
Församlingsinstruktion 
   



2 
 

Församlingsinstruktion 2016-11-08 16:58 

 

Innehållsförteckning 
OMVÄRLDSBESKRIVNING ................................................................................................................................................... 3 

Vision ...................................................................................................................................................................................... 3 

Inledning ................................................................................................................................................................................. 3 

Församlingsbeskrivning .......................................................................................................................................................... 3 

Befolkningen ........................................................................................................................................................................... 4 

Näringsliv ............................................................................................................................................................................... 4 

Skolor ...................................................................................................................................................................................... 4 

Äldreboende ............................................................................................................................................................................ 4 

Föreningar ............................................................................................................................................................................... 4 

Invandring och flyktingar ....................................................................................................................................................... 5 

Andra kristna samfund ............................................................................................................................................................ 5 

Analys och inriktning och utmaningar .................................................................................................................................... 5 

Mellösa församling åldersstatistik 2015.................................................................................................................................. 7 

GUDSTJÄNST ........................................................................................................................................................................... 8 

Vision ...................................................................................................................................................................................... 8 

Övergripande mål ................................................................................................................................................................... 8 

Gudstjänstformer i Mellösa församlingen ............................................................................................................................... 8 

Barnkonsekvensanalys ............................................................................................................................................................ 9 

Framtidens utmaningar ......................................................................................................................................................... 10 

DIAKONI .................................................................................................................................................................................. 11 

Vision .................................................................................................................................................................................... 11 

Mål ........................................................................................................................................................................................ 11 

Uppdrag ................................................................................................................................................................................ 11 

Barnkonsekvensanalys .......................................................................................................................................................... 12 

UNDERVISNING ..................................................................................................................................................................... 14 

Vision .................................................................................................................................................................................... 14 

Övergripande mål ................................................................................................................................................................. 14 

Gudstjänst ............................................................................................................................................................................. 14 

Barn....................................................................................................................................................................................... 14 

Ungdomar ............................................................................................................................................................................. 15 

Vuxna .................................................................................................................................................................................... 15 

Barnkonsekvensanalys .......................................................................................................................................................... 15 

Utmaningar I framtiden ......................................................................................................................................................... 16 

MISSION .................................................................................................................................................................................. 17 

Vision .................................................................................................................................................................................... 17 

Övergripande mål ................................................................................................................................................................. 17 

Uppdrag ................................................................................................................................................................................ 17 

Yttre mission ......................................................................................................................................................................... 18 

Barnkonsekvensanalys .......................................................................................................................................................... 19 

 



3 
 

Församlingsinstruktion 2016-11-08 16:58 

 

OMVÄRLDSBESKRIVNING 

Vision 

Mellösa församling vill finnas till för alla människor som vistas inom församlingens om-

råde, fungera som en brygga som leder till Jesus Kristus och för att var och en kan hitta 

sin plats i gemenskapen och känna att vi alla tillhör Guds stora familj. Således kan Guds 

kärlek växa och berika livets alla områden.  

Inledning 

”För att en församlingsinstruktion skall vara relevant är det nödvändigt att ha en god 

bild av det samhälle som kyrkan är kallad att verka i. ”  

Församlingsbeskrivning  

Mellösa församling med ca 2200 invånare och drygt 1800 församlingstillhöriga är en av 

4 församlingar som tillsammans med Flen, Helgesta-Hyltinge, Dunker-Lilla Malma och 

Bettna församlingar ligger inom Flens kommuns gränser. Församlingen tillhör Strängnäs 

stift och ingår i Oppunda-Villåttinge kontrakt.  

 

Mellösa församling har två tätorter, Mellösa och Hälleforsnäs. Båda tätorterna har sin 

kyrka och sitt församlingshem medan pastorsexpeditionen ligger i Mellösa.  
  

Mellösa kyrka ligger vackert beläget, 

mitt i Mellösa kyrkby och i söder sluttar 

kyrkogården ner mot Mellösasjön. De 

äldsta delarna av kyrkan är från 1200-

talet. Varannan vecka hålls huvudguds-

tjänst i kyrkan, och de flesta förrätt-

ningar i församlingen sker här. Kyrkan 

är också flitigt använd för olika typer av 

konserter. 

