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Teologisk grundsyn 
 

Vi vill vara kyrkan på berget, vars evangelium inte kan döljas utan 

är synligt för alla.  

Vi vill tala tydligt om Jesus i dialog med vår omvärld och i 

dialogens form också lyssna. 

Vi vill vara jordens salt, med ett för den här tiden radikalt budskap 

om allas lika värde.  

 
”Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? … Ni 
är väldens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa 
sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. 
På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna” Matt 5:13-16 
 
Vår längtan och vår vision är att Tibro pastorat än tydligare framträder som en kyrka 

där allt genomsyras av den grundläggande uppgiften; en kyrka som i allt hon gör firar 

gudstjänst, bedriver undervisning och utövar diakoni och mission. 

 

Bibelns ord om allas lika värde får konsekvenser i vardag och verksamhet. Ingen är 

förmer än någon annan. Detta blir tydligt när vi i Tibro pastorat hela tiden arbetar på 

ett horisontellt plan för allas delaktighet. Alla är jämlika i Guds församling, volontärer 

och anställda, barn och vuxna, oavsett hudfärg, könstillhörighet, sexuell läggning och 

social status. ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är 

ni ett i Kristus.” Gal 3:28 När vi lever i vårt dop sprids delaktigheten genom all 

verksamhet och mynnar ut i söndagens gudstjänst. Gudstjänsten firar vi tillsammans 

och det blir tydligt när olika röster hörs och olika människor syns och får ta plats 

enligt sina förutsättningar. ”Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det 
inte? ” Jes 43:19  
”Han svarade: Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.” Luk 19:40 

 

Vi människor är skapade till Guds avbild och Gud vill använda oss. Gud bryr sig inte 

om social status, karriär, pengar eller prylar, utan vi får komma som vi är. Vi är också 

del av en brusten mänsklighet – vilket märks i våra relationer till varandra, till 

skapelsen och till Gud. Vår uppgift som kyrka är därför att tillsammans söka hela och 

läka det som är brustet och skadat. I arbetet för en bättre värld påminns vi om att 

Tibro pastorat är en del av den världsvida kyrkan. Vårdandet och värnandet av Guds 

skapelse måste därför alltid finnas med som en självklar grund. Jordens välmående är 

en förutsättning för allt liv och för kyrkans existens. Dessa insikter behöver få konkreta 

konsekvenser i hur vi planerar och genomför vår verksamhet. 

 

Eftersom Tibro pastorat verkar i ett område med social utsatthet så blir också frågan 

om jämlikhet i praktiken frågan om kostnadsfria alternativ. Alla våra verksamheter ska 
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vara verkligt kostnadsfria, med möjlighet till en frivillig gåva för den som vill. ”Så kom 
där en fattig änka och lade ner två kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till 
sig sina lärjungar och sade: Sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i 
tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom 
allt hon ägde, allt hon hade att leva på.” Mark 12:42 

 

Arbetslaget ska med psalmförfattarens 

ord, sträva efter att: ”Springa fram mot 
nya möten och bli lurade minst en gång 

till. Men tilliten som Kristus vunnit åt 
oss är större än all makt och ondska 
vill.” sv psalm 779 ”Du sagt till oss att 
vi ska möta varje människa, och vi vill 
möta i respekt och lyhördhet. Det sanna 
mötet är en gåva till vårt hjärta och du 
är där i alla din kraft och helighet.” 
Psalm 821 
Jesus är den som går bredvid, varken 

före eller efter.  

 

För att evangeliets befriande kraft bli synlig för alla, måste pastoratet tydligt 

kommunicera vad Svenska kyrkan står och verkar för; att i ord och handling tala 

tydligt om Jesus.  

