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Teologisk grundsyn 
 

Varabygdens församling består av ett vidsträckt område, som omfattar 
samma geografiska område som Vara kommun och är en del av Skara-Barne 
kontrakt i Skara stift. 

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva 
undervisning samt utöva diakoni och mission. Det är ett liv som ska levas, i 
gemenskap. Liv är mer än ord. 

Varabygdens församling söker efter mötesplatser för dialog i samhället där vi 
kan vara närvarande som kyrka. Varabygdens församling ska presentera 

den kristna tron för dem vi möter i respekt för olika människors bakgrund, 
tro och erfarenhet och främja dialog och samexistens.  
 

Tillsammans i Varabygdens församling i ord och handling tala tydligt om 
Jesus. 
Syftet med församlingens verksamhet är att omsätta denna vision i handling 
så att de som vistas i församlingen möter verkligheten bakom orden. I 
förverkligandet av visionen är barns erfarenheter av stort värde. 

För att kunna uppnå detta mål, ska församlingen ta väl hand om sin 
personal och egendom.  
Varabygdens församlings kallelse är att tillsammans göra Jesus Kristus 

känd, trodd, älskad och efterföljd. Med tydlig grund i det kristna budskapet 
ska församlingen vara en öppen gemenskap där varje människa möts med 

kärlek, trygghet, respekt och omsorg. Vi ska värna livet och skapelsen som 
Guds gåvor till oss. 
Församlingen ska vara en mötesplats med möjlighet till fördjupning i kristen 

tro. Där fördjupningen kan ske på olika sätt, utifrån människors varierande 
kunskap och längtan. 
 

Kyrkoordningen framställer det så:    
”Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära 
enheten inom kyrkan. 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.” Uppdraget är ett som tar sig fyra olika uttryck med 
ett gemensamt syfte: ”att människor skall komma till tro på Kristus.”   
 

Lita till Fadern 
Lyssna till Jesus 

Leva med Anden 
 
När vår biskop spikade tre teser i Skara domkyrka använde 

han sig av tre grundord: Lita, lyssna och leva. Dessa ord 



Församlingsinstruktion för   Bilaga 12 
Varabygdens församling, 

Svenska kyrkan i Skara stift.   2021-03-10 
 

 

Sida 2 av 8 

uttrycker i sin helhet relationen till den Treenige Guden: Fadern, Sonen och 

den heliga Anden. Här angavs riktningen för den evangelisk-lutherska 
bekännelsen i 2000-talet. Vi tillhör en universell kyrka och som bär 
evangeliet in i varje tid för nya generationer. Vi står i Svenska kyrkan i en 

obruten tradition till vad som överallt och av alla bekänns. Den teologiska 
grundsynen tar sitt avstamp i kyrkans kallelse till mission och diakoni och 
att i undervisning och gudstjänstliv fördjupa den kristna tron bland 

församlingens medlemmar. Församlingen vill öppna möjligheter så att 
människor finner vägen till tro och gemenskap. 

 

Omvärldsbeskrivning 
 

Varabygdens församling sträcker sig över traditionell jordbruksbygd, där 
även större industri finns etablerad. Det finns också en rik tradition av 
småföretagande i området. Vara är huvudort i Varabygdens församling. 

Varabygdens församling verkar i Vara kommun som har flera tätorter där 
Vara, Kvänum, Vedum och Stora Levene är de befolkningstätaste. År 2017 
var folkmängden i Vara kommun cirka 16 000 personer vilket är en tydligt 

ökande trend under de senaste fyra åren. Tillväxten sker främst i Vara 
tätort. Det sker också en omflyttning inom kommunen 

Vara kommun har en väl fungerande barnomsorg på många platser i 
kommunen, liksom låg- och mellanstadieskolor. Det finns två 
högstadieskolor, en gymnasieskola i kommunal regi, samt Friskolan 

Academy of Music and Business (AMB), som har startat sin verksamhet i 
Vara 2017. Varabygdens församling har en förskola med två avdelningar, en 
i Vedum och en nybyggd i Larv, som står klar sommaren 2022. 

