
 



 

  



INLEDNING 

Församlingens grundläggande uppgift är att fira Gudstjänst, bedriva 

Undervisning samt utöva Diakoni och Mission och dess centrala värden som 

skall förmedlas kan sammanfattas med orden Närvaro, Öppenhet och Hopp. 

Syftet är att människor ska komma till tro på Jesus 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. 

Svenska kyrkan i Kumla-Tärna-Kila vill vara en kyrka som människor har en 

positiv relation till och känner glädje över att tillhöra. 

Svenska kyrkan i KTK erbjuder gemenskap och stöd i mörker och ljus, i glädje 

och sorg, i vardag och fest. 

 

 

  

VISION 

Svenska kyrkan i Kumla-Tärna-Kila har som vision att vara en gemenskap, där 

människors samhörighet med Gud blir bekräftad och där alla bemöts med 

omtanke, respekt och integritet och där människors behov och frågor tas på 

allvar. 

I varje människa som vi möter, så möter vi Gud. Människors lika värde skall 

bekräftas och försvaras i ord och handling. 

 

 

 

 

 

 

 



OMVÄRLDSBESKRIVNING OCH ANALYS 

Genom pastoratet går de två stora vägarna riksväg 56 (till Västerås) - där Kila 

kyrka ligger och riksväg 70 (till Enköping) - där Tärna kyrka är belägen. Mellan 

dessa båda vägar ligger Kumla kyrka med fina målningar av Albertus Pictor. 

 

Pastoratet består av jordbruksbygd, men har också samlad bebyggelse; Kumla 

kyrkby, Ransta, Ranstaby, Kyrkbacken i Kila, Sätra Brunn samt området vid 

Tärna kyrka, där Bygdegården och ett galleri ligger. Arbetstillfällen erbjuds vid 

Ransta Snickeri, Ransta Elbyrå, Mälardalens Mekaniska, pizzeria, affär och 

catering i Ransta, Lådbilen i Kumla, Tärna folkhögskola, Ransta skola, Kila 

skola, Sätra Hälsobrunn, Stall Jörgen Westholm, större gårdar med anställda 

samt ett antal småföretag och särskilda boenden.  Många lantbrukare har även 

ett arbete utanför gården. Många församlingsbor arbetspendlar dock. I Tomta 

finns en pendelparkering 

Pastoratet har närhet till naturen samt till städerna Sala, Västerås, Avesta och 

Enköping. Här finns cykelleder, fotbollsgolf och skidanläggning, Grällsta 

ridcenter och Östanbäcks kloster ligger i Kila församling. I Tärna församling 

finns det glasmuséum, galleri och Tärnaby kvarn. Här ligger också Törnesbo, 

där Lina Sandell tillbringade sina somrar. Innan Tärna storkommun gick upp i 

Sala kommun anlades Tärnabadet, som är ett utomhusbad. Kyrkstigsvandringar 

och källdrickning förekommer i församlingarna.  

Förskolor finns i Ransta och Sätra Brunn. Skolor med förskoleklass – årskurs 6 

finns i Kila och Ransta, medan barnen från Kumla kyrkby och Tärna församling 

åker skolbuss till Varmsätra, Ransta eller Sala, där närbelägna skolor ligger. 

Pastoratet samverkar med dessa skolor. 

Inom Kumla och Kila finns allmänna kommunikationer såsom bussar i 

linjetrafik. På prov har kommunen gratisbussar. Tågstopp finns i Ransta. De som 

bor i Tärna saknar allmänna kommunikationer och är beroende av egna bilar, 

dock finns en möjlighet att beställa kompletteringstrafik. Cykelleder har byggts 

ut mellan Sala och Kila (genom EU-pengar). Önskvärt vore om det blev en 

cykelväg mellan Kumla och Ransta och ett tågstopp i Kumla. Bygdeföreningen 

Tärnan, där kyrkan ingår, arbetar för detta.  