 

Kyrkan i Hälleforsnäs är kallställd för 

närvarande och de flesta gudstjänsterna 

firas i församlingshemmet. Ett par 

gudstjänster som t.ex. Taizé- och Jul-

nattsmässa brukar dock förläggas till 

kyrkan, samt någon konsert. Försam-

lingshemmet kallas för Kyrkans hus. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mell%C3%B6sa_kyrka.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C3%A4lleforsn%C3%A4s_kyrka.jpg
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Befolkningen 

Det finns 2250 boende i Mellösa församling varav ca 1800 är kyrkotillhöriga. Mellösa är 

från början ett bondesamhälle och det sätter fortfarande en viss prägel på området. En 

sakta förvandling till ett villaområde sker idag då folk arbetar på andra orter någonstans 

utanför Mellösa men bor här. Det finns ca 550 boende i Mellösa. 

Hälleforsnäs växte upp i samma takt som bruket växte och hade sin höjdpunkt på 1970 

talet då det fanns ca 1200 arbetare på bruket. Hälleforsnäs har varit ett brukssamhälle och 

även efter nedläggningen av bruket har detta lämnat sin prägel där. Hälleforsnäs har ca 

1700 boende idag.  

 

Näringsliv 

Några stora arbetsgivare finns inte kvar sedan Bruket i Hälleforsnäs lades ned.  

Den största arbetsgivaren är fläktfabriken PAX AB, Lager 157, och en livsmedelsaffär. 

Det finns dock några mindre enskilda firmor, som driver caféverksamhet, pizzeria och 

secondhandbutik. 

Då det finns tomma industrilokaler finns det hopp om att något företag söker sig till Mel-

lösa församling. Det senaste är Jürss mejeri som hyr en del av gamla bruket för osttill-

verkning, butik och lager. 

 

Skolor 

Inom Mellösa församling finns 3 förskolor, 2 skolor med förskole-, låg- och mellanstadi-

eklasser t.o.m. årskurs 6, en i Mellösa och en i Hälleforsnäs. Högstadiet och gymnasiet 

ligger i Flen ca 1 mil från Mellösa och knappt 2 mil från Hälleforsnäs. 

Församlingen har goda kontakter med skolorna i sitt område. I Mellösa kyrka har Mel-

lösa kyrkskola sin vår- och höstavslutning. 

I Hälleforsnäs är skolan intresserad av att ha skolavslutningar i kyrkan men på grund av 

kyrkolokalens storlek, får inte alla elever plats där. 

 

Äldreboende 

Ålderdomshemmet som fanns i Mellösa är nedlagt och boendet är flyttat till Flen. I Häl-

leforsnäs finns fortfarande ett äldreboende för dem som klarar av sitt vardagsliv utan 

några större vårdbehov. De som behöver mer vård placeras i Flen. Det finns också ett bo-

ende för dementa i Hälleforsnäs. 

 

Föreningar 

I Mellösa finns ett för-

eningsråd där alla före-

ningar som verkar i Mel-

lösa samarbetar. Under året 

strävar församlingen efter 

att delta i gemensamma 

Hembygdsföreningen i Mellösa,  Domargården 
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evenemang med andra föreningar, som t.ex. Höst- och Julmarknad.  

Den förening som församlingen har mest samarbete med är Mellösa Hembygdsförening 

som ligger ca 50 m från kyrkan och församlingsexpeditionen. Föreningen grundades 

1936 och är fortfarande aktiv. T.ex. så har församlingen öppet i Mellösa kyrka under de 

helger på sommaren, då hembygdsföreningen har sina sommaraktiviteter. 

I Hälleforsnäs finns en Folketshusförening, där bland annat finska föreningen Salamat 

har sina sammankomster. 

 

Invandring och flyktingar 

Sedan 1950 talet har Hälleforsnäs haft en stor arbetskraftsinvandring från utlandet då 

Bruket hade ett stort behov av arbetare. Då var den större delen invandrare från Finland. 

Efter brukets nedläggning bor många av dessa f.d. arbetare kvar i Hälleforsnäs.  

Många av dagens invandrare är flyktingar. Även om majoriteten av dessa är arabiskta-

lande och muslimer finns bland dem också arabisktalande kristna. De kristna flyktingarna 

deltar i kyrkliga aktiviteter, t.ex. söndagens gudstjänster.  

Finns det behov för en tvåspråkig präst vid förrättningar anställer församling i så fall en, 

om det finns någon som kan åta sig arbetet. 

Flyktingarna som bor i Mellösa bor tillfälligt här innan de flyttas vidare och därmed finns 

inga behov att ha en regelbunden verksamhet på andra språk. Församlingen har dock pla-

ner på att göra en tvåspråkig gudstjänstagenda för att underlätta deras möjlighet att följa 

med i gudstjänsten. 

 

Andra kristna samfund 

I ett samarbete med den ekumeniska församlingen, Andreaskyrkan i Flen, har Mellösa 

församling en s.k. Allträff i Kyrkans hus, Hälleforsnäs, 2 gånger om året. Då har man en 

gemensam eftermiddagssammankomst för allmänheten i form av andakt, musik och kaffe. 

