen ryms i strategin kring kyrkoårets betydelse för vår utveckling som människor. Kyrkoåret ska 
på ett pedagogiskt sätt återspeglas i pastoratets verksamheter. Infallsvinklarna blir olika för ett barn på Kyrk-
backen, en ung ledare och för den som är med i en ”Leva-vidare-grupp”.

DIAKONI
Diakonin framkommer tydligt i alla fokusområden. I området ”Kyrka” åskådliggörs längtan efter att vi är många 
som är kyrka tillsammans och många är med och bidrar. Önskan finns även att det i bygden är känt och själv-
klart att ta kontakt med kyrkan vid kriser i samhället eller för enskilda personer, samt när tankarna kring livets 
stora frågor kommer. I fokusområdet ”Hopp” ligger längtan att bära hoppet till världen både för oss och för 
framtida generationer. I fokusområdet ”Kärlek” är kärleken till vår nästa i centrum. 

MISSION
Mission framkommer framför allt i fokusområdet ”Kyrka”.  Det ska finnas ett självklart samarbete med olika 
aktörer i samhället och i det en strävan efter att skapa fler alternativa mötesplatser utanför kyrkorummet.

Foto x 4: IKON
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BARNPERSPEKTIV
Under arbetets gång med församlingsinstruktionen har våra 
tankar om barnets plats i församlingen förändrats och fördjupats. 
I ett första skede präglades våra diskussioner av ett vuxet barn-
perspektiv och handlade främst om utökad söndagsskola. 
När arbetet sedan förflutit har våra samtal och idéutbyten öppnat 
upp för en strävan mot att inta barnens egna perspektiv, att lyssna 
på barnen och att bereda plats för barnen i allt vi gör. Vi förflyttar 
barnen in i gudstjänstlivets centrum. 
Detta innebär inte ett underkännande av söndagsskolan som 
undervisningsform, utan snarast en insikt om behovet av en 
växelverkan mellan de olika perspektiven och arbetssätten. Detta 
förhållningssätt präglar all verksamhet. 

VISION OCH METOD
Visionen är att vi ska vara en församlingsgemenskap där vi känner varandra och där relationerna fördjupas. 
Gäller alla tre grundrelationerna: med Gud, med varandra och med sig själv.

Metoden, utifrån rörelserna i biskop Martin Modéus herdabrev, är att vi ska sträva efter att vara gränsöver-
skridande i det vi är och gör för att uppnå ovanställda vision. Gränsöverskridandet avser: mellan generationer, 
yrkeskategorier, verksamheterna i våra båda församlingar och mellan anställda och församlingsbor. 

Sannerligen, den som inte tar 
emot Guds rike som ett barn 
kommer aldrig dit in.

 (Lukas 18:17)

”

Foto: IKON
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FOKUSOMRÅDEN

KYRKA – TRO, HOPP OCH KÄRLEK

KYRKA SOM EN 
DEL I SAMHÄLLET

SJÄLENS ÖVERLEVNAD 
I ALLA ÅLDRAR

AGERA HOPPETS RÖST

KRISTUS MITT I ALLT
VI GÖR- DET DUBBLA
KÄRLEKSBUDSKAPET

Pastoratets fokusområden kan 
sammanfattas i: 

Foto: IKON

Foto: IKON

Foto: IKON
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KYRKA SOM DEL I SAMHÄLLET

MÅL

SAMARBETE, DELAKTIGHET OCH VARIATION

* I FÖRSAMLINGENS ARBETE

* I FÖRSAMLINGENS LIV 

* I HELA SAMHÄLLET

UTMANINGAR OCH KÄLLOR
Befolkningsmängden ökar kraftigt med inflyttning av många barnfamiljer. Det pågår en nybyggnation i 
Sturefors och ett generationsskifte i pastoratet. Medlemsantalet i Svenska kyrkan är högt – likaså dop och 
konfirmandfrekvens. Pastoratet har goda kontakter med skolor och hembygdsföreningar. Pastoratet har en 
ekonomi som möjliggör ett proaktivt arbetssätt. Personal och förtroendevalda har god kompetens och högt 
engagemang. Kyrkans lokaler är ändamålsenliga men är inte alltid placerade där människor bor – avstånd spelar 
roll.
Det finns en tradition av engagemang i kyrkan vid högtider och olika samarbeten men vi ser också att många 
lever med tidsbrist och andra aktiviteter konkurrerar med kyrkan. Det finns en bristande kunskap om kyrkans 
verksamheter och det tron kan tillföra. Är kyrkan relevant i människors vardag?
Kyrkan är en naturlig samlingsplats vid samhälleliga kriser – samtidigt är medvetenheten lägre om det stöd man 
kan få vid individuella kriser när livet ställs på sin spets. Kyrkan är inte längre en kontakt för det sekulära 
samhället och tron reduceras till en privatsak. 
Vi ser möjligheter till samarbeten med andra föreningar i civilsamhället, med stiftsgården Vårdnäs och den 
ekumeniska samlingspunkten Bjärka Säby – båda inom pastoratets geografiska gränser. 