Det finns också flera äldreboenden av olika slag utspridda i kommunen. 
Vara kommun har en tradition av ett rikt föreningsliv och en aktiv kultur av 

frivilliginsatser.  
Näringslivet dominerar som arbetsplats och därefter kommer kommunen 
som största arbetsgivare. Vara Kommun har generellt en lägre arbetslöshet 

både i hela åldersspannet 16–64 år, samt bland ungdomar, än Region och 
Riket. En utmaning för hela kommunens näringsliv liksom för Svenska 

kyrkan är att bibehålla och öka kompetensförsörjningen. 
En gemensam samhällelig utmaning är psykisk ohälsa som ökar bland hela 
befolkningen. Familjecentral är på väg att etableras (2022) som kommer att 

vara ett stöd för att bistå familjer. Likaså ökar sjukvårdens närvaro för 
främst äldre och kroniker. Ekonomisk utsatthet är också en utmaning.  
 

Omvärldsanalys 
Det är främst i Vara tätort som ny bebyggelse sker vilket påverkar kyrkans 

verksamhet och dess medlemmar. Vi ser att behovet att möta människor i 
alla åldrar ökar. Detta resulterar i ett stort behov av anpassade lokaler. 
Kyrkans lokalbehov i de övriga tätorterna är väl försörjda. Tråvad byggs en 

ny förskola, förskoleklass och skola års1-3. Den satsningen kan generera att 
fler familjer flyttar in. 
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Då friskolan AMB är väl etablerad i Vara kommun ser vi möjligheter till 

samarbete. Ungdomarna skulle kunna använda kyrkan till en plats att 
utvecklas i sin musikalitet, samt att gudstjänstlivet i Varabygdens 
församling skulle berikas. Detta gäller givetvis alla barn och ungdomar som 

vill utvecklas musikaliskt. En möjlighet är att utöka samarbetet med 
Kulturskolan i Vara och Vara konserthus. 
Ensamhet är en faktor till att psykisk ohälsa ökar, där behöver Varabygdens 

församling möta och fånga upp människor som upplever ensamhet och 
utsatthet. Detta gäller såväl barn, ungdomar, vuxna som äldre. Särskilt i 

mötet med barn och ungdomar måste vi vara förebilder, inte bara som 
medmänniskor utan också i våra olika professioner, så att vi kan fungera 
som både stödjande och rekryterande miljö. Genom olika typer av 

mötesplatser för vuxna och äldre ska Varabygdens församling strukturera 
och prioritera insatser som ger stöd och vägledning för hela människan. 
 

Barnkonsekvensanalys 
 

Hela arbetet med församlingsinstruktionen har utgått från intervjuer med 
barn i och utanför verksamheten. Barnens svar har legat till grund för 

diskussionerna kring och formuleringen av församlingsinstruktionen i sin 
helhet. 
Barnen trycker bl a på vikten av att ha samma ledare och regelbunden 

verksamhet. Församlingshemmet är en viktig mötesplats. Här vill man ha 
läger, vara tillsammans med ledare och kompisar.  
 

Det pastorala programmet 
 

Församlingsliv levs lokalt, med våra församlingshem som viktiga 
mötesplatser. I församlingens sex verksamhetscentrum tar detta liv sig 
följande uttryck: 

 

 Fira söndaglig mässa, samt gudstjänster runt om i församlingen. 

 Erbjuda dopundervisning och dopuppföljning bl a barnens bibel till 5-

åringar. 

 Erbjuda konfirmandundervisning. 

 Erbjuda andakt på äldreboenden. 