Inom pastoratet finns fritidsförening, hembygdsföreningar, 

bygdegårdsföreningar och bygdeföreningen Tärnan (badet). Här finns också 



pensionärsföreningarna SPF och PRO. Centerrörelsen samt flera 

idrottsföreningar har anknytning till och ett gott samarbete med kyrkan. 

I pastoratet finns inte längre något boende för äldre, vilket innebär att 

församlingsbor måste flytta från församlingen.  

Under de senaste åren har flera unga familjer flyttat in, på samma gång som de 

äldre också blivit fler. Detta ställer krav på pastoratet och verksamheten. 

Sannolikt kommer pastoratets struktur att vara tämligen oförändrad under den 

närmaste 10-årsperioden, eftersom det inte finns några kända planer på större 

etableringar av bostäder eller arbetsplatser. Den omvärld som pastoratet verkar i 

innebär speciella utmaningar på olika områden. 

Åldersstrukturen är ojämn med förhållandevis många barnfamiljer och många 

äldre. De flesta i arbetsför ålder pendlar till närliggande orter och många av 

skolbarnen åker skolskjuts till skolan. Detta medför att vi måste anpassa 

verksamheten vad gäller tidpunkter och platser. Största möjligheten att möta 

människor i olika samlingar torde vara på kvällar och helger. Vad gäller de äldre 

så bör sammankomsterna ske på dagtid, som exempel kan nämnas 

syföreningarna och träff för daglediga. Till daglediglunchen finns möjligheten 

att åka buss från Ransta. 

Vi har valt att arbeta utifrån projekt med barnen såsom luciagudstjänsten, sedan 

flera år tillbaka samt musikalprojekt i Tärna kyrka. Nytt för i år att en barnkör 

samlas inför Barnens allsång i Ransta Nästa. Tanken är också att ordna någon 

form av projekt med barnen i Kila. Vi har också ett gott och stort samarbete med 

skolan. Ungdomsstationen i Ransta Nästa har vi gemensamt ansvar för. 

Våra församlingar har ett gott samarbete med de föreningarna som finns i vårt 

pastorat. Vi gör många samarrangemang och är med ”som kyrka” på större 

event som anordnas i pastoratet.  

 

 

 

 

 



PASTORALT PROGRAM 

GUDSTJÄNST – 

Skapa rum och rymd för människors möte  

med Gud och med varandra. 

Svenska kyrkan i Kumla-Tärna-Kila skall erbjuda gudstjänster som är öppna och 

varma, där alla kan känna sig sedda och välkomna. Gudstjänsten skall visa att 

andligt och världsligt, himmelskt och mänskligt hör ihop. I mångfalden av 

gudstjänstformer ges möjlighet till delaktighet och olika uttryckssätt för alla våra 

sinnen, såsom i sång och musik, drama, bilder och ”tecken”. Kyrkorummet skall 

också vara ett rum för stillhet och eftertanke. 

Svenska kyrkan i Kumla-Tärna-Kila har ett stort förtroende, som visar sig i 

samband med dop, konfirmation, vigsel och begravning. Detta skall bevaras och 

också utvecklas. 

Huvudgudstjänst med nattvard firas minst 24 gånger per kyrkoår i våra kyrkor. 

UNDERVISNING – 

Skapa möten där vi kan  

söka, dela, lära och utvecklas. 

Svenska kyrkan i Kumla-Tärna-Kila skall uppmuntra nyfikenheten kring livs-

och trosfrågor och möta människors andliga behov i alla åldrar. Lärandet sker 

hela livet. Varje möte mellan människor är ett lärande, där människor med sin 

erfarenhet och livssituation får relatera till varandra, evangeliet och Guds 

närvaro. Detta lärande kan inte ägas, begränsas eller kontrolleras, utan är något 

ömsesidigt där vi alla kan lära av varandra. All undervisning sker i dialog med 

andra, i respekt för andras tro och erfarenheter när dessa möter kyrkans tro och 

kristen erfarenhet. 

Kyrkan skall ta varje människas längtan och nyfikenhet på allvar och 

tillhandahålla en trygg och tillåtande miljö samt se varje människa och möta 

henne där hon befinner sig. 