Mötet samlar mycket folk och verksamheten kommer att fortsätta. 

Svenska kyrkan i Mellösa deltar i andakter på äldreboendet Gjutaren. Flens ekumeniska 

församling och Mellösa församling besöker boendet vardera en gång i månaden. 

Analys och inriktning och utmaningar 

Målsättning 

- föra närmare Mellösa och Hälleforsnäs eller profilera områdena 

- rekrytera fler frivilliga till församlingsverksamheten 

- rekrytera ungdomar till ungdomsverksamhet och annan församlingsverksamhet 

- försöka nå den befolkningsdelen som hitintills inte har hittat sin väg till kyrkan 

- ha en fortsatt god kontakt med skolorna på området 

- ha, utifrån boende perspektiv, ett meningsfullt bemötande på äldreboendet 

 

Styrkor 

Församlingen har en liten men god ekonomi och inom de närmaste åren finns inga större 



6 
 

Församlingsinstruktion 2016-11-08 16:58 

 

förändringar som väntar, vilket kommer att betyda att verksamheten kan fortsätta i sin 

nuvarande omfattning. 

Församlingens fastighetsbestånd är i gott skick utom kyrkan i Hälleforsnäs som är kall-

ställd och svåranvändbar. 

Församlingen har ett gott arbetslag med kompetens, vilja och samarbetsförmåga. 

 

Svagheter 

Församlingen har två tydliga bostadsområden som ligger 8 km från varandra och de all-

männa kommunikationsmedlen mellan områdena går sällan. Det medför att boende i det 

ena området inte har lätt att besöka och delta i verksamheten i det andra området. 

Det finns få antal individer som deltar eller besöker församlingsverksamheten. 

Litet arbetslag. 

 

Möjligheter 

Skolornas positiva inställning till samarbete med kyrkan samt att många föreningar skap-

ar en verksamhetsplattform som kan öppna nya grenar i verksamheten och utöka frivil-

ligheten i församlingen. 

Kommunens villighet att samarbeta med församlingen öppnar möjligheter att ha kontakt 

och ha gemenskap även på den kommunala äldre verksamheten. 

För att bemöta framtidens utmaningar med en minskad ekonomi måste församlingen göra 

en långtidsplanering för sin personal- och fastighetsstruktur. Därför har församlingen del-

tagit i ett samverkansprojekt för att undersöka möjligheter för ett samarbete mellan för-

samlingar inom kontraktet, t.ex. inom administration, gudstjänster och begravningsvä-

sendet. 

 

Hotbilder 

Mellösa församling har ett minskat antal tillhöriga, vilket påverkar församlingens eko-

nomi negativt. Mellösa församling har idag en liten ekonomi men är i balans. På grund av 

den nedåtgående trenden ser framtiden på lång sikt osäker ut.  

Någon ändring i denna trend finns inte i siktet och församlingen måste vara beredd att 

möta minskad ekonomi i framtiden. Minskningen beror delvis på aktivt utträde, men 

också på utflyttningen. De äldre som behöver mer vård flyttar till Flen och de yngre som 

söker arbete flyttar till närliggande storstäder.   

Församlingen hoppas på att det flyttar in nya barnfamiljer i de tomma bostäder som blir 

kvar. Det händer dock ofta att de tomma husen köps av vuxna som inte bosätter sig i 

Mellösa. Husen köps till sommarnöje, inte enbart av storstadsborna utan även från utlan-

det. Detta innebär att kommunen och församlingen mister möjliga intäkter.  

För områdets utvecklings skull, skulle det vara önskvärt att barnfamiljer flyttar in men 

eftersom det inte längre finns något högstadium i Hälleforsnäs, finns det en risk att barn-

familjer väljer ett annat område att bosätta sig i.  
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Eftersom församlingen inte kan göra så mycket för att ändra denna samhällsutveckling, 

kan den arbeta aktivt ibland dem som stannar kvar där barn och ungdomsarbete spelar en 

viktig roll för kontinuiteten.   

Ett annat område som kräver arbete är att motverka en polariserad samhällsstruktur mel-

lan Mellösa och Hälleforsnäs för att få dessa områden att känna närmare samhörighet och 

att vi lever och verkar i en och samma församling.  

En viktig grundförutsättning för detta är att de allmänna kommunikationerna kvarstår 

mellan orterna. Även kommunikationen med Stockholm och övriga Mälardalen är viktiga 

för att orterna ska kännas attraktiva att bo i. 

