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Tillsammans är vi mycket mer 

Svenska kyrkan är en evangelisk luthersk kyrka och är en del av den världsvida kyrkan. 

Uppdraget att vara kyrka i Lundby församling grundas i Svenska kyrkans tro och bekännelse. 

Det formas i samspel med det lokala samhället och alla de människor som just nu lever sina 

liv inom församlingens gränser. Lundby församling rymmer en stor mångfald av människor 

och sammanhang. Kyrkans bidrag i mångfald och sammanhang är att förmedla budskapet 

om närvaro av Jesus Kristus och hela evangeliet. Tidigare församlingsinstruktion har lett till 

att församlingens verksamhetsidé formerats: att skapa synliga, attraktiva och öppna 

mötesplatser där var och en som bor eller vistas i Lundby församling kan möta sig själv, möta 

andra och möta Gud, och där det finns utrymme för lärande i kristen tro och mänskligt 

växande. Detta är giltigt för församlingens uppgift i alla aspekter av det grundläggande 

uppdraget enligt kyrkoordningen. Församlingen vill sprida levande tro på Jesus Kristus och 

hopp in i världen.  

 

Omvärlds- och barnkonsekvensanalys 

I det sammanhang som Lundby församling befinner sig i konkretiseras följande fyra 

utmaningar: 

 Konkret lokal samhällsförändring. Området förtätas och land blir stad. Kommunens 

befolkningsprognos visar att antalet barn i förskoleåldrarna och i grundskoleåldrarna 

förväntas öka. Befolkningen ökar markant och fler människor kommer att arbeta 

inom församlingens geografiska område. Infrastrukturen inom och i församlingen 

ändras. Församlingen behöver, som del av samhället, möta dessa samhälls-

förändringar. 

 Ökade klyftor. Inom församlingen finns det stora socioekonomiska skillnader mellan 

olika områden. En dryg tredjedel av befolkningen är medlemmar vilket gör att en 

mindre andel bär en större del av församlingens ekonomi. Samhällets digitalisering 

bidrar också till ökade klyftor. Enligt Rädda Barnens rapport om barnfattigdom lever 

drygt 1.600 barn i barnfattigdom i Västra Hisingens och Lundbys stadsdelar. 

Församlingen behöver kunna möta olika grupper och möta barn från skilda 

förhållanden samt vara en samlande gemenskap i samhället.  

 Digitalisering. Den ökade digitaliseringen ger ökad tillgänglighet men också 

utanförskap. Enligt Svenska kyrkans Analysenhets omvärldsrapport 2018 ägnar unga 

människor i åldern 16 till 25 i genomsnitt mer än 40 timmar i veckan åt internet. 

I det digitala samhället blir valfriheten större men den ständiga valfriheten blir också 

en påtvingad valfrihet. Det kan noteras att det finns ett ökat analogt motstånd till det 

digitala. Församlingen behöver möta både det digitala samhället men också de som 

av olika skäl står utanför det.  

 Hållbarhet; människa och miljö. Många människor ställer höga perfektionskrav på 

både sig själva, på andra och på skapelsen. Fler människor upplever ensamhet och 

det finns många ensamhushåll inom församlingen. Den psykiska ohälsan ökar. Det 

finns en ökad oro för olika samhällsförändringar och inte minst för 
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klimatförändringar. Församlingen behöver visa på olika sätt att räkna med skapelsens 

återupprättande för både människor och miljö. 

 
Lundby församlings indelning 

I Lundby församling finns sex kyrkor. Vid alla kyrkor finns lokaler för församlingens 

verksamheter. Församlingsverksamheten organiseras huvudsakligen kring fem distrikt, men 

det finns ett särskilt arbetslag för ungdoms- och konfirmandarbetet i hela församlingen. Alla 

stödfunktioner som administration, kommunikation, vaktmästeri, lokalvård och fastigheter 

är också gemensamma för hela församlingen.  