Hon skall förmedla den värdegrund där alla människor har lika värde oavsett 

nationalitet, kön, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund såsom det 

kommer till uttryck i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och 

Barnkonventionen. 



DIAKONI - 

Att i bön och handling  

visa på varje människas okränkbara värde. 

Svenska kyrkan i Kumla-Tärna-Kila skall verka för att i handling visa på 

evangeliets kärleksbudskap genom att upprätta människors självkänsla och 

egenvärde. Diakoni är att dela människors villkor och veta att Gud alltid är före. 

Kyrkan skall skapa mötesplatser och tid för samtal och gemenskap och vara en 

aktiv del av samhället i övrigt. 

Svenska kyrkan i KTK skall ta initiativ, agera och samverka för att stödja utsatta 

människor.  Kyrkans diakoni skall i Jesu efterföljd stå upp för och respektera 

varje människas unika och lika värde. Att visa mänsklig omsorg är allas ansvar. 

Diakonin skall också stärka, stödja och uppmuntra alla goda krafter och insatser 

som sker för människors bästa, av enskilda och grupper. 

I samband med större olyckor sker samverkan med POSOM-gruppen i Sala 

kommun. 

MISSION –  

Skapa dialog och samverkan 

lokalt och globalt. 

Svenska kyrkan i Kumla-Tärna-Kila skall genom samarbete med den världsvida 

kyrkan och andra nätverk finnas med i ett lokalt och globalt arbete för 

utveckling av församlingsarbetet och hållbara samhällen. 

Kyrkan som är en del av den världsvida kyrkan, skall skapa förutsättningar för 

människor att komma till tro, växa i tro och att i samarbete med enskilda, kyrkor 

och organisationer i andra delar av världen visa på Jesus Kristus.  

Svenska kyrkan i KTK skall anknyta till människornas situation och utgå från 

Människan. Genom ett förhållningssätt som är präglat av respekt, ödmjukhet och 

lyhördhet kan en bra relation skapas och kommunikation ske. 

Genom Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) och Svenska kyrkans internationella 

arbete (ACT) skall pastoratet bedriva samverkansarbete, där stöd och 

information sker i dialog och ömsesidighet. 

 



VERKSAMHETER PÅ ANDRA SPRÅK 

Kyrkliga handlingar kan ske på engelska, tyska och franska och inom stiftet 

finns präster som talar finska och tecknar. Inom pastoratet finns finsk- och 

ungersktalande. I närområdet finns kompetens för andra språk och 

teckenspråkskunniga. Inom länet finns Västmanlands tolkservice och 

landstingets dövtolkare. 

 

BARNKONSEKVENSANALYS - 

Barn och unga har en särställning i Svenska kyrkan. 

I inledningen av första avdelningen i Kyrkoordningen uttrycks kyrkans uppdrag. 

Där betonas ”I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför 

särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet.” Det här vill vi ta på 

allvar och vår ambition är därför att alla möten med och verksamheter för barn 

och unga ska vara prioriterade områden både personellt och ekonomiskt. 

Barnens bästa skall stå i fokus vid vår planering och i våra beslut genom en 

Barnkonsekvensanalys. 

I dop- och konfirmandpastoralerna uttrycks barns och ungas särställning och 

vikten av att erbjuda en miljö som är kravlös och som betonar allas lika värde. I 

mötet med barnen och ungdomarna erbjuds redskap för att tolka livets olika 

skeenden, händelser, upplevelser och frågor. 

Öppen verksamhet för små barn med föräldrar, Skolverksamhet med samtal om 

viktiga frågor såsom mobbning, liv och död etc. och upplevelsevandringar i 

samband med påsk är några exempel som efterfrågas. 

Konfirmandfrekvensen har varit god. I år kommer vi att gå ut med en gemensam 

inbjudan från alla församlingarna i Sala kommun. I vissa grupper kommer det 

också att ske ett samarbete över de geografiska gränserna. 