 

Vi behöver finna vila i tilliten till den helige Ande. Därför vill vi öppna upp och lämna 

utrymme för den helige Andes verkan i allt vi gör. 
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Omvärldsbeskrivning- och analys 
 

Helikopterperspektiv 
Tibro pastorat är i geografiskt hänseende identiskt med Tibro kommun. Kommunen 

domineras av centralorten, men består också av omgivande landsbygd och mindre 

tätorter. Kommunen är relativt liten, har 11297 invånare (2020-12-31) varav 63 % är 

medlemmar i Svenska Kyrkan. Avstånden inom pastoratet är relativt korta och det 

finns tre kyrkor samt ett gravkapell. Tibro har tidigare haft en stor möbelindustri, men 

på senare år har flera fabriker lagts ned och många invånare pendlar till kringliggande 

kommuner. Grannkommunen Skövde, med storsjukhus, regemente och större 

industrier och handelsområden, ligger ca 2 mil från Tibro. Det är också till Skövde de 

flesta gymnasieelever pendlar, då Tibro inte har någon egen gymnasieskola. I Tibro 

kommun finns förskolor och skolor (F-9), vårdcentral och annan kommunal service. 

Det finns ett starkt föreningsliv, främst inom idrott, och förutom Svenska kyrkan finns 

fyra stora församlingar med ca 150-300 medlemmar vardera. Det finns också flera 

muslimska kulturföreningar. Det byggs en hel del nya bostäder, både villor och 

flerbostadshus, och planer finns för nya bostadsområden.  

Socioekonomiska faktorer  
En genomgång av ekonomisk statistik för Tibro kommuns invånare visar att 

medianinkomsten är ca 2000 kr lägre i månaden än medianen i riket som helhet. 

Ekonomisk statistik visar också att en hög andel av invånarna har god ekonomisk 

standard, men att graden av bidragsberoende och andelen människor som lever i relativ 

fattigdom är signifikant högre än riksgenomsnittet. Barnfattigdomen är också betydligt 

mer utbredd i Tibro än i riket. Denna ökande polarisering är problematisk, och trots 

att boende- och levnadskostnader är lägre i Tibro än riksgenomsnittet kan man 

konstatera att det finns en ekonomisk utsatthet bland Tibro kommuns invånare.  

Församlingsliv 
Andelen medlemmar i Svenska kyrkan i Tibro är 63 %, men bara 40,5 % av de 

nyfödda barnen döps i svenska kyrkans ordning (2019). Av de barn som har minst en 

tillhörig förälder så döps 75 % av barnen. Utifrån detta kan man konstatera att det 

inte är aktiva utträden som är framtidshotet utan snarare alla Tibrobor som aldrig blir 

medlemmar i Svenska kyrkan och som inte får någon naturlig kontakt med kyrkan och 

församlingslivet.  

Svenska Kyrkan i Tibro står inför spännande utmaningar. Ekonomin är god - men 

utifrån den verklighet som statistiken visar; hur påverkar Corona-pandemin ekonomin 

för invånarna i Tibro kommun- och viljan att vara tillhörig Svenska Kyrkan? Svenska 

Kyrkan i Tibro kommer sannolikt närmare en situation där prioriteringar blir 

nödvändiga.  
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Utvecklingsområden: 
 

• Tala tydligt om Jesus, ”Döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andens 
namn” (Matteus 28:19): 

Dopet som en livslång gåva 
För att Gud vill höra ihop med varje människa- och ge oss det livsmod vi 
behöver för att orka leva 

 

• Tala tydligt om Jesus, ”Gör inte skillnad på människor” (Jakobsbrevet 2:1): 

En verkligt kostnadsfri verksamhet 
För att evangeliet inte handlar om vad vi har- utan om vad vi är; oändligt 
dyrbara och älskade av Gud  
 

• Tala tydligt om Jesus, ”Jag skäms inte för evangeliet, det är en Guds kraft som 
räddar var och en som tror” (Romarbrevet 1:16): 

Kommunikation och synlighet 
För att världen behöver nås av det hopp och den framtidstro som Jesus i 

evangeliet räcker ut över världen 
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Pastoralt program 
 

Mission 
Kyrkans grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva 
diakoni och mission. I Tibro pastorats strategi är mission inte en avgränsad del av 
verksamheten utan ett förhållningssätt, en del av vårt innersta väsen. Missionstanken 
ska därför genomsyra allt- som en självklar del i förkroppsligandet av den världsvida 
kyrkan i det lokala sammanhang som Tibro pastorat utgör. Missionstanken i allt 
tydliggör Guds kärlek, och driver en radikal människosyn; att varje människa är sedd, 
älskad och värdefull. 
 

Gudstjänst 
Gudstjänsten är det som gör kyrkan till kyrka. Denna insikt om vad som konstituerar 

Tibro pastorat tydliggörs genom ett gudstjänstliv som pågår i helg som vardag. 