 Ha ett öppet inbjudande och välkomnande förhållningssätt gentemot 

människor i alla åldrar för att skapa nyfikenhet för tron och 
församlingen. Detta gör vi genom verksamhet för olika åldersgrupper, 

temakvällar, familjekvällar, mötesplatser med låga trösklar och tydligt 
budskap.  

 Tala tydligt i förkunnelse och undervisning om kallelsen till diakoni. 

 Fördjupas i tron på Kristus, genom bibelstudier, samtalsgrupper, 

mötesplatser, bön och så vidare. 
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 Fördjupas i insikten att vi är en liten del av den världsvida kyrkan 

genom exempelvis stödjande av internationella gruppers engagemang,  
och ACT 

 Erbjuda körverksamhet från barnkör till vuxenkör, samt erbjuda 
undervisning i att spela piano och kyrkorgel. . 

 Samarbeta med kommunen omkring flyktingfrågor. 

 PREP -friskvård för parrelationer 

 Leva-vidare-grupper 

 Samarbete med förskolor och skolor i kommunen, förutom möjligheten 

att välja en av församlingens förskolor med kristen profil. 
 

 
Varabygdens församling … 

 
… som en del av den världsvida kyrkan 

I samverkan med missionsorganisationer i Sverige arbeta för att 

missionsuppdraget och det internationella diakonala arbetet utvecklas och 

fullföljs i samarbete med våra systerkyrkor. Vi vill understryka vikten av att 

mission och internationell diakoni är församlingens angelägenhet.  

Engagemanget för mission tar sig uttryck i: 

- att informera om Svenska kyrkans internationella arbete. 

- att samla in pengar och be för olika missionsprojekt. 

- att uppmuntra medlemmar till missionsengagemang. 

- att informera om Svenska kyrkan i utlandets arbete 

- att stödja Svenska kyrkan i utlandet med kollekter 
 

 
… som en del i ett ekumeniskt sammanhang 

I Vara kommun finns ett antal andra kristna samfund representerade: 

Evangeliska frikyrkan, Equmeniakyrkan samt Pingstförsamlingen. 

Ekumeniska gudstjänster firas regelbundet. 

I och med ökad invandring bör lyhördhet för andra kristna trosbekännares 

behov av att fira gudstjänst tillgodoses.   

Tillsammans med ovanstående driver vi föreningen Ungdomsprojektet som 

jobbar med kamratstödjare på kommunens högstadieskolor. 
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… som en del i ett interreligiöst sammanhang 

I Vara kommun finns även andra trosbekännare såsom muslimer, buddister 

och hinduer. Varabygdens församling har ett välkomnande sätt att arbeta. I 
våra internationella gemenskapssamlingar finns tillfälle för möte och dialog 
finns. Vi vill lyfta fram den kristna tron som ett levande alternativ utifrån ett 

missionsperspektiv. Vi använder ”De kyrkliga handlingarna i en mångreligiös 
kontext - Ett brev från Svenska kyrkans biskopar” som vägledning.  
 

… tillsammans med andra aktörer 

Varabygdens församling har ett etablerat samarbete med kommunens 
socialtjänst med en s.k. kärngrupp med chefer från kommun och församling. 

Det finns också ett etablerat samarbete med ”Våra älskade barn” och 
socialtjänsten kring familjesemester. Samverkan med kommunens 
socialtjänst sker i det dagliga diakonala arbetet. 

 
… som rekryterande miljö 

Kyrkan räknar med en inre och en yttre kallelse till tjänst. Gud kallar alla 

genom sin ande, några till särskild församlingstjänst. Den, inre kallelsen ska 
bekräftas av en yttre. Förtroendevalda och anställda har ett särskilt ansvar 
att göra församlingen till en plats för växt och mognad, där människor är 

öppna för Guds kallelse.  
Genom att personalen alltid samverkar och arbetar på en bredd skapas 

relationer i olika sammanhang som kan leda till nyfikenhet och intresse för 
fortsatt arbete inom Svenska kyrkan. 
Varabygdens församling arbetar aktivt med rekrytering av ideella. Med 

handlingsplanen som grund rekryterar vi genom personliga kontakter, där vi 
muntligen tillfrågar personer att delta, i förlängningen leder detta till att fler 
och fler engagerar sig. Det är viktigt att uppgifterna anpassas efter 

individens önskemål och förmåga. 
Med fördjupat engagemang bland församlingsborna öppnas en möjlighet att 

rekrytera nya förtroendevalda för framtiden.  
 