 

Uppdraget 

Allt församlingen är och gör bottnar i uppdraget att i ord och handling bära fram tron på en 

treenig Gud. Det är vår mission. 

Budskapet förmedlas genom det vi säger, gör och är. För att vara trovärdiga måste vi ha 

respekt för andra människor och bygga relationer i kärlek.  

Förankrade i kyrkans tro att Gud inte gör skillnad på människor, kan och ska vi möta 

varandra i ögonhöjd, även när vi har olika trosuppfattningar, religioner och kulturer. Trygga i 

vår tro och tradition är kyrkan en del av samhället som en av många och deltar i ett 

ömsesidigt utbyte. Församlingen är en del av den världsvida kyrkan och därför finns ett 

särskilt band till andra kristna kyrkor och samfund som verkar i samma område. Den 

världsvida gemenskapen påminner om vår samhörighet med hela mänskligheten och med 

jorden. Därför är mänsklighetens och jordens angelägenheter också våra, vilket bland annat 

har konsekvenser för vårt internationella ansvar och miljöarbete. 

 

En gränsöverskridande gudstjänst  

För att gudstjänsten ska bli ett sant uttryck för Guds kärlek ska varje människa vara 

välkommen. Därför är Svenska kyrkans gudstjänster alltid offentliga. Gud gör inte skillnad på 

människor. Det har betydelse för hur vi utformar våra gudstjänster, vilka ord och vilket språk 

vi använder, vilken musik och liturgi vi väljer och på vilket sätt delaktighet kommer till 

uttryck. I Svenska kyrkans gudstjänsttradition kan människor mötas och växa i gemenskapen. 

Musiken och andra konstnärliga uttryck har en gränsöverskridande roll som når bortom det 

formulerade, både i gudstjänsten och andra kyrkliga sammanhang. Stillhet och tystnad som 

bereder plats för det ordlösa mysterium där människor kan möta Gud ska finnas i 

gudstjänsten men också i möjligheter till enskild andakt i kyrkorummet. 

I församlingens gudstjänst blir kyrkan som Kristi kropp konkret och synlig. När vi människor 

tillsammans vänder oss till Gud både formas och förmedlas trons innehåll.  

Det ska vara enkelt att hitta till gudstjänsten, men också in i gudstjänsten och den 

gemenskap som har sin grund där. Varje distrikt har ett regelbundet gudstjänstfirande som 

utformas lokalt och därför är olika. Variation är viktigt i en församling där utgångspunkten är 

att vi är olika och att det berikar oss. Sön- och helgdagar firas huvudgudstjänst i flera av 

kyrkorna, dock alltid i någon. Gudstjänster och mässa med inriktning på små och stora firas 
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regelbundet i alla distrikt flera gånger per termin. Under sommaren och vid större helger 

firas gemensam gudstjänst i någon av församlingens kyrkor. 

Gudstjänstfirandet i församlingen pågår på många tider och platser under veckan. Förutom 

söndagens gudstjänst möts människor varje vecka till veckomässor, andakter, kyrkliga 

handlingar och samlingar med bön och sång i samband med olika verksamheter.  

 

Gudstjänsten som lärande 

Kyrkoåret och kyrkohandbokens formuleringar gör att församlingens gudstjänstfirande på 

ett systematiskt sätt belyser olika delar av trons teoretiska innehåll, samtidigt som tron 

praktiseras i ritens form. Genom att delta i församlingens gudstjänstliv får individen ta del av 

innehållet i kyrkans tro och samtidigt lära sig och uppleva olika sätt att utöva en kristen tro. 

Gudstjänsten är en del av lärandet, både för barn, ungdomar och vuxna.  

 

Livslångt lärande 

För att församlingens mission ska kunna uppfyllas måste detta kompletteras med 

möjligheter att lära sig mer om trons berättelser och innehåll och att få reflektera över dem 

tillsammans med andra. Den enskilde ska också ha möjlighet att reflektera över sin tro i 

enskild själavård. I sitt lärande ska församlingen undvika att förenkla och lägga tillrätta. 