INDIKATORER
Fler personer än tidigare inbjuds till tackfest eller liknande för sina personliga insatser.
Församlingsråden för Vist och Vårdnäs har minst ett gemensamt möte per år.
Vi genomför fyra gränsöverskridande samarbeten mellan olika verksamhetsgrupper och/eller aktörer i 
samhället per år. 
Vi ser att enskild planering inom flera områden ersätts med samarbete och gemensam planering vid exempelvis 
tackfest, hembygdskvällar och ”Gud och spagetti”.
Insamlingssystem för församlingsbors syn på verksamhet finns och används.
Det kommer initiativ från församlingsbor.
Kyrkan blir kontaktad vid personliga och samhälleliga kriser.
Alternativa mötesplatser utanför kyrkorummet används.

STRATEGI
Göra olika aktiviteter tillsammans.
Skapa system för att fånga upp initiativ från församlingsbor.
Ansvariga för olika verksamheter blir möjliggörare för idéer och initiativ.  
Införa fysiska och digitala förslagslådor och pröva förslagen i församlingsråden.
Skapa fler alternativa mötesplatser utanför kyrkorummet.
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SJÄLENS ÖVERLEVNAD I ALLA ÅLDRAR

MÅL

BÖN SOM RELATION

KYRKOÅRET SOM PERSONLIG UTVECKLING

BARNS RÄTT TILL HELIGHET 

UTMANINGAR OCH KÄLLOR
Bönen har inte den plats som den borde och det finns ingen tradition eller lokal förankring av bön. Dessutom 
saknas kunskap om vad bön är. Det känns inte naturligt att fråga: vill du att någon ska be för dig. Barn, 
ungdomar och unga vuxna har ett mer naturligt förhållningsätt till bön än äldre generationer. Personlig förbön 
är en möjlighet.
Det finns en låg förväntan på att gudstjänsten ger något för mitt liv och liturgins förankring är otydlig i livet. 
En möjlighet är att uttrycka sin tro i ord, sång och musik samt i handling. Handlingen kan både vara att göra 
gott för en medmänniska och att uttrycka sin tro liturgiskt genom att ta emot nattvarden eller korsteckna sig.
Barnkonventionen är lagstadgad i Sverige. Där framgår barnets rätt till andlig utveckling. Detta som en motsats 
till det sekulära samhällets uppfattning – att barn ska skyddas från religion. En uppgift för oss är att ta tillvara 
barnens rätt till andlighet. Det finns en stolthet i församlingarna över Kyrkbackens förskola som stärker 
barnens särställning. Kyrkans skolvandringar är också ett gott exempel på en bra verksamhet. 

INDIKATORER
Antal bönelappar i förbönslådan ökar.
Antal tända ljus i kyrkan ökar.
Efterfrågan av personlig förbön ökar.
Fler verksamheter har bönens relation som en självklar del.
Bön som relation blir en naturlig del av vardagen och öppnar för samtal om bön.
Personlig utveckling är en återkommande infallsvinkel i förkunnelsen.
Vi ser tydligt hur vi i gudstjänsten gestaltar budskapet i sång, musik, riter och kyrkorum.
Spontan fyrstämmig liturgisk sång är naturligt i gudstjänsten.
Verksamheterna har söndagens tema som en självklar del.
Barn kommer till gudstjänster/mässor och verksamhet.
Barn är delaktiga i gudstjänsten. 
Barns frågor tas på allvar.
Barn leker kyrka i Barnens kyrka.

STRATEGI
Uppmärksamma och bereda plats för bön i arbetslag, bland förtroendevalda, i gudstjänster och verksamhet.
Frimodighet i bön – vi kan inte göra fel.
Pastoratsdag med tema bön.
Samtala om årets texter och liturgi, vad de betyder och hur de påverkar oss. 
Kyrkoåret som personlig utveckling ska bli en möjlighet.
Samtala om och med barn (plats och roll i gudstjänsten och i församlingen) utifrån Jesu uppdrag och våra 
skyldigheter i Barnkonventionen.
Aktivt söka barns perspektiv (lyhördhet för vad barn kan/vill i gudstjänst och församling).

Foto: IKON
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AGERA HOPPETS RÖST

MÅL

BÄRARE AV HOPP FÖR VÄRLDEN OCH FRAMTIDA 

GENERATIONER

* FÖR SKAPELSEN

* FÖR INDIVIDEN

* I PRAKTISKT ARBETE 

UTMANINGAR OCH KÄLLOR
Vi står inför en klimatkris och många känner klimatångest. Samhällets skuldbeläggande på individer ökar oron. 
Det är viktigt att förmedla att det inte är hopplöst för skapelsen – men att livet kommer att se annorlunda ut. 
Det lilla jag gör spelar roll och ger mening till mitt liv. Kyrkan kan vara en stabil punkt där medmänsklighet, tro 
och kärlek finns och där bönen ger oss vägledning. Det ger oss hopp.
När livsvillkoren ändras av globala eller personliga kriser finns kyrkan som en bärare av hopp genom ut-
hållighet i bönen. Det praktiska miljöarbetet är viktigt för ordets trovärdighet.