… som lärande miljö 

Undervisningen ska ge grundläggande kunskap om Bibeln, den kristna tron, 

kyrkan samt gudstjänsten och ge hjälp att leva som enskilda kristna och 
som församling i vardagen. Den som ska undervisa måste själv vara 

lärjunge. Därför är det en grundläggande uppgift för alla som är engagerade i 
församlingens undervisning att själva fördjupas i lärjungaskapet och på 
detta sätt återspegla Kristus. 

 

 

 



Församlingsinstruktion för   Bilaga 12 
Varabygdens församling, 

Svenska kyrkan i Skara stift.   2021-03-10 
 

 

Sida 6 av 8 

 

… som utvecklande miljö för det ideella medarbetarskapet 

I Varabygdens församling förs ett medvetet arbete för att stärka det ideella 

medarbetarskapet som är en allt viktigare resurs i församlingens liv. Här 
poängteras särskilt de ideellas plats i församlingsarbetet. 
 

… som en profetisk röst i sitt sammanhang 

Med ett medvetet diakonalt förhållningssätt ska Varabygdens församling 
vara en röst i samhället för alla människor.   

… och dess församlingsindelning som en grundläggande resurs för att 

lösa den grundläggande uppgiften 

För att klara den grundläggande uppgiften bildades 2018-01-01 
Varabygdens församling av de tidigare sex församlingarna Vara, Ryda, 
Levene, Kvänum, Larv och Vedum.  

På grund av att de tidigare sex församlingsråden upphört har två stycken 
verksamhetsråd skapats. Verksamhetsråden består av representanter från 

tidigare församlingsråd, ideella samt personal. Dessa verksamhetsråd är i 
sin funktion gränsöverskridande både vad det gäller den lokala platsen men 
också verksamheten i sin helhet.  

… och dess arbete med att utveckla inklusiva gemenskaper 

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människor i livets olika 
situationer. Diakoni beskrivs som kristen tro omsatt i praktisk handling. 

Kraften och förebilden finns i evangeliet om Jesus Kristus. I berättelsen om 
honom framträder en människa som gav sig själv för andra. Det handlar om 
att ge stöd åt människor i utsatta livssituationer, i kärleksfulla möten 

erbjuda läkande miljöer och aktivt handla mot övergrepp samt upprätta 
människor så de kan växa som individer. Barn i utsatthet ska särskilt 
beaktas. All diakoni sker i Kristi kärlek. Det är själva handlingen som är 

viktig och det vi gör skall vi göra med alla människors lika värde och 
människovärdets okränkbarhet som grund. Människovärdet är alltid och 

under alla omständigheter knutet till att vara människa, att hon är skapad 
av Gud. Vi är unika individer, oberoende av vad vi kan prestera eller vad vi 
har för egenskaper eller kunskaper är vi värdefulla.  

 
Domkapitlets regler 

 

 I Varabygdens församling firas minst en huvudgudstjänst varje söndag 

och kyrklig helgdag (Gudstjänstfirande 17 kap 3 §) 

 I Varabygdens församling firas minst en huvudgudstjänst med 

nattvard varje söndag och kyrklig helgdag, med undantag för 
Långfredagen. (Antal huvudgudstjänster med nattvard 17 kap 5 §) 



Församlingsinstruktion för   Bilaga 12 
Varabygdens församling, 

Svenska kyrkan i Skara stift.   2021-03-10 
 

 