Lärandet ska syfta till utveckling, fördjupning och mognad. Mångfald i tankar och åsikter ska 

ses som en rik källa till samtal och möjligheter till olika perspektiv. 

Bibelns Emmausberättelse (Luk 24:13-35) inspirerar till församlingens pedagogiska modell. 

Liksom lärjungarna vandrar tillsammans kan vi dela tankar och erfarenheter med varandra. I 

våra samtal och möten delar vi ett stycke livsväg och kan hjälpa varandra i en ständigt 

pågående reflektion kring tro och liv. I den processen kan vi räkna med den heliga Andens 

medverkan och frimodigt mötas i våra frågor. Vi är inte färdiga, och en delad erfarenhet av 

vår begränsning är en fast grund för ett öppet och ärligt utbyte. Det vi gör är en gemensam 

reflektion där vi ”går med Gud” för att tron ska få ta plats mitt i vår vardag. Det är också en 

hoppets vandring som också sträcker sig bortom tid och rum. Ögonblicket när lärjungarna 

känner igen den uppståndne Jesus när han bryter brödet, kan också läsas som en bild av 

hemkomst och igenkännande i evigheten. 

 

Tro som handling 

För att församlingens uppdrag ska vara trovärdigt, ska handling och bön vara ett. 

Kärleksbudet är grundläggande och det ingår i kyrkans uppdrag att på olika sätt göra Guds 

kärlek synlig i konkreta handlingar. Det innebär att arbeta för rättvisa, försoning och 

upprättelse, men också att lösa konkreta problem och möta människors behov. 

Församlingens diakonala uppdrag börjar i att vi är skapade till Guds avbild. Guds kärlek 

omfattar alla, och Gud räknar med människor för att den kärleken ska bli levande verklighet. 

Församlingens möten med människor ska kännetecknas av respekt för varje människas unika 

livserfarenhet och sträva efter att frigöra individers och gruppers egen kraft. Alla bidrar med 

sin kompetens och sitt kunnande och får del av information och utbildning samt får vara 
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delaktiga i en pågående reflektion kring församlingens arbete.  Församlingen ska samverka 

med andra delar av samhället och bidra med sin kompetens och erfarenhet kring olika 

frågor. Församlingen ska också erbjuda mötesplatser för att ge kunskap och möjlighet till 

samtal om människor angelägna frågor. Våra möten med varandra i församlingens 

gemenskap vill ge kraft och mod att tala om Jesus Kristus och visa på det hopp som 

evangeliet ger. 

 

Tre prioriterade områden 

Hållbarhet; människa och miljö  

Församlingen behöver visa på olika sätt att räkna med skapelsens återupprättande för både 

människor och miljö. Hållbarhet handlar om att vara en motkraft där människor, djur och 

natur utnyttjas och slits. Hoppet om och arbetet för en värld där värdet finns i att bara vara 

och inte i prestation eller utseende. Värna om vila för kropp och själ samt rätten till tro. 

 

Kommunikation – medlemsvård 

Kommunikation är mission med minst tre dimensioner: hur kommunicerar vi med varandra, 

hur kommuniceras den kristna tron genom ord och handling samt hur sker 

kommunikationen med församlingens medlemmar. Ungas uppkoppling mot nätet är vida 

utbrett och detta är något som församlingen behöver förhålla sig till både när det gäller 

kommunikation med barn och ungdomar (och deras vårdnadshavare) samt i de möten som 

sker både i och utanför de digitaliserade formerna. 

 

Diakonalt förhållningssätt  

Församlingen vill arbeta fram ett diakonalt förhållningssätt i församlingen där allt går i 

barmhärtighetens tecken. Kompetens och nätverkande ger redskap till den vars liv just nu är 

utsatt. Församlingen vill vara en lyssnande miljö som ger plats åt mötet människor emellan 

och tid för reflektion och rymd för ord och känslor. Diakoni som mission.  