 

Mellösa församling åldersstatistik 2015 
1.  0-9 år 117 

2.  10-19 år 237 

3.  20-29 år 144 

4.  30-39 år 164 

5.  40-49 år 234 

6.  50-59 år 244 

7.  60-69 år 343 

8.  70-79 år 267 

9.  80-89 år 87 

10.  90-99 år 16 

  1853 

 

Det låga antalet mellan 80 och 100 år beror på att äldreboenden är flyttade till Flen. 
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GUDSTJÄNST 

Vision 

Mellösa församling vill att gudstjänsten ska vara ett centrum till all församlingsverksam-

het. 

I gudstjänst får tron näring genom förkunnelsen av evangeliet, firandet av den heliga mål-

tiden och gemenskapen i bön och lovsång. De som firar gudstjänst sänds ut för att i var-

dagen vittna om evangelium och göra kärlekens gärningar, till mission och diakonin” (Ur 

inledningen av KO kap 17) 

 

Övergripande mål 

Gud talar till människor på olika sätt. Därför har församlingen olika gudstjänstformer. De 

firas på olika tider i lyhördhet för människors behov och livssituation. Församlingen vill 

skapa en mötesplats där alla åldrar samlas kring Herren, för gemenskap med honom och 

varandra. Alla i församlingen är kallade att delta i gudstjänsten och komma med sina er-

farenheter och livsfrågor till det gemensamma mötet med Gud. 

 
Biblisk grund 

Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet 

och bönerna. (Apg 2:42) 

Gudstjänst som en församlingsfunktion. 

Det ligger i kyrkans natur att folk samlas för att fira gudstjänst. 

Gudstjänst är ett möte med Gud och är därför ett centrum i församlingens liv dit alla 

verksamheter har sin anknytning.  

Den undervisande dimensionen lyfter vi fram då vi samlas för att höra ordet, be, lov-

sjunga och fira nattvard. Gudstjänsten skall ha sitt fokus i Gud. 

Den diakonala hållningen får sitt uttryck då vi i gudstjänsten rustas som Kristi kropp att 

tjäna Gud och medmänniskan i vardagen. 

Den missionerande dimensionen får sitt uttryck i det att vi genom uppfyllda av den helige 

Ande, går ut i världen med vilja och bestämdhet, för att föra vidare evangeliet i ord och 

handling. 

Prästen har ett övergripande ansvar för gudstjänsten men planeringen och gestaltandet av 

församlingens gudstjänster skall formas som ett samarbete mellan präst, diakon, musiker 

och lekfolk. 

 

Gudstjänstformer i Mellösa församlingen  

Huvudgudstjänst 

Huvudgudstjänst firas på söndagarna och söndagsmässan är huvudgudstjänstens normala 

form. Gudstjänsterna ska vara präglade så att alla kan känna sig välkomna i gudstjänsten.  
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Dels vill församlingen föra vidare kyrkans traditionella liturgi och dels vara öppna också 

för förnyelser för att församlingsbor i olika generationer kan hitta sin plats i gudstjänsten. 

Därför vill Mellösa församling bjuda in barn regelbundet för att fira familjemässa och att 

barnkörer kan medverka för att barnen ska känna delaktighet och att det är barnens guds-

tjänst vi firar.  

Familjeperspektiven ska ha en särskild plats i gudstjänsten både nu och i framtiden, för 

att församlingsbor i olika åldrar ska hitta sin gudstjänstgemenskap. Vi är Guds familj. 

 

Gudstjänst och musik 

Musiken spelar en stor roll för att skapa olika uttrycksformer i gudstjänsten som möter 

olika människors behov och livssituationer.  Församlingens kyrkomusiker är kantor. 

Konst tilltalar människors känslor och hjärtan medan den lästa texten tilltalar människors 

intellektualitet. Därför vill församlingen utveckla och tydliggöra musiken som en naturlig 

del av gudstjänstens innehåll.  

 

Mellösa kyrka och Hälleforsnäs Kyrkans hus 

Församlingen firar huvudgudstjänst varannan söndag i Mellösa kyrka och varannan i 

Kyrkans hus i Hälleforsnäs. 

För att behålla kontinuiteten i gudstjänstfirande, men ändå erbjuda variation, firas en 

traditionell gudstjänst kl. 11 i Mellösa kyrka och i Hälleforsnäs. Församlingen vill även 

erbjuda möjlighet till gudstjänster på kvällstid i Mellösa kyrka och i Kyrkans hus Hälle-

forsnäs. Gudstjänster i form av andakt firas på äldreboendet Gjutaren i Hälleforsnäs en 

gång i månaden.  