Högmässa (gudstjänst med nattvard) firas alla söndagar och kyrkliga helgdagar. 

I Högåskyrkan firas barnens gudstjänst genom den söndagsskola som pågår under 

terminerna. I Ransbergs kyrka firas en gudstjänst där liturgin utformats för att också ta 

barnen på allvar som gudstjänstfirare. Barnens plats i Svenska kyrkan, och därmed i 

gudstjänsten, är bortom diskussion - därför ska dessa satsningar på för alla åldrar 

inkluderande gudstjänster prioriteras i Tibro pastorats arbete också kommande period. 

För närvarande firas gudstjänsten i 

såväl Högåskyrkan som i Ransbergs 

kyrka samma tid på 

söndagsförmiddagen. Församlingsrådet 

i Ransberg har fattat beslut om att från 

hösten 2021 flytta gudstjänsttiden till 

eftermiddagen. Motiven för detta 

beslut är två; dels viljan att hitta en 

gudstjänsttid- och form som inbjuder 

fler att bli delaktiga i gudstjänstlivet i 

Ransbergs kyrka, dels en bättre 

schemaläggning för arbetslaget. 

I Kyrkefalla kyrka firas musikgudstjänster regelbundet under terminerna. Vidare firas 

högmässa på första söndagen i advent, julnattsmässa och julotta, nyårsbön samt 

högmässa på påskdagen. Den två gånger om året återkommande regnbågsmässan har 

också fått Kyrkefalla kyrka som hemvist. Ovanstående gudstjänstliv i Kyrkefalla kyrka 

fortsätter under kommande period. 

”Musik i sommarkväll” är en årligen återkommande och mycket uppskattad serie av 

musikgudstjänster i pastoratets kyrkor som fortsätter kommande period. 
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Musiken inom Svenska kyrkan i Tibro är oerhört viktig. Genom körverksamhet och 

musikgudstjänster nås människor som annars har liten eller ingen kontakt med kyrkan. 

Musikens betydelse vid kyrkliga handlingar kan knappast överskattas. Svenska kyrkan 

i Tibro ska också under kommande period bedriva en gedigen musikverksamhet som 

tilldelas adekvata resurser. 

Under senare år har sommarmånaderna också inneburit ett par gudstjänster, ofta 

friluftsgudstjänster, som firas gemensamt mellan Ransbergs församling och 

Kroppetorps equmeniaförsamling. Detta samarbete hör till de stora glädjeämnena inom 

den lokala ekumeniken- och är ett samarbete som förhoppningsvis kan utvecklas och 

fördjupas under kommande period. Ekumeniken i övrigt består främst av samarbetet 

kring gudstjänster och andlig vård på kommunens äldreboenden. 

Under innevarande period har en vardagsgudstjänst med fokus på ljuständning och bön 

utvecklats på måndagskvällar i Högåskyrkan. Gudstjänsten har kommit till under 

mottot att fira gudstjänst ”när det ändå är folk i huset”. Gudstjänsten med 

efterföljande gemenskap och kvällsfika har blivit en viktig mötesplats och fortsätter 

kommande period. Vidare firas middagsbön och morgonbön/ morgonmässa en gång i 

veckan. 

Dopet som en livslång gåva 
Det övergripande målet för all verksamhet i Tibro pastorat är att fler människor ska 

upptäcka dopet som en livslång gåva från Gud- och därmed få syn på sig själva som 

oändligt älskade och värdefulla. Varje människa är den människa som Gud en gång 

tänkte sig.  

Oavsett ålder ska det vara lätt att bli döpt i Tibro pastorat. 

Dop av vuxna föregås alltid av dopundervisning.  

Dop kan ske i ordinarie gudstjänst eller i fristående 

dopgudstjänst. Möjlighet till dopgudstjänst erbjuds på 

lördagar och söndagar.  

Till alla nyblivna föräldrar inom Tibro pastorat skickas en 

hälsning ut som inbjuder till ett besök i Högåskyrkan för att hämta en ”goodie-bag” 

som berättar om dopet samt innehåller en gåva, exempelvis ett par handgjorda 

strumpor som stickats av deltagare i pastoratets stickcafé. 