 

Domkapitlets regler 

Minsta antalet huvudgudstjänster med nattvard under året 

Domkapitlet har beslutat att huvudgudstjänst med nattvard firas 120 gånger per kyrkoår i 

Lundby församling. 

 

Kompetensnivå på kyrkomusikertjänsten 

I församlingen finns för närvarande följande kyrkomusikerbefattningar: två organisttjänster 

och sex kantorstjänster. 

Domkapitlet har beslutat att minst två av församlingens kyrkomusiker ska vara 

försteorganister.  
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Konfirmandundervisning 

Domkapitlet har beslutat att församlingen ska följa Svenska kyrkans konfirmandriktlinjer. 

 

Prästtjänster 

I församlingen finns för närvarande 14 komminister-befattningar. Stiftsstyrelsen har beslutat 

att minst åtta komministerbefattningar ska finnas i församlingen. 

 

Övriga tjänster 

I församlingen finns för närvarande sju diakonbefattningar.  

 

Kyrkor i församlingen 

Biskopsgårdens kyrka (1961) 

Brämaregårdens kyrka (1925) 

Lundby gamla kyrka (1300-talet) 

Lundby nya kyrka (1996) 

Länsmansgårdens kyrka (1972) 

Toleredskyrkan (1961) 

 

Kyrkornas nyttjande 

Kyrkorna fungerar som distriktskyrkor, förutom Lundby gamla kyrka som huvudsakligen 

används för kyrkliga handlingar. Kyrkliga handlingar firas dock även i övriga kyrkor. 

Nedanstående sammanställning visar nyttjandet av kyrkorna under terminerna. 

 

Biskopsgårdens kyrka nyttjas 3,25 gånger per vecka. Typer av gudstjänst: mässa ej 

huvudgudstjänst söndag eller kyrklig helgdag, andakt, begravningsgudstjänst. 

 

Brämaregårdens kyrka nyttjas 6 gånger per vecka. Typer av gudstjänst: mässa som 

huvudgudstjänst (inklusive med inriktning och tema), mässa ej huvudgudstjänst vardag, 

andakt, begravningsgudstjänst, dopgudstjänst. 

 

Lundby gamla kyrka nyttjas 9 gånger per vecka. Typer av gudstjänst: mässa ej 

huvudgudstjänst söndag eller kyrklig helgdag, andakt, begravningsgudstjänst, dopgudstjänst, 

vigselgudstjänst. 

 

Lundby nya kyrka nyttjas 4,12 gånger per vecka. Typer av gudstjänst: högmässa, gudstjänst 

ej huvudgudstjänst vardag, andakt, begravningsgudstjänst, dopgudstjänst. 

 

Länsmansgårdens kyrka nyttjas 4 gånger per vecka. Typer av gudstjänst: mässa som 

huvudgudstjänst, mässa ej huvudgudstjänst vardag, andakt. 
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Toleredskyrkan nyttjas 4,87 gånger per vecka. Typer av gudstjänst: högmässa, gudstjänst ej 

huvudgudstjänst vardag, mässa ej huvudgudstjänst vardag, andakt, musikgudstjänst, 

dopgudstjänst. 

 

Den språkliga mångfalden 

Lundby församling bedriver inte någon egen verksamhet på teckenspråk, finska, samiska, 

meänkieli, romani chib eller jiddish. När det gäller verksamhet på finska och teckenspråk 

ingår dessa i det avtal om gemensam resursverksamhet som församlingen tecknat med flera 

andra församlingar/pastorat i Göteborg. Församlingen hänvisar därför både själavård, 

kyrkliga handlingar och annan verksamhet dit. När det gäller finskspråkig verksamhet firas 

någon gudstjänst om året i församlingen på finska. 

 

Församlingen har avtal med en tolkcentral för att möjliggöra tolkning vid olika slags samtal. 

Församlingen har arbetat med att översätta psalmer och böner till arabiska. I församlingen 

finns några språkcaféer. I vissa av kyrkorna finns biblar på olika språk tillgängliga. 