INDIKATORER
Fler aktiva inträden.
Färre utträden.
Det talas gott om kyrkan i samhället.
Kyrkan efterfrågas av organisationer och enskilda som förmedlare av hopp.
En framtidsdeklaration för miljön finns.

STRATEGI
Att föra en aktiv dialog i arbetslag, församlingsråd och kyrkoråd om hur vi är goda ambassadörer för kyrkan.
Skapa symboler som kan användas för att signalera ett kyrkligt engagemang i olika sammanhang.
När vi möter människor i vår vardag tar vi oss tid för mötet.
Förtydliga på hemsida och i församlingsblad vad medlemskapet i Svenska kyrkan innebär. 
Underlätta för att ansöka om medlemskap i Svenska kyrkan. 
Skapa framåtsyftande och lokal miljöpolicy med realistiska mål.

Foto: IKON
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INDIKATORER
Reflektion i arbetslag, bland förtroendevalda och i verksamhet kring Kristi kärlek med respekt, bemyndigande 
och krav. 
Den spontana synen på diakoni är att den är alla döptas uppdrag. 

STRATEGI
Finna nya och varierade samtalsstrukturer och forum för samtal om insidan.
”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela 
ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” (Luk 10:27, kallas även det dubbla kärleksbudskapet.) 

KRISTUS MITT I ALLT VI GÖR – 
DET DUBBLA KÄRLEKSBUDET (Lukas 10:27 se nedan)

MÅL

BEMÖTANDE AV VARANDRA MED KRISTI KÄRLEK SOM 

DRIVKRAFT

* GENOM RESPEKT

* GENOM BEMYNDIGANDE

* GENOM ATT VÅGA STÄLLA KRAV

UTMANINGAR OCH KÄLLOR
De stora samhällsproblem som finns med överkonsumtion, marginalisering, sekularisering, våld och 
segregering samt medias rapportering om detta kan ge upphov till en känsla av Guds frånvaro. Det finns ibland 
en form av diakonalt omhändertagande som riskerar att skapa en uppdelning i vi och dem. Vi människor kan ha 
svårt att tala om våra problem då det kan vara viktigt att upprätthålla en fasad eller att vi inte vill släppa någon 
inpå livet. Vi behöver hitta ett diakonalt perspektiv där möten sker ”i ögonhöjd” och där vi rustar oss till-
sammans och hittar in i den del av oss som är sårbar och bräcklig. Det är viktigt att vi möts, hälsar på varandra 
och ser Kristus i alla tre grundrelationerna.  

Foto: IKON
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VISION OCH METOD

Visionen är att vi ska vara en församlingsgemenskap där vi känner varandra och där relationerna fördjupas. 
Gäller alla tre grundrelationerna: med Gud, med varandra och med sig själv.

Metoden, utifrån rörelserna i biskop Martin Modéus herdabrev, är att vi ska sträva efter att vara gränsöver-
skridande i det vi är och gör för att uppnå ovanställda vision. Gränsöverskridandet avser: mellan generationer, 
yrkeskategorier, verksamheterna i våra båda församlingar och mellan anställda och församlingsbor.

I VIST OCH VÅRDNÄS ANDEMENINGEN

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

STRATEGIN I KORTA ORDALAG 

* Fånga upp initiativ

* Göra varierade saker tillsammans på olika platser

* Be och prata bön

* Aktualisera kyrkoåret och dess riter och hur de påverkar oss

* Samtala om och med barn utifrån Jesu uppdrag och Barnkonventionen

* Aktivt söka barns perspektiv

* Vara goda ambassadörer för kyrkan

* Vara i framkant för miljön

* Bemöta varandra med kärlek och respekt

* Bemyndiga varandra och våga ställ krav

* ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din                  
     kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” (Luk 10:27)

KYRKA SOM EN DEL 

I SAMHÄLLET

FOKUSOMRÅDEN

SJÄLENS ÖVERLEVNAD 

I ALLA ÅLDRAR

AGERA HOPPETS RÖST KRISTUS MITT I ALLT 

VI GÖR- DET DUBBLA 

KÄRLEKSBUDSKAPET

- kan sammanfattas i   KYRKA – TRO, HOPP OCH KÄRLEK
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PASTORATETS GUDSTJÄNSTER

Som regel ska huvudgudstjänst firas varje söndag i pastoratets båda församlingar och tre av fyra ska vara 
mässor. Vissa söndagar sammanlyses gudstjänsterna och dessa kan vara: 

• Fjärde söndagen i Advent, när denna dag infaller i nära anslutning till Julafton.
• Annandag Jul
• Söndagen efter Jul
• Nyårsdagen
• Söndagen efter Nyår
• Första söndagen efter Trettondedagen, när denna dag infaller i nära anslutning till Trettondag Jul
• Annandag påsk
• Kristi himmelfärds dag
• Antingen Midsommardagen eller Den helige Johannes Döparens dag
• Antingen Alla helgons dag eller söndagen efter Alla helgons dag
• Särskilda pastoratsgudstjänster 2-3 gånger per år
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