 

Andra språk 

I Hälleforsnäs firas gudstjänst på finska, annandag påsk, samt en musikgudstjänst kring 

jul. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Hänsyn tas till barnen i gudstjänstlivet, så att de får en aktiv plats i gudstjänsten. Därför 

ger familjegudstjänsten/familjemässan en möjlighet till att förverkliga det. 

Barnen ska finnas i centrum och därför placeras de längst fram. 

Barnen ska bekräftas som likvärdiga gudstjänstbesökare så som vuxna och därför samta-

lar prästen med barnen om dagens ämne vid varje gudstjänst.  

Barnen ska få vara aktiva i gudstjänstfirandet. Vid samtal med barnkören så framkom 

bland annat detta: ”det roligast är när vi får vara med och sjunga i gudstjänsten”. 
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Mellösa församling har ett mål att fira 4 fyra familjemässor om året och 2 skolavslut-

ningar om året. I skolavslutningen gestaltas evangeliet på något lämpligt sätt för att ta 

hänsyn att skolavslutningar sker i skolans och församlingens samarbete.    

 

Framtidens utmaningar  

Styrkor 

Den delen av besökande som församlingen har idag är trogen och aktivt deltagande. 

 

Svagheter  

Den delen som aktivt deltar är liten och består främst av de som passerat medelåldern. 

 

Möjligheter 

Det finns många barn i verksamheten och deras familjer följer med i familjegudstjänster. 

Det finns fortfarande friviliga som ställer upp i form av kyrkvärdar. 

 

Hotbilder 

Det fortsatta utträdet påverkar ekonomin och samtidigt också de resurser som ett rikt 

gudstjänstliv förutsätter.  
 

Målet är att: 

- skapa och behålla en välkomnande atmosfär 

- ta vara på och utveckla de möjligheter som ligger i vår kyrkas karaktär 

- erbjuda de former av gudstjänster att fler kan hitta fram till ett möte med Kristus 

- på ett varierat sätt använda den kompetens som vi har, utöver ordet, komma till ut-

tryck i gudstjänsten, t.ex. musik och bild som når bortom ord 

- utveckla och uppmuntra frivilligas och gudstjänstdeltagarnas egen medverkan i 

Gudstjänsten 

- utöka och utveckla gudstjänstgemenskap med andra församlingar inom kontraktet  

- göra gudstjänsten tydligare som ett centrum för församlingsarbete 

- skapa en känsla att längta till; en plats som ger kraft och tröst och inspiration 

- främja bönen i församlingslivet 

- öka antalet gudstjänstdeltagande 

- att alla blir sedda 
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DIAKONI 

Vision 

Mellösa församling vill möta alla medmänniskor i deras vardag, så som i glädjen så 

också i sorgen. 

 

Mål 

Diakoni är tjänande, omsorg och stöd för människor, ett synsätt som skall prägla Mellösa 

församling och all dess verksamhet. Mellösa församling har ett mål att gå från ord till 

handling. 
Bibeln 

Jesus fylldes av medlidande med dem, för de var 

illa medfarna och hjälplösa. (Matt. 9:36) 

Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa 

minsta som är mina bröder, det har ni gjort mot 

mig. (Matt. 25:40b) 

Du skall älska din nästa som dig själv (Matt. 22:37) 

 

 

Uppdrag 

Diakoni är kyrkans uppdrag att praktiskt och konkret leva i Guds kärlek och omsorg. Att 

visa vad Jesu ord om att älska sin nästa betyder i ord och handling. Diakoni innebär 

medmänsklighet och omsorg om människor i livets alla skeden och särskilt för dem som 

är i utsatta livssituationer.  

Det gör att vi vandrar tillsammans i livets olika skeden.  

Vi vill se människan som en helhet; kropp, själ och ande. Ett diakonalt förhållningssätt 

utgår från att se och stärka människors egna resurser. 
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Alla som tjänstgör i församlingen, oavsett funktion, har ett ansvar för att se, bekräfta och 

upprätta de människor vi möter. Det är också viktigt att öka kunskapen med medveten-

heten hos församlingsborna om det diakonala synsättet i Mellösa församling. Det består i 

att vi ser oss som tjänare utifrån bibelordet ”Den störste bland er skall vara den andres 

tjänare”. (Matt 23:11)  

 

Vår attityd till alla vi möter ska kännetecknas av flexibilitet, lyhördhet och medmänsk-

lighet. Alla hjälpsökande ska bemötas med respekt, vilket bl.a. innebär att vi ska motar-

beta ett ”’vi-och-dem-tänkande”. Vi alla är beroende av Guds nåd. 