Svenska kyrkan i Kumla-Tärna-Kila skall ta särskild hänsyn till barns och ungas 

uppväxtvillkor och vill skapa goda förutsättningar och miljöer för deras 

utveckling, helt i linje med FN:s Barnkonvention. 

 

 



KYRKOMILJÖN 

 

Begravningsverksamhet  

Öppen och välskött miljö -  

för samtal om livet och döden. 

Svenska kyrkan i Kumla-Tärna-Kila har ansvar för begravningsverksamheten 

inom pastoratet.  Vi vill utveckla begravningsplatserna så att de blir en helande 

miljö till tröst och stöd för sörjande och anhöriga. Vi vill skapa sådana 

gravplatser som efterfrågas, till exempel askgravplats och askgravlund. 

Kyrkogårdarna skall hållas välskötta, vara en plats för stillhet och eftertanke 

men också en plats för samtal om livet och döden. 

 

Kumla kyrka 

Kumla kyrka ligger i Kumla kyrkby där även Församlingshuset och 

Klockargården ligger. Vid kyrkan ligger kyrkogården, verkstad, bodar och en 

kyrkpark. På kyrkans mark ligger Kumla hembygdsgård. I Församlingshuset är 

det samlingar av olika slag och körövningar. Lokalerna hyrs också ut till olika 

evenemang.  

I Klockargården ligger pastorsexpeditionen, arbetsrum för personalen och lokal 

för barnverksamhet. Syföreningsmöten, körövningar och sammanträden hålls 

här samt personalsamlingar och personallunch. Vi har en hyresgäst i källaren – 

cateringfirman Lådbilen. 

Tärna kyrka 

I Tärna kyrka träffas Projektkören och övar inför Luciagudstjänsten och 

Musikaler och här sammanträder Tärna FR. Vid kyrkan ligger kyrkogården, 

verkstad och bodar. På kyrktomten utanför finns ett stort bord med plats för 

rullstol, en uppskattad rastplats för genomresande. Nära kyrkan ligger Tärna 

Bygdegård med kyrkstallar och bodar utanför. Bygdegården används som ett 

”församlingshem” av kyrkan. Vi har ett gott samarbete och ordnar även många 

evenemang tillsammans. 

 



Kila kyrka 

Kila kyrka ligger på Kyrkbacken. Vid kyrkan ligger kyrkogården och verkstad. 

Ungdomsgården skall avyttras och istället används nu Prästgården till 

sammanträden, körövningar och olika samlingar. Här finns också 

övernattningsrum för präst. Många planer och idéer finns för framtiden. I 

närheten ligger också Komministergården, som drivs av en stiftelse. På andra 

sidan av Prästgården ligger Kila hembygdsgård.  

 

Kumla församling 

 I Kumla församling är 74,4% tillhöriga eller 1129 personer. Inom Kumla 

församling bor de flesta i Ransta, där vi har ett gott samarbete med föreningarna 

och skolan. I kyrkbyn har vi samarbete med hembygdsföreningen och 

centerkvinnorna.   

I Kumla kyrka firas gudstjänst var tredje söndag, men oftare under jul, nyår och 

allhelgonahelgen. I kyrkan samlas fler människor vid de kyrkliga handlingarna 

än under gudstjänsterna. Mycket av det som sker i våra kyrkor är gemensamt för 

de tre församlingarna. Några exempel är Dropin-vigslar på Alla hjärtans dag, då 

hela personalstyrkan samarbetar och även konsert för Världens barn med lokala 

förmågor. Varje försommar har vi också Familjedag med gudstjänst, hoppborg, 

korv och bröd mm. 

Kumla kyrka har Öppen kyrka under söndagarna i juli månad, allhelgonahelgen 

och kyrkogårdsdagen.  I januari månad bjuder vi in alla som döpts under det 

gamla kyrkoåret till dopfest, då man får hämta hem sin dopängel. Vi använder  

kyrkan till allt; såsom tårtkalas i koret, klapp och klang och ballongregn från 

orgelläktaren. 