Sida 7 av 8 

 Varabygdens församling följer Svenska kyrkans riktlinjer för 

konfirmandarbete. (Dopundervisning som föregår 
konfirmationsgudstjänst 22 kap 5§) 

 I Varabygdens församling finns 4 kantorstjänster. (Om kyrkomusikern 
är organist eller kantor 34 kap 2 §) 
 

Andra språk 

 
Varabygdens församling tillmötesgår olika språkgruppers behov genom att:  

 erbjuda tolk vid kyrkliga handlingar och samarbeta inom kontraktet och 

stiftet kring behov av material och tolk på nya språk som förekommer i 
vårt område. 

 informera på Varabygdens församlings kansli, i Kyrknytt och hemsida, 
samt begravningsenhetens kansli. 

 
 
Kyrkobyggnaderna som resurs för att för att lösa den grundläggande 

uppgiften 
 

I Varabygdens församling finns följande 31 kyrkor/kapell/gudstjänstlokaler/ 

församlingshem som resurser för den grundläggande uppgiften. Kyrkorna är 

indelade i prioritet 1, 2 och 3. Detta gäller såväl verksamheten som 

renoveringsprioritering. Prioritet 1 har företräde när det gäller underhåll i 

alla avseenden. Prioritet 2 och 3 har ett grundunderhåll och i övrigt om det 

finns donationsmedel för behövliga åtgärder. Prioritet 2 ställer också högre 

krav på ljudteknisk utrustning. (I Kvänum har man valt församlingshemmet 

som huvudkyrka främst av geografiska och sociologiska skäl.) 

 Prioritet 1: Vara kyrka, Levene kyrka, S Kedums kyrka, Kvänums 

församlingshem, Larvs kyrka och Vedums kyrka  

 Prioritet 2: Bitterna kyrka, Naums kyrka, N Vånga kyrka, Longs kyrka 

och Skarstads kyrka med Mariasalen. 

 Prioritet 3: Hällums kyrka, Önums kyrka med Möllentorpssalen, Ryda 

kyrka, Slädene kyrka, Sparlösa kyrka, Kvänums kyrka, Fyrunga 

kyrka, Jungs kyrka, Öttums kyrka, Edsvära kyrka, Längjums kyrka, 

Tråvads kyrka, Södra Lundby kyrka och Elings kyrka.  

 
Till Varabygdens församling hör också en nybyggd begravningsenhet, med 

eget kansli och där all personal inom kyrkogårdsförvaltningen utgår. 
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Utvecklingsområden för Varabygdens 
församling: 
 
Gudstjänstlivet 

Varabygdens församling blev en församling som inte är pastorat 2018-01-01. 
Här finns rika möjligheter att utveckla och variera gudstjänstlivet. 
Detta omfattar även att se helheten med t.ex. vardagsgudstjänster. 

Församlingen vill fördjupa engagemang och delaktighet från de 
kyrkotillhöriga. 

Gudstjänsten ska kunna möta människors längtan oberoende av vem du är, 
var du kommer ifrån och var du bor. Församlingens målsättning är att öka 
deltagandet i gudstjänstlivet. 

Under pandemiåret har gudstjänstlivet förändrats mycket och en digital 
utveckling skett. Både gudstjänster, kvällsböner och program särskilt för 

barn har producerats i egen regi. 
 
Delaktighet och engagemang 

Församlingens frågor är: 
Hur vidgas synfältet och engagemanget för Varabygdens församling så att 
sockentänket blir en drivkraft för helheten snarare än en begränsning?   Hur 

kan medlemmars delaktighet i Varabygdens församling stärkas oberoende av 
var man bor? Möjlighet till ett mer aktivt deltagande i gudstjänster och på 

andra sätt måste finnas. Församlingens målsättning är att engagemanget 
blir en drivkraft för helheten och människors delaktighet en naturlig del i 
verksamheten. 

 
 

 