Behoven ser olika ut. Här finns ensamhet oavsett ålder, sjukdom, ensamstående föräldrar, 

det finns flyktingar med svåra upplevelser, ett behov av social gemenskap. Därför vill det 

diakonala arbetet i Mellösa församling verka för att identifiera, motverka och förebygga 

utsatthet.  

 

För att bemöta dagens samhälle:  

- vill Mellösa församling på gruppnivå 

skapa möjligheter för människor att 

mötas och byta erfarenheter, skapa 

platser där man också blir sedd och 

lyssnad till 

- därför erbjuder församlingen flera 

olika mötesplatser, som t.ex. café, 

sopplunchsamvaro, öppen förskola, 

träffar på äldreboenden 

- verksamhet på individnivå: Samtal 

och besök 
 

Utmaningar i morgon: 

- att varje år utvärdera om församlingens diakonala arbete har rätt inriktning. Vart 

fjärde år bör en större diakonal inventering äga rum 

- ha en handlingsplan för att agera utifrån de utvärderingar och inventeringar som 

utförs 

- att genom frivilligarbetet skapa utrymme för människor att använda sina gåvor till 

att tjäna andra i den ideella verksamheten 
 

Barnkonsekvensanalys 

Kyrkans roll är att se alla människor stora som små, fattiga som rika och så vidare. Vi ska 

välkomna barnen i gemenskapen. Jesus kopplar ihop mötet med barnen med Guds rike 

(Ur handbok för barnkonsekvensanalyser i Svenska kyrkan).  
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Inom församlingens område finns en flyktinganläggning där församlingen har en liten 

kontakt. Några flyktingfamiljer har hittat sin väg till församlingens barnverksamhet, 

kristna så som muslimska. Församlingen gör sitt bästa för att de, även för de som knappt 

kan det svenska språket, ska känna sig välkomna och en bli en del av kyrkans verksamhet. 

Den diakonala inriktningen i detta, ligger i det att vi kan förbättra möjligheter för flyk-

tingar att förbättra sina språkliga kunskaper och få kontakt med andra för att minska utan-

förskapet.  

Barnens möjlighet att delta det diakonala arbete är mindre men församlingen tänker 

också på de barnen som har det svårt, ekonomiskt eller på något annat sätt.  

Den ekonomiska situationen i familjen kommer tydligt fram vid stora helger då familjer 

förväntas att fira jul med julklappar. Med tanke på det har församlingen börjat med jul-

klappsutdelning. Då församlingsborna uppmanas av att skänka julklappar som delas ut 

inom församlingen. 

Från och med i år utökar församlingen familjeperspektivet genom av att erbjuda en enkel 

jullunch med julklappsutdelning på annandag jul.  
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UNDERVISNING  

Vision 

Alla som vistas i församlingens område får höra det glada budskapet om Jesus Kristus.  

 

Övergripande mål 

Undervisning om kristen tro och kristet liv ska Mellösa församling erbjuda alla ålders-

grupper och det ska präglas av lyhördhet för olika människors behov. Undervisningen 

ska formas och användas med Svenska kyrkan tro och lära som utgångspunkt. (KO 19:6). 

De pedagogiska metoderna ska genomsyras av flexibilitet, vila på kristen grund och ut-

hållighet. 

 
Biblisk grund 

Missionsbefallningen visar vikten till undervisning i våra församlingar idag. ”Går därför 

ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes 

namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er” Matt. 28:19-20  

Undervisning är en del av dopbefallningen och bör ses som dopundervisning. Eftersom 

lärande är en livslång process ska församlingens undervisning vara formad så att den är 

tillgänglig till alla oavsett ålder eller livssituation.  

Församlingens undervisning är en del av och ska prägla alla verksamhetsområden i olika 

nyanser vad som är specifikt i var verksamhet.  

Vi skall vara lyhörda för det behov som finns bland medarbetare och församlingsbor och 

se till att de får tillfälle till växt och mognad genom studier, samtal och reflektion. Detta 

innebär att det kan erbjudas samtalskvällar och föredrag. Därför ska undervisningen vara 

själavårdande och också vägleda såväl barn, ungdomar som vuxna till en personlig erfa-

renhet av Jesus. Undervisningen skall vara både teoretisk och praktisk och vägleda till 

bön, bibelläsning, mission, diakoni, ledaransvar och ansvarstagande i världen.  

 

Gudstjänst 

I gudstjänsten har undervisningen en framträdande form i predikan och också i textläs-

ningen. Då lyfts evangeliet fram om Jesus som Herre och Frälsare och det ger en helhets-

bild av den kristna tron. Även musik och visuella 

affekt bör användas för att det glada budskapet 

får en fördjupad emotionell dimension.  