 

 

 

 

 



Tärna församling 

 

Tärna är den minsta församlingen med 258 tillhöriga eller 83%.  Tärna 

församling består av jordbruksbygd och ligger i Uppland. Här finns inget 

församlingshem utan vi använder Tärna bygdegård och samarbetar med 

bygdegårdsföreningen. Tillsammans anordnar vi julfester, Hemvändardagen och 

Kulturarvsdagen mm. 

I kyrkan firas gudstjänst var tredje söndag, men oftare under de stora högtiderna. 

Vi firar som regel gudstjänst kl. 18 och inleder alltid med gemenskap runt 

kaffebordet. Här har vi också dopfest för de som döpts i Tärna kyrka. Öppen 

kyrka är det på kyrkogårdsdagen och under allhelgonahelgen. Kyrkan används 

också för sammanträden och här övar barnen inför luciagudstjänsten och 

musikaler. 

 

Kila församling 

I Kila församling är 669 personer eller 74% tillhöriga. Församlingens karta 

liknar Sveriges. Inom församlingens gränser ligger också Sätra Brunn med 

Brunnskyrkan. Kyrkan ägs av brunnen men vi har ansvar för verksamheten. Vi 

har Dropin-vigslar på Midsommaraftonen och planer finns för ytterligare ett 

tillfälle i samarbete med brunnen. Några gudstjänster under året förläggs till 

Brunnskyrkan och varje sommar håller vi veckomässor där. 

I Kila kyrka har alla våra körer samverkat vid Beatlesmässan, Schlagermässan 

och vid Anna-Lottas jul. Planer finns på ytterligare samverkan. 

I kyrkan firas gudstjänst var tredje söndag, men precis som i Kumla och Tärna 

kyrkor oftare under de stora helgerna. I Kila har vi också Orgelmässan och 

dopfest varje år samt Öppen kyrka vid kyrkogårdsdagen och allhelgonahelgen.    

 

 

 

 



UTVECKLINGSOMRÅDEN 

Fortsatt utveckling av gudstjänstlivet i våra tre församlingar. 

Svenska kyrkan i Kumla-Tärna-Kila skall vara öppen, tillgänglig och 

närvarande.  Människor som bor och vistas här skall ha goda möjligheter att vara 

kyrka och att fira gudstjänst. Utvecklingen handlar dels om att ta i anspråk de 

som vill ha uppgifter i gudstjänsten och dels om olika former och uttryck i 

musik, ord, tystnad, tecken, rörelse och stillhet. 

Det är viktigt att både tradition och förnyelse finns med. Samarbetet mellan alla 

som arbetar med gudstjänster är viktigt och kan utvecklas. Genom att fira just 

mässor som Beatlesmässan upplever vi hur människor hittar tillbaka till kyrkan 

och gudstjänsten.  

 

Fortsatt utveckling av lärande och undervisning för barn i skolan och 

församlingens verksamheter. 

Vi har ett gott samarbete med skolorna, särskilt Ransta skola. Detta samarbete 

ska vi vårda och utveckla bland annat genom att vara lyhörda för deras behov. 

Genom att finnas där barn och unga samlas hoppas vi att församlingens och 

kyrkans trösklar ska upplevas som låga och taken öppna mot rymden. 

Samma sak gäller för barn utanför skolan. Genom att anpassa oss i möjligaste 

mån till behov, gällande tider och platser, vill vi ge möjlighet för så många som 

möjligt att vara en del av verksamheten. Ett annat viktigt bidrag till utvecklingen 

är samarbetet i personalgruppen. 

 

Den föreliggande Församlingsinstruktionen har utarbetats i samverkan mellan 

anställda, förtroendevalda i församlingsråden och kyrkorådet samt kyrkoherden, 

som sammanställt densamma. Församlingsinstruktionen för Kumla Tärna Kila 

pastorat är godkänd av Kyrkofullmäktige och kyrkoherden. 

Kila prästgård den 27 maj 2019  

 

………………………………..  ……………………………….. 

Anna Onsten Molander  Karin Hammermo 

Kyrkofullmäktiges ordf.  Kyrkoherde 


