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Med mitt eget jag

”Vad du vill är helighet, men du är barmhärtighet.”
SvPs 217 vers 4

Människans okränkbara värde är givet av Gud.
Mötet med mig själv kan trots detta innebära kontakt med områden som är i behov av accepterande,
förlåtelse eller läkedom. Att tolka det egna livet i
försoningens ljus kan ge nya möjligheter att växa
som människa.
I själavården och gudstjänsten, i samtalet i den
mindre gruppen eller i en inkluderande gemenskap
kan det erbjudas en plats för att också våga möta
sig själv.

TEOLOGISK GRUNDSYN

Med andra människor

Den kristna trons, och därmed också församlingens centrum, är den uppståndne Jesus Kristus. I
honom försonar Gud hela världen med sig själv
och genom dopet förs vi in i den världsvida kyrkan
som lokalt tar gestalt i den lokala församlingen.

”Allt vad ni vill att människor skall göra för er, det skall ni också
göra för dem.” Matt. 7:12

Jesus utmanar människan att se den andre som lika
viktig och värdefull som sig själv. När vi är starka
får vi hjälpa den andre och omvänt. Uppmaningen
att betrakta varandra så som Jesus betraktar varje
människa skapar förutsättningar till ett liv i förlåtelse och försoning. Genom att hjälpa andra kan
ett liv i Jesu efterföljd i kärlek och engagemang
gentemot den andre och gentemot det samhälle vi
lever i växa fram. Detta tar sig konkret gestaltning
i att vara riktad utåt mot samhället för att vara en
kraft i gemenskap med andra goda krafter för att
bidra till människors bästa.

I dopet ges också den gemensamma kallelsen att
leva ut Guds försoning, formulerat i samklang med
Skara stifts vision ”att tillsammans i Toarps församling i ord och handling tala tydligt om Jesus.”
Detta gestaltas i denna församlingsinstruktion
(FIN) med bilden av en fyrklöver med fyra försonade relationer utifrån Jesu undervisning, livshållning och försoningsverk på korset.

Här finns också en grund till att tillsammans forma
en församlingsgemenskap i den lokala distriktskyrkan som en del av den större samhörigheten med
övriga distrikt i Toarps församling.

Med Gud

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att
de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.”
Joh. 3:16

Med skapelsen

I en individualistisk tid med mycket identitetssökande särskilt bland unga, där samtidigt längtan
efter gemenskap är stark, finns här ett befriande
evangelium att leva ut. Med utgångspunkt i gudstjänstens bön och lovsång, genom att dela bibelberättelser och troserfarenheter samt genom praktisk
handling och omsorg om medmänniskan, får detta
vara den grund som kan hjälpa oss alla att finna en
gemenskapsgrund som ligger utanför oss själva.
Här återknyts kontakten med Gud som människans ursprung, livskälla och mål.
SVENSKA KYRKAN TOARPS FÖRSAMLING

”Jorden är Herrens och allt den rymmer, världen och alla som bor
i den!” Ps 24:1
Människans förvaltaruppdrag från Gud inbegriper
hela skapelsen. Att leva i ljuset av Jesu försoning är
också att som församling verka för hela skapelsens
hållbarhet och framtid. Detta inbegriper förvaltandet av byggnader, mark och andra materiella
värden på ett hållbart sätt.
Det innebär också att uppmuntra varandra till en
miljömedveten livsstil och miljömedvetna val.
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OMVÄRLDSBESKRIVNING
Toarps församling är en del av Svenska kyrkan, Skara stift och den världsvida kyrkan.
Församlingen ligger inom Borås kommun
och består efter en indelningsförändring
1 januari 2022 av samhällena Aplared, Dalsjöfors, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered med tillhörande kyrkor.

Den sammanlagda folkmängden är ca 11 000
personer fördelade enligt följande på de olika
distrikten (statistik enligt SCB, ungefärliga tal):
Dalsjöfors 3800
Gånghester och Målsryd 2500
Aplared/Ljushult 980
Dannike 830
Rångedala 890
Äspered 885

Aplared med Ljushults kyrka och Dannike har
fram till dess varit en del av Kinds pastorat i
Göteborgs stift. All statistik nedan utgår från
denna nya församlingsindelning.
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De olika samhällena präglas av sin historia, där
exempelvis textilindustrin haft en stark påverkan
på Dalsjöfors, Gånghester och Målsryd och dess
framväxt.