 

Barn 

Vi utgår här från barnevangeliet (Mark. 10:13-

16), där Jesus tar emot barnen och säger att de 

har något viktigt att lära oss om Gud och livet.  
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Öppna förskolan och annan barnverksamhet är viktiga mötesplatser för undervisning av 

både barn och föräldrar. Undervisning av små barn sker lämpligast genom läsning av bib-

liska berättelser och sånger. 

 

Ungdomar 

Alla ungdomar på högstadienivån erbjuds en möjlighet till konfirmationsundervisning 

vilket ska utformas så att den motsvarar behovet av församlingens ungdomsverksamhet.  

Inbjudan till konfirmationsläsning görs genom utskick till alla hem som har ungdomar 

som fyller eller har fyllt 14 år. Under åren 2016 fanns inga konfirmander i församlingen. 

Till läsåret 2017 har 2 konfirmander anmält sig och församlingen följer de riktlinjer som 

Svenska kyrkan har för undervisningen. 

Konfirmationsundervisningen i Mellösa församling är kostnadsfri.      

 

Vuxna 

Vuxenundervisning utgår från det grekiska ordet 

katechein, som kan översättas med ”vägleda, un-

dervisa”. Vuxenundervisning är församlingens 

undervisning i tros- och livsåskådningsfrågor. 

Den består av en bibelstudiegrupp och en sam-

talsgrupp i livsfrågor, där särskild hänsyn tas till 

de vuxnas livserfarenhet och livssituation. 

För närvarande finns ingen fungerande grupp 

men målet är att församlingen erbjuder möjlighet 

till det. 

Med all undervisning inför dop och andra kyrk-

liga handlingar, vill vi förmedla om tron och om 

den aktuella handlingens innebörd.  
 

Barnkonsekvensanalys 

Församlingen har en aktiv barnverksamhet där barnkörer och musik i barngrupper har en 

framträdande roll. 

Undervisning av barn sker bättre när budskapet får en konkret gestaltning av musik som 

konstform. Det ger en emotionell inlevelse och djupare anamning av budskapet. 

Det är viktigt att barnen i församlingsverksamheten ser en framtid framför sig, för bar-

nens och församlingens skull. 

Det är pedagogiskt viktigt att barnen ges möjlighet att uppträda och samarbeta med ung-

domskören och ibland även med vuxenkören för att kunna känna sammanhang i helheten. 

Det ökar känslan av att vara en av oss. 
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Musikundervisning med sång påbörjas redan som ett litet barn i en verksamhet som heter 

Klapp och Klang där småbarn med sina föräldrar kommer och deltar i verksamheten till-

sammans med församlingens assistent och musiker. 

Därefter har de möjlighet att utveckla sig och sjunga i Pyttekören (6-8 år), Barnkören (9-

11 år,) för att därefter sjunga i Ungdomskören. Parallellt med körerna pågår pyssel och 

undervisning i kristen tro, i grupperna Miniorer (6-8 år) och Juniorer (9-11 år). 

Större barn vid 14 års ålder undervisas i kristen tro i samband med konfirmationsläsning-

en vilket leder till en personlig bekräftelse om sitt dop.  

Mellösa församling har en blomstrande barnverksamhet där alla barn är välkomna.  

”Det är bra att man kan hjälpa de sjuka, de ensamma, de som har sorg och de som har 

en funktionsnedsättning” säger barnen.  

Barnen återkommer år från år och känner sig trygga och känner glädje och gemenskap i 

vår verksamhet. 

Utmaningar I framtiden  

- grundläggande undervisning om tron på Jesus och Bibelns berättelser skall prägla 

församlingens verksamhet i alla åldrar, så väl i veckans olika grupper som grupper 

och aktiviteter i anslutning till söndagens gudstjänst  

- förskoleverksamheten med pedagogisk kvalitet och tydlig kristen profil, skall ses 

som en del av församlingens barn- och familjearbete 

- samarbetet med skolorna i församlingens område ska bevaras och fördjupas  

- församlingens konfirmandundervisning skall ge grundläggande kunskap om kris-

ten tro och konkret vägledning till personlig tro och engagemang och följa Svenska 

kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete 

- att ge utrymme för frivilligt engagemang i undervisningen 

- vi vill inbjuda till undervisning- och inspirationshelger gärna i samverkan med 

andra församlingar  

- att undervisning upplevs relevant, begriplig och mångfacetterad 
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MISSION    

 

Vision 

Kyrkan är inte till för sin egen skull, utan är ett 

medel för att föra vidare det glada budskapet om 

Jesus Kristus och göra honom känd bland män-

niskor. 