Två gånger om året inbjuds till drop-in-dop i Högåskyrkan. Då erbjuds solosång i 

dopgudstjänsten, samt kostnadsfri fotografering och dopfika.  

För varje person som döps i pastoratet hängs en dopängel upp i dopträdet i den 

aktuella kyrkan. Den döpte, med anhöriga och faddrar, inbjuds senare till en dopfest. 

Där informeras också om pastoratets verksamhet. 
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Arbete bland barn och ungdomar 
Tibro pastorat ska inbjuda till verksamhet för barn och 

ungdomar där varje människa får vara sig själv på sina 

egna villkor, och där varje människa har rätt att finnas till. 

Tibro pastorats barn- och ungdomsverksamhet ska präglas 

av öppenhet och trygghet. Att skapa en miljö av trygghet 

förutsätter också tydliga gränser för vilken sorts beteende 

som är accepterat. Pastoratets barn- och ungdomsarbete ska ytterst förstås som 

dopuppföljning och dopundervisning. All barn- och ungdomsverksamhet ska därför ha 

en tydligt kristen profil. Tibro pastorats vision är en inbjudande och missionerande 

kyrka, som inte svävar på målet, men samtidigt möter människor av annan tro och 

religiös erfarenhet med stor kärlek och respekt. 

Konfirmandverksamhet 
Konfirmandverksamhet ska genomsyras av tanken på ”Dopet som en livslång gåva”, 

samt konfirmationen som en bekräftelse på dopet. Samtliga ungdomar i aktuell årskull 

ska nås av inbjudan till konfirmationsläsning. Konfirmationstiden läggs upp enligt en 

”steg-för-steg-modell”, som möjliggör för den enskilde konfirmanden att delvis själv 

schemalägga och fylla sin konfirmationstid med innehåll. Konfirmationsträffar med 

gruppen sker minst en gång i månaden, förutom tema-aktiviteter såsom besök på 

kyrkogården i allhelgonatid, gudstjänstfirande samt två läger. Modellen är tänkt att 

göra det enklare för ungdomar att kombinera konfirmationsåret med såväl skola som 

andra aktiviteter såsom exempelvis idrottsträningar. 

Konfirmanderna är hela pastoratets konfirmander. Därför är det av yttersta vikt att fler 

av såväl anställda som ideella medarbetare inbjuds att vara med och ge 

konfirmanderna en fördjupad syn på dopets gåva och hur kyrkan kan bli en naturlig 

och viktig del i människors liv. 

Tibro pastorat följer de riktlinjer gällande konfirmandarbetet som antas av Svenska 

kyrkan nationell nivå. 

Verkligt kostnadsfri verksamhet 
All barn- och ungdomsverksamhet i Tibro pastorat ska vara ”verkligt kostnadsfri”. 

Inga avgifter av något slag ska förekomma. Inte heller ska deltagare eller 

vårdnadshavare i verksamheter själva förväntas stå med matsäck eller transport om 

verksamhet förläggs utanför Tibro pastorats lokaler. 

Diakoni 
Tibro pastorat har att verka som kyrka i ett sammanhang där de diakonala 

utmaningarna blir allt tydligare över tid. De diakonala behoven finns bland människor 

i alla åldrar, etniciteter och sammanhang. 

Kommande period blir en tid av reflektion och analys kring de diakonala utmaningar 

och behov som växer i den kontext där Tibro pastorat har att verka som kyrka. Det 
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påbörjade arbetet att utveckla ett diakonalt förhållningssätt och ett diakonalt arbete 

som låter människor växa och upptäcka sig själva som älskade och värdefulla i Guds 

ögon måste fortsätta. Den stora utmaningen kommande period är att hitta en balans 

mellan mer traditionell äldrediakoni och behovet av trygga och kostnadsfria 

mötesplatser för barn och vuxna som lever i utsatthet och utanförskap. 

Tibro pastorat har bedrivit en relativt omfattande hjälpverksamhet. Konkret har detta 

inneburit bland annat hjälp med blöjor samt presentkort till en lokal livsmedelsbutik. 

Det har också funnits möjlighet att få en matkasse i samband med besök i 

Högåskyrkan. 