Redan 2014 gjordes en förändring i församlingsindelningen då de tre församlingarna Rångedala,
Toarp och Äspered i gamla Toarps pastorat som
funnits sedan medeltiden gick samman till en
församling. Från 1 januari 2022 utvidgas alltså
detta
till sju samhällen och sju gudstjänstBröllopsdatum:
19
oktober
2022 med olika förutsättningar
Dagar kvar: 365
gemenskaper
och
möjligheter.

Dalsjöfors är det största samhället i församlingen
dit skolelever kommer från alla de omgivande samhällena i samband med övergången till
högstadiet. Förskola samt låg- och mellanstadieskolor finns i samtliga samhällen. Många barn
är engagerande i olika idrottsaktiviteter i olika
Sammanfattning av bröllopsbudget föreningar i varje samhälle. Kulturskolan har
viss musikverksamhet utlokaliserad till de olika
Det lokala sammanhanget tillvaratas genom
KATEGORI
UPPSKATTADE
FAKTISKA
ÖVER/UNDER
samhällena,
men den mesta verksamheten sker i
distriktsråd
som under kyrkoherden
och 3 800,00
Dalsjöfors
3 800,00
0,00
Gånghester och Målsryd
2 500,00
2 500,00
0,00
Borås0,00med tillhörande behov av skjuts.
Kyrkorådet
visionära
Aplared och Ljushultansvarar för distriktens
980,00
980,00
Dannike
830,00
830,00
0,00
arbete.
Dessa leds av präst eller
diakon.
Rångedala
890,00
890,00
0,00 av kommunal service som äldreboende
Mycket
Äspered
885,00
885,00
0,00
Summa utgifter
9 885,00
(Dalhem), vårdcentral, folktandvård, bibliotek
och simhall är också samlad till Dalsjöfors och
servar alla de övriga samhällena.
I Dalsjöfors finns också annan service i form av
matvaruaffärer, restauranger och annan kommersiell verksamhet. Viss begränsad kommersiell
Dalsjöfors
Gånghester och Målsryd
verksamhet finns också i övriga samhällen med
Aplared och Ljushult
Dannike
bl.a. affär i Gånghester.

Äspered
9%
Rångedala
9%

Dalsjöfors
39%

Dannike
8%

Rångedala

Aplared och
Ljushult
10%

Boende i eget småhus är den vanligaste boendeformen med runt 80 % av bostadsbeståndet.

Äspered

Gånghester och
Målsryd
25%

Cirkeldiagram som visar utgiftsprocent för varje kategori finns i den här cellen.
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I övrigt finns hyresrätter och bostadsrätter. Fram
till 2024 planeras för sammanlagt ca 80 nya bostäder, i Dalsjöfors, Aplared och Dannike.
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26 % av befolkningen är i åldern 0-19 år, 53 % i
åldern 20-64 år och 20 % i åldern över 65 år. Antalet personer som är sammanboende med eller
utan barn utgör 74 % av befolkningen och 16 %
är ensamstående. Resterande 10 % är definierade
som övriga hushåll i kommunens statistik.

Andelen som får ekonomiskt bistånd från kommunen ligger en bra bit under snittet för kommunen som helhet, 0,7 % respektive 2,1 %.
Barn i ekonomiskt utsatta familjer i Borås kommun som helhet har minskat under de senaste
åren (11,3% 2011 respektive 8,4% 2018). De samhällen som ligger inom församlingens gränser
tillhör inte de områden som ligger i topp i denna
statistik. Även om antalet barn som växer upp
under dylika omständigheter numerärt inte är så
många, möter församlingens diakoni inte sällan
just denna grupp.
De behov som framkommer i dessa samtal rör
ofta just ekonomisk utsatthet samt psykisk ohälsa
hos både förälder och barn. Inte sällan är det
ensamstående föräldrar som hör av sig.

Antalet kyrkotillhöriga uppgår till ungefär 7 400
personer, vilket utgör 67 % av befolkningen.

10 % av befolkningen har på något sätt en
utländsk bakgrund. Antalet nytillkomna med
flyktingbakgrund har dock minskat betydligt
de senaste åren som en konsekvens av striktare
flyktingpolitik.