 

 

Övergripande mål 

Mission betyder sändning och avser uppdraget 

att gå ut och berätta om Jesus och inbjuda till tro 

och lärjungaskap. Liksom diakoni är mission hela församlingens ansvar och ett känne-

tecken på församlingens livsstil. Vi vill uppmuntra vars och ens personliga och andliga 

gåvor för detta uppdrag.  

 
Bibeln 

Jesus sa till lärjungarna: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skap-

elsen.” (Mark. 16:15)  

Uppdrag 

Mission betyder att vara sänd. Församlingen är sänd för att göra Kristi kyrka känd i värl-

den. Arbetet kan delas i två olika områden; inre mission och yttre mission.  

 

Inre mission 

Inre mission är riktad till närområdet och församlingens avsikt är att vara utåtriktad inom 

församlingens eget område. Inre mission har dimensioner inom diakoni, undervisning 

och gudstjänst.     

Målet är att:  

- vara synliga och finnas till för de människor som bor och rör sig i församlingen 

- presentera evangelium på ett kreativt och frimodigt sätt i alla verksamheter 

- skapa naturliga mötesplatser för samtal om kristen tro och delande av varandras er-

farenheter  

- vägleda till dop och fram till en personlig relation med Jesus 

- den inre missionen ska göras genom att jobba med utåtriktad verksamhet. Vi ska 

delta i omgivande samhällets olika aktiviteter. Detta gör vi för att ge kyrkan ett an-

sikte 

- vi ska samverka med föreningar   
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- välkomna skolornas elever och personal att i församlingens kyrkor samlas till ter-

minsinledning och – avslutning med respekt för kyrkorummets karaktär av heligt 

rum och en plats för människors möte med Gud 

- i arbetet bland de äldre på äldreboenden vara lyhörda för längtan efter att upptäcka 

eller fördjupa en Gudsrelation 

Yttre mission 

Yttre mission är riktad utanför Sveriges gränser och kan kallas för internationell mission. 

Internationell mission handlar om att Kristi kyrka blir sänd och får växa i olika länder på 

sina egna villkor. Vår församling vill genom kollekter och gåvor stödja missionsarbete. 

Det gör vi genom att ha kontakten med världsvida kyrkan och lyfter fram erfarenheter 

och material från våra systerkyrkor.  

 

Internationell mission följer de riktlinjer som Svenska kyrkans internationella arbete har 

och den diakonala förhållningen har en framträdande plats i arbetet. Detta innebär att för-

samlingen skall bedriva ett aktivt miljöarbete där energifrågor och resurshushållning pri-

oriteras för att skapelsen skall upprättas. Församlingen ska se över sina riktlinjer när det 

gäller rättvis och hållbar utveckling och utveckla långsiktiga strategier för att förverkliga 

dessa i den dagliga verksamheten. 

 

Inte minst genom  

- internationell diakoni där församlingens volontärsarbete och internationella arbete 

har en viktig roll 

- församlingens internationella grupp informerar Svenska kyrkans internationella. 

arbete och samordnar insamlingar i samband med julmarknad  

- den internationella gruppen uppmärksammar faste- och julkampanjen genom in-

samlingar under aktuella tider. 

- kyrkorådet kan också i sin budget bevilja missionsanslag 

- därför är det viktigt att vi blir många lärjungar genom att församlingen erbjuder 

andlig växt och mognad till de som kommer. Genom att erbjuda bra verksamhet 

och gudstjänster som ger näring dras allt fler till vår församling 

- vi går ut där människor finns och firar gudstjänst bland dem för att synliggöra 

evangeliet i personliga möten och samtal 

- i söndagens bön ber vi för världens folk och för vår kristna systrar och bröder som 

många gånger har det svårt och får utstå förföljelser för sin tro.  

- ordna missionsinriktade temagudstjänster 
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Barnkonsekvensanalys 

Församlingens missionsverksamhet sker huvudsakligen i form av insamlingar för Värl-

dens barn och Svenska kyrkan internationella arbete. 

Barnen erbjuds möjlighet att delta i evenemang som julmarknad och skördeauktion. Då 

berättas för barnen om syftet av aktionen.  

 

Kontaktinformation 
Mellösaförsamling 

Besöksadress: 

Harpsundsvägen 15 

640 31  Mellösa 

 

E-post: Mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se  

 

Telefon: +46(157)60008 

 

Webadress: http://www.svenskakyrkan.se/mellosa  

Församlingsinstruktionen för Mellösa församlings godkänns 2016-11-08 
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