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Omvärldsanalys
Starrkärr-Kilanda församling är en 
del av Ale kommun. Omkring 60% 
av Starrkärr-Kilandas dryga 13 000 
invånare är medlemmar i Svenska 
kyrkan. Stora förändringar har skett, 
och pågår, avseende befolknings-
strukturen. I tätorterna Nol, Alafors och Älvängen  
har sedan några år tillbaka byggts nya  
bostadsområden, förskolor och skolor. Aktuell 
diakonipastoral anger att ohälsotalen ökar i 
kommunen, framför allt bland kvinnor. Barn och  
ungdomars behov ser ut som i övriga landet.  
En stor inflyttning till församlingen medför  
stora barngrupper inom exempelvis  
skola och fritidsaktiviteter.  
 
Många barnfamiljer kan behöva stöd samt att  
parrelationer och föräldrarollen kan behöva stärkas.  
Sammantaget betyder det olika utmaningar, men även 
möjligheter, för församlingen med inflyttning och familjer 
som inte funnit sociala nätverk och kontakter. Andelen 
äldre med demens ökar i hela landet och så även i  
församlingen, vilket behöver beaktas i församlingsarbetet. 
Det finns två äldreboenden där församlingen har  
regelbundna gudstjänster och andakter.

Under våren 2020 drog Coronapandemin över  
församlingen, vilket innebär att församlingsarbetet har 
förändrats och nya möjligheter att utveckla  
verksamheten har skett.

Pastoralt program
VISION

Vår församlingsvision är att: 
- vara en öppen och välkomnande kyrka  
med Jesus Kristus i centrum 
- vara en kyrka som ger möjlighet att fördjupa den kristna 
tron, dela gemenskap, känna tillit  
och delaktighet
- dopuppföljning bland nyinflyttade barnfamiljer, barn, 
unga och vuxna är prioriterat
- församlingens undervisande arbete utgår ifrån delande 
av erfarenheter av kristen tro och liv genom att vara en 
växtplats för människor oavsett ålder där respekten för 
människans tro aktualiseras
- vara en barmhärtig och tjänande kyrka för en rättvis 
och hållbar värld.

Barnkonsekvensanalys (BKA) 
Starrkärr-Kilanda församling har idag ett tydligt fokus på 
barn- och ungdomsverksamhet. Genom församlingsin-

struktionen uppmärksammas barnens delaktighet och 
behov så att de ges möjlighet att växa och deras andliga 
behov beaktas. Se Barnkonsekvensanalysen.
Låt barnen komma till mig. (Mark 10:14)

Gudstjänst 
 
Mål för församlingens gudstjänst är att:
• utveckla gudstjänstlivet i församlingen .
• utveckla helgmålsbön och lekmannaledda gudstjänster
• utveckla musiklivet för gudstjäns-
ter, andakter samt för barn och unga, 
vuxna samt på äldreboenden.

I söndagens gudstjänst samlas för-
samlingen till lovsång, bön, under-
visning samt den heliga nattvarden. 
Centrum i församlingens gudstjänst-
liv är mässan där Jesus Kristus möter 
var och en i det välsignade brödet och vinet.   
Församlingen ska vara beredd på att anpassa och förändra 
sin verksamhet i samband med händelser som sker i vår 
omvärld till exempel pandemi.

Bön är hjärtats samtal med Gud och bygger på människ-
ans ständiga och återkommande relation med Gud. Förbö-
nen kan utvecklas i församlingen och behöver få  
en mer framträdande plats i gudstjänstlivet. 

Undervisning

Mål för församlingens undervisning är att:
• utveckla doparbetet i församlingen så att fler barn,  
unga och vuxna blir döpta och konfirmerade.  
Se Dop- och Konfirmandpastoraler.
• ge möjlighet att fördjupas i sin kristna tro.
 
Församlingens uppdrag att bedriva undervisning har sin 
grund i Jesu missionsbefallning.

”Då gick Jesus fram till dem och sade: ”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 intill tidens slut” 
(Matteus 28: 18-20)

Församlingen har ett uppdrag och ansvar att vara en mötes-
plats för människor oavsett ålder, kön och etnicitet för att ge 
människor möjlighet att ta del av kristen tro. Starrkärr-Kilan-
da församling vill förmedla och påvisa Guds uppenbarade vilja 
enligt Bibeln samt att lärandet utgår från Gud, Jesus Kristus 
och den heliga Anden som relaterar till människors behov. 
Starrkärr-Kilanda församling har även ett ansvar att bygga 
upp och utrusta människor att bli ideella aktörer inom 
församlingens olika verksamheter.  



Församlingen utgör en viktig växtplats för reflektion och 
samtal för såväl den enskilde som församlingen som 
helhet.  

Diakoni
 
Mål för församlingens diakoni är att:
• skapa mötesplatser i Starrkärr-Kilanda församling
• hitta nya samverkansformer och andra samhällsaktörer  
i Starrkärr-Kilanda församling.

Diakoni är grekiska och betyder tjänst. Diakoni  
handlar om en hängiven kärleks- och 
barmhärtighetstjänst och har som mål att möta  
en människa där hen är. 
 
Att se diakoni som liturgia innebär ett diakonalt  
arbets- och förhållningssätt i församlingens  
gudstjänster, andakter i kyrkor, församlingshem och  
äldreboenden. Genom det diakonala arbetet skall 
människor upprättas och få hjälp att upptäcka egna  
resurser. Se Diakonipastoralen.

Mission
 
Mål för församlingens missionsarbete är att:
• utveckla och skapa förutsättningar för ett aktivt  
internationellt arbete så att fler barn, unga, vuxna och 
äldre får del av det världsvida arbetet i kyrka  
och församling 
• ta del av den världsvida Lutherska kyrkan för att  
inspireras till ett aktivt missionsarbete i vårt land.

I missionsuppdraget skall kyrka och församling stå upp för 
människors lika värde och rättigheter. Den kristna tron är 
en drivkraft som kan vägleda, befria och trösta människor, 
ge mod och inspireras att ta ställning för medmänniskan.  
I det innefattas ett människorättsbaserat arbete som  
handlar om individens ansvar för människan,  
skapelsen och världen.  

Församlingens missionsuppdrag utgår ifrån 
Jesu missionsbefallning.

”Då gick Jesus fram till dem och sade: ”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 intill tidens slut” 
(Matteus 28: 18-20)

Församlingens  
prioriterade  
områden
 
Ny kyrka i Älvängen 
Älvängens kyrka är en vandringskyrka som våren 2020  
firade 50 år. Eftersom det är en vandringskyrka har 
tanken på nybyggnation funnit sedan 1970-talet. En ny 
kyrka har sedan ett antal år planerats i Älvängen. Under 
många år har församlingen skapat ekonomi som möjliggör  
byggnation av en ny kyrka. Det finns en av kyrkorådet 
utsedd arbetsgrupp som har kontakt med Ale kommun 
och en arkitektfirma.

Gudstjänstens förnyelse
För att främja att gudstjänsten är i centrum 
samt för att väcka liv och främja en levande 
församling behöver gudstjänsternas form ses 
över och utvärderas. Från och med 2018 finns 
en ny kyrkohandbok som utgör grund för  
församlingens gudstjänstliv och olika  
gudstjänstformer ska utvecklas med hjälp av 
kyrkohandboken (KHB). 
 
Dop- och konfirmandverksamhet
Det pågår ett uppsökande doparbete i församlingen i 
syfte att nå alla nyinflyttade och nyfödda barn i  
Starrkärr-Kilanda församling. Detta arbete har blivit upp-
skattat och är positivt på många sätt för 
församlingen och behöver fortsätta vara 
ett aktuellt och angeläget område.  
Tillsammans med konfirmandarbetet är 
det ett prioriterat område utifrån barn-
konsekvensanalysens fokus på barn och 
unga. Se Doppastoralen.

Konfirmandverksamheten har under flera år prioriterats i 
församlingen och ses idag som en angelägen och naturlig 
del av församlingens självklara och viktiga områden.  
Ungdomar är framtidens kyrka och därför behöver för-
samlingen erbjuda konfirmandverksamhet som berör och 
lämnar avtryck. Se Konfirmandpastoralen.



Domkapitlets regler
Minsta antalet huvudgudstjänster  
med nattvard
Domkapitlet har beslutat att huvudgudstjänst med natt-
vard firas 50 gånger per år i Starrkärr-Kilanda församling.

Ekumeniska huvudgudstjänster
Domkapitlet har beslutat att ekumenisk huvudgudstjänst  
får firas fyra gånger per år i Starrkärr-Kilanda församling.  
Förutom Svenska kyrkan i Starrkärr-Kilanda och  
Skepplanda deltar Equmeniakyrkan i Älvängen och  
Guntorp samt Smyrnakyrkan i Älvängen.

Kompetensnivå kyrkomusikertjänsten
I församlingen finns för närvarande tre kyrkomusiker- 
befattningar. Domkapitlet har beslutat att minst en av  
kyrkomusikerna skall vara organist. De två andra är  
kyrkomusiker, varav en är utbildad kantor.

Konfirmandundervisning
Domkapitlet har beslutat att församlingen ska följa  
Svenska kyrkans riktlinjer för Svenska kyrkans  
konfirmandarbete.

Ekumeniska avtal
Församlingen har inte ingått ekumeniskt avtal.

Prästtjänster
Stiftsstyrelsen har beslutat att minst två komministerbe-
fattningar utöver kyrkoherdetjänsten ska finnas  
i församlingen. 

 

Övriga tjänster
I församlingen finns tre diakonibefattningar varav två är  
diakoner och en är diakoniassistent. Det diakonala  
arbetet samordnas av en diakon. I församlingen finns  
församlingsassistenter/pedagoger med inriktning mot 
barn och ungdom. 

Kyrkor och kapell i församlingen
I församlingen finns fyra kyrkor och ett kapell:  
Starrkärrs kyrka, Kilanda kyrka, Nols kyrka, Älvängens  
kyrka samt Starrkärrs kapell, vid Starrkärrs kyrka.   
Se Lokalförsörjningsplanen, samt Begravnings- 
pastoralen och Vigselpastoralen.

Den språkliga mångfalden
Ingen tydlig gruppering av minoritetsspråken finns inom  
församlingens gränser. För närvarande hänvisas till  
Göteborgs stifts verksamhet och arbete inom angivet 
område.