Inom Toarps församling förvärvsarbetar runt
50 % av befolkningen. Vanliga arbetsplatser/
yrken är inom tillverkningsindustrin, byggverksamhet, handel, utbildning samt vård och
omsorg. En förhållandevis låg andel, 20 %, har
eftergymnasial utbildning.

Borås stad gjorde 2020 en medborgarenkät med
syfte att vara en nutidsspaning kring vad medborgarna, i huvudsak i Dalsjöfors, såg för behov
framöver. En sak som tydligt framkom i denna
var att det finns en önskan om att det skapas fler
öppna mötesplatser.

Utmärkande är också att många fler arbetspendlar ut från församlingens samhällen än in.
Största arbetsgivare, förutom kommunen, är
Dalsjöfors Slakteri AB i Senåsa. Andra större
företag är Eton Fashion AB, och Eton System AB
i Gånghester.

I alla samhällen finns ett aktivt och levande föreningsliv där inte minst idrottsföreningar, hembygdsföreningar och pensionärsorganisationer är
starka. Lokala sockenråd eller ortsråd driver också
aktivt utvecklingen i det lokala sammanhanget.

I församlingen finns många en- och fåmansföretag, där många är med i det lokala företagsnätverket Företagarna.

Det ekumeniska samarbetet samordnas i Toarps
ekumeniska råd. Där ingår Toarps församling,
Equmenia-församlingen i Målsryd, EFS-föreningen i Äspered samt Gemenskapen i Gånghester, en fristående gruppering. EFS-föreningen är
en del av den Samarbetskyrka som finns mellan
EFS och Svenska Kyrkan, belägen i Äspered.

Medianinkomsten ligger på 245 060 kr (2020),
som kan jämföras med rikets 380 400 kr.
Den öppna arbetslösheten är låg, 1 %, som kan
jämföras med riksgenomsnittet på 8,3 %.
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Det bor många kristna i församlingens samhällen
som har sitt kyrkliga engagemang i frikyrkor i
Borås.

Här finns behov av fler öppna mötesplatser. De
relativt många ensamhushållen kan också antas
ha liknande behov.

Toarps församling är religiöst sett en relativt
homogen miljö. Inga andra än kristna religiösa
sammanslutningar finns inom församlingens
geografiska gränser.

I samtal och möten i diakonala sammanhang
framkommer inte sällan denna dolda ensamhet.
Här finns också drag av psykisk ohälsa och ekonomiska problem som gör delaktighet i det omgivande samhället svårare. Denna form av utsatthet
är inte sällan svår att visa i mindre samhällen och
därför är det en stor utmaning att finna mötesplatser, enskilt som kollektivt, där också dessa
personer känner sig sedda och välkomna.

Den miljöutmaning som hela världen står inför
gäller förstås också i det lokala perspektivet. I
kommunens översiktsplan så beskrivs vikten av
att ta hänsyn till miljöaspekten särskilt gällande utsläpp om transporterna ökar vilket kan bli
ett resultat vid förtätad bebyggelse. Satsning på
gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik nämns
vidare i planen.

En hög andel barn och unga lever dock sina liv
med skola, omsorg och fritidsverksamhet inom
församlingens gränser. En fjärdedel av befolkningen är under 19 år. Ur ett barnperspektiv blir
det viktigt att se att församlingen och de olika
aktörer som verkar här skapar mötesplatser
lokalt där barnen är i centrum.

Till miljön hör även vaktmästeriets lokaler
vid församlingshemmet i Dalsjöfors. Här finns
stränga miljökrav utifrån att området ligger i ett
vattenskyddsområde. Krav som i dagsläget är
svåra att uppfylla.

Mycket av barnverksamheten sker i skola, föreningar och kyrka. Församlingens barnverksamhet
behöver därför ske utifrån samverkan med dessa
andra aktörer, vilket redan sker i dagsläget med
goda relationer gentemot förskola och skola. Mötesplats Stationsvägen (se vidare under Pastoralt
program) underlättar samverkan med skolor
och barns aktiviteter i anslutning därtill genom
att inte kräva skjuts i samma utsträckning som
tidigare.

OMVÄRLDSANALYS
Omvärldsbeskrivningen visar att den största
andelen av befolkningen är mitt i livet med alla
de frågeställningar och svårigheter att få ihop
almanackan som det medför. Här finns en utmaning för församlingen att möta människor i livets
olika skiftningar och livsomständigheter med
meningsfulla mötesplatser.

Detta är inte minst viktigt med tanke på de barn
som växer upp i ekonomiskt och socialt utsatta
familjer, där stödet med skjuts till olika aktiviteter inte alltid är självklart.

De flesta som bor och lever inom församlingens
gränser är yrkesverksamma på annan ort. I Borås
finns de flesta affärer, sjukhus och gymnasier
samt högskola. Dessa perspektiv tillsammans är
viktiga att beakta vid planerandet av församlingens satsningar för att erbjuda växtplatser.
Även om många pendlar ut från församlingens
olika samhällen till arbete och aktiviteter så finns
ett behov av mötesplatser lokalt för att stimulera
kontakt mellan människor och att motverka ensamhet och isolering. Inte minst visar det faktum
att 20 % av befolkningen är över 65 år detta.

Oavsett åldersgrupp krävs samarbete med andra
aktörer för att skapa förutsättningar för ett
gott liv. Det ställer också krav på församlingens
diakonala arbete så att församlingsbor i livets alla
skiftningar får följas av kyrkans omsorg och att
det finns plats för gemenskap hela livet.
I församlingen finns ett stort engagemang sedan många år för nyanlända svenskar. Trots att
invandringen minskat och Migrationsverket har
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sagt upp sina lägenheter i hela Borås kommun så
är behovet av att arbeta för en ökad integration i
samhället fortsatt stor.

• Det gemensamma ansvaret för barn och unga
delar församlingen med kommun och andra föreningar. Här finns möjlighet att utveckla samverkan för barnens trygghet och utveckling.

Tydligt är också att församlingen präglas av att
den består av sju samhällen med egen historia
och skiftande förutsättningar. En utmaning är
att finna en balans där de olika byarnas och distriktskyrkornas särart tas tillvara samtidigt som
upplevelsen av att vara en församling tillsammans stärks.

• Miljö- och hållbarhetsperspektivet är viktigt
ur barnens perspektiv likaväl som det är ett ansvar för församlingen för att bidra till framtidstro
och en hållbar livsstil för framtida generationer.
Miljö- och hållbarhetsperspektivet behöver
därför ur ett skapelseteologiskt perspektiv allt
mer integreras såväl i undervisningen som när
det kommer till inköp av material, livsmedel och
liknande i verksamheter för barn- och unga.

Miljöperspektivet är en utmaning som det är viktigt att ha med i planeringen, inte minst gällande
investeringar i maskiner, transportmedel samt
energiförsörjning.

PASTORALT PROGRAM
Grunden för det pastorala programmet vilar på
syftesparagrafen från Kyrkoordningens andra
avdelning ”att människor skall komma till tro på
Kristus och leva i denna tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas
och skapelsen återupprättas.”

BARNKONSEKVENSANALYS, BKA
En barnkonsekvensanalys (BKA) har gjorts som
en del av arbetet med FIN. Här har förutom
statistikinsamling ingått intervjuer med barn,
ungdomar och föräldrar i de olika verksamheter för barn i åldern 0-18 år som församlingen
bedriver.

Med detta som utgångspunkt förgrenar sig församlingens grundläggande uppgift i olika delar
som tillsammans stimulerar och stärker varandra
för att tillsammans bygga församling i det lokala
sammanhanget.

Några slutsatser från BKA är att:
• Det utåtriktade arbetet i dopuppföljningsarbetet når många i de berörda åldrarna och tas
emot positivt. Slutsatsen av detta är att det är
viktigt att fortsätta utveckla kontakterna med
förskola, skola och föräldrar.

Mötet med Gud och varandra

Gudstjänsten är på många sätt det centrum som
församlingens liv tar sin utgångspunkt i. Här
finns möjligheten att samlas till bön och lovsång,
nattvardsfirande, undervisning och gemenskap
för att tillsammans stärkas som församlingsgemenskap.

• Det dubbla perspektivet att verka parallellt både på distriktsnivå som församlingsnivå
behöver ta hänsyn till de olika förutsättningarna
som barn i olika åldrar har för att så många som
möjligt ska kunna delta.

Samtidigt utgör detta perspektiv en utmaning i
den konkreta verkligheten med frågan om hur
allt fler ska kunna växa in i och känna samhörighet och delaktighet i gudstjänstens liv.

• En särskild utmaning är att utveckla verksamheter med varierat innehåll för