Sommaren 2020 förändrades detta hjälparbete i samband med att pastoratets diakon 

tillsammans med en av prästerna inrättade en diakonimottagning. Till mottagningen 

kan vem som helst komma för ett samtal och en genomgång av sin situation.  

Diakonin inom Tibro pastorat ska syfta till att upprätta människor. Varje människa 

som tar kontakt med Svenska kyrkans diakonala verksamhet ska erbjudas hjälp att se 

till sina egna förmågor och möjligheter och uppmuntras att själv söka ta kontroll över 

sin egen situation.  

Alla människor kan hamna i en situation där akut hjälp krävs. Då ska den möjligheten 

finnas inom diakonin i Tibro pastorat. Men Svenska 

kyrkans hjälpverksamhet kan aldrig utgöra en del av den 

pågående försörjningen för människor. En oreflekterad 

hjälpverksamhet riskerar att hålla människor kvar i 

utanförskap och hjälplöshet istället för att vara en hjälp 

till självhjälp.  

Ideellt medarbetarskap 
Kyrkan är inte dess byggnader- utan människorna. 

Svenska kyrkan i Tibro ska verka för ett sammanhang 

där människors olika gåvor får komma till uttryck och användning. Frågan om ideellt 

medarbetarskap är inte ett uttryck för sämre ekonomi, utan en ideologisk fråga av 

högsta dignitet. Alla människor har något att bidra med i Guds församling. 

Det ideella medarbetarskapet uttrycks i Tibro pastorat bland annat genom körsångare, 

kyrkvärdar, serveringshjälp på pastoratets födelsedagsfester för dem som fyllt 80, 85 

och 90 år och allt frivilligt arbete som utförs i samband med ”Jul i Gemenskap” i 

Högåskyrkan på julafton. 

Det ideella medarbetarskapet behöver lyftas fram och utvecklas ytterligare under 

kommande period. En satsning görs att en dag i veckan låta Högåskyrkan vara en 

öppen mötesplats i diakonins tecken, där verksamhet och aktiviteter i form av 

exempelvis samtalsgrupper, bibelstudiegrupper och målarcirklar ledda av ideella 
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medarbetare kan samsas med Orgelfrukost, verksamhet för föräldrar och vuxna, 

middagsbön och möjlighet till lunch. 

Det är viktigt att det ideella medarbetarskapet handlar om frivilliga i alla åldrar, både 

ungdomar och vuxna, där allas resurser och gåvor tas tillvara. Det kan vara mycket 

mer än att ordna fika och att ta hand om disken. 

Verksamhet på andra språk 
Församlingsverksamheten i Tibro pastorat genomförs uteslutande på svenska. 

Möjligheten till kyrklig handling på finska finns genom en av pastoratets präster, 

därtill kan kyrklig handling firas på engelska, tyska eller franska.  

Möjlighet till tolk i samtal med människor är en resurs som behöver utvecklas. 

Inrättande av kontakt med tolkförmedling behöver genomföras kommande period. 

I samtalet om verksamhet på andra språk bör också särskilt det ideella 

medarbetarskapet lyftas fram som en ovärderlig resurs. Vilka språk finns redan 

representerade i verksamheten, och hur kan denna kompetens användas för att 

fördjupa genomförandet av den grundläggande uppgiften? 

Kommunikation och synlighet 
Tibro pastorat gör genom anställda, förtroendevalda och ideella ett gediget, genuint 

och högkvalitativt arbete. Detta behöver under kommande period synas mer. Tibro 

pastorat ska vara en aktiv del av samhället i Tibro, vilket förhoppningsvis leder till att 

fler upptäcker värdet av medlemskap i Svenska kyrkan. 

Svenska kyrkan i Tibro finns representerat på flera större arrangemang som årligen 

genomförs av kommun, handel och idrottsrörelse. Under kommande period bör 

synligheten bli tydligare vid dessa tillfällen. Arbetet med synlighet är en uppgift för 

samtliga medarbetare. Detta kräver såväl ekonomiska som personella resurser, och kan 

periodvis också kräva omfördelning och prioritering. 

Pandemin under 2020 har gjort att Tibro pastorats närvaro på sociala medier 

förstärkts. Denna satsning har fallit väl ut och bör utvecklas under kommande period. 

Regelbundna andakter och särskilda digitala gudstjänster vid kyrkoårets högtider bör 

vara prioriterade satsningar. Den förstärkta närvaron på sociala medier är ett tydligt 

sätt att förkroppsliga missionstanken; genom andakter och gudstjänster på Facebook 

kommer Svenska Kyrkan i Tibro och Ransbergs i kontakt med människor som annars 

har liten eller ingen kontakt med kyrkan. 

Kyrkobladets utformning och innehåll ska under kommande period vara föremål för 

genomlysning och utvärdering. Detsamma gäller pastoratets hemsida.  

Svenska kyrkan i Tibro utgörs av de kyrkotillhöriga. All verksamhet inom Tibro 

pastorat förutsätter medlemmar som vill vara med och engagera sig- och genom 

skattsedeln bidra ekonomiskt. Men kyrkans tro och erfarenhet påminner också om att 
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Tibro pastorat inte bara är del av en världsvid kyrka- utan också en kyrka som går 

bortom tid och rum. Kyrkan är större och mer än den ”jordiska” kyrkan. Därför får 

kristen tro och identitet aldrig reduceras till ett medlemskap i en ”jordisk” kyrka. 

Tibro pastorat har ett ansvar för och en omsorg om alla människor som bor och verkar 

inom pastoratets gränser. 

Arbetet med kommunikation och synlighet ska syfta till ökad medvetenhet om Svenska 

kyrkans tro och liv, och en större insikt om Svenska kyrkans närvaro i människors liv 

genom livets alla skeden. Därigenom grundläggs en glädje och stolthet över att vara 

tillhörig i Svenska kyrkan. 

Kyrkobyggnaderna som resurs för den grundläggande uppgiften 
Svenska kyrkans grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, att bedriva undervisning 

och mission samt att utöva diakoni. 

För denna uppgift behövs ett sammanhang. Svenska kyrkan i Tibro har glädjen att vara 

arbetsgivare för ett kompetent arbetslag och att förvalta byggnader i gott skick. 

Svenska kyrkan i Tibro består av två församlingar; Tibro och Ransberg. Tibro pastorat 

har att förvalta tre kyrkor och ett kapell.  

Högåskyrkan i Tibro församling fungerar som församlingskyrka. Här firas söndaglig 

gudstjänst på förmiddagstid. Som regel är det också här 

huvudgudstjänsten firas. I Högåskyrkan finns också 

församlingslokaler, pastorsexpedition samt arbetsrum för alla 

anställda inom församlingsverksamheten. 

Ransbergs kyrka är församlingskyrka för Ransbergs 

församling. Också här firas söndaglig gudstjänst. Den 

allmänna gudstjänsttiden för närvarande är förmiddagstid. I 

nära anslutning till Ransbergs kyrka finns Ransbergs 

församlingshem där pastoratet bedriver 

församlingsverksamhet flera dagar i veckan. 

I Kyrkefalla kyrka firas inte längre söndaglig gudstjänst, men kyrkan används tämligen 

regelbundet för gudstjänstfirande i form av musikgudstjänster, regnbågsmässor och 

gudstjänster vid kyrkoårets högtider. 

Tibro gravkapell är den lokal där det stora flertalet av begravningsgudstjänsterna firas. 
Det är också den lokal som huvudsakligen erbjuds för begravningsakter i annan 
ordning - för begravningar i annan kyrkas ordning kan även någon av kyrkorna 
upplåtas. 

Tibro pastorats kyrkor och kapell är väl anpassade för sitt syfte, och är en viktig resurs 

i genomförandet av den grundläggande uppgiften. Inga planer finns att förändra 

användningen av kyrkobyggnaderna under kommande period. 
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Tibro pastorat ska genomföra fortlöpande underhåll på samtliga kyrkobyggnader för 

att säkerställa att de också fortsättningsvis kan utgöra en viktig resurs i genomförandet 

av den grundläggande uppgiften. 

Ekonomisk reflektion inför framtiden 
Under flera år har Tibro pastorat lagt underbalanserade budgetar. På grund av 

vakanser och att investeringar och planerat underhåll delvis skjutits på framtiden har 

boksluten vänts till överskott. Dock väntar stora underskott under kommande period 

om inget görs. 

Målet måste vara att under kommande period närma sig en budget i balans. 

C:a 69% av pastoratets kostnader utgörs av personalkostnader. Därför måste under 

kommande period arbetslagets storlek och sammansättning vara föremål för seriös och 

förutsättningslös diskussion och analys. 

I Tibro pastorat finns fyra prästtjänster (kyrkoherde och tre komministrar) varav en 

hålls vakant. En långsiktig strategi för att bygga ett arbetslag med samtliga de 

kompetenser som behövs för att kunna vara kyrka i Tibro, talar för att antalet 

prästtjänster på sikt bör vara tre, för att ge plats för en diakontjänst. Utredning i frågan 

kommer att ske under kommande period. 

Samtliga präster har tjänsteställe i Högåskyrkan i Tibro. Kyrkoherden sitter i 

pastoratets kyrkoråd samt i församlingsrådet i Tibro församling. I församlingsrådet i 

Ransbergs församling ersätter en av komministrarna kyrkoherden. Den komminister 

som förordnas att sitta i församlingsrådet i Ransbergs församling har ett särskilt ansvar 

för församlingslivet i Ransbergs församling. Samtliga präster tjänstgör dock i båda 

församlingarna. 

I Tibro pastorat finns tre kyrkomusikertjänster; en organisttjänst samt två 

kantorstjänster. Av gammal vana är respektive tjänst knuten till en av pastoratets 

kyrkor. Mycket talar dock för att fortsätta den uppluckring som påbörjats så att 

samtliga kyrkomusiker tydligt är hela pastoratets kyrkomusiker. 

Återbesättningsprövning görs vid varje vakans inom pastoratet. Byggandet av 

framtidens kyrka börjar här och nu. Anpassningen till nya ekonomiska förutsättningar 

erbjuder också nya möjligheter. Den ständiga frågan är hur Svenska kyrkan i Tibro på 

bästa sätt ska fullgöra sin grundläggande uppgift. Detta samtal blir allt viktigare för 

varje år som går- och är ett samtal som måste prägla kommande period. Samtalets 

fokus behöver dock inte vara sorgen över att resurserna minskar- utan hellre en tillit till 

den Gud som möter oss i Jesus Kristus, och som alltid kommer oss till mötes från 

framtiden. 
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Barnkonsekvensanalys för församlingsinstruktion i Tibro pastorat 
2020 

 

Inledning 
Med anledning av att Tibro pastorat har arbetat fram en församlingsinstruktion ska en 
barnkonsekvensanalys göras.  

Kartläggning 
Omvärldsanalysen ger vid handen att Tibro kommuns invånare i högre grad är 
bidragsberoende och att en större andel människor lever i relativ fattigdom i 
förhållande till jämförbara kommuner. Tibro kommun har också en betydligt lägre 
andel högutbildade samt en högre andel arbetslösa. 
Med anledning av detta har för barnkonsekvensanalysen några intervjuer gjorts med 
skolsköterska årskurs F-6, skolsköterska årkurs 7-9, skolkurator årskurs 7-9 samt 
barnavårdscentralssköterska och Majblommekommitténs kontaktperson. 
Utifrån de tre framtagna utvecklingsområdena har följande kartläggning gjorts: 
I Tibro pastorat har barn- och ungdomsledare, pastorsadjunkt (för ungdomar och 
konfirmander), organist och kantorer intervjuat barn 0-18 år i våra verksamheter i maj 
2020. Dessutom har barn- och ungdomspräst och diakon intervjuat företrädare för 
barnavårdscentral och skolhälsovård i Tibro kommun i början av september 2020. 

Slutsatser 
Gudstjänst: Barns vilja att medverka i gudstjänsten skall tillvaratas.  
Vi skall fortsätta med att alltid förbereda en barnvänlig inledning i 
huvudgudstjänsterna. 
Dopet som en livslång gåva: Ökad undervisning om dopet och att leva i sitt dop 
behöver ske i alla åldersgrupper. 
Tala tydligt om Jesus: Kommunikation och synlighet – här verkar vi ha lyckats. 
Vi behöver ha en Verkligt kostnadsfri verksamhet – eftersom det finns barnfamiljer 
som inte har råd med dolda avgifter, till exempel lägeravgifter eller medhavd fika. 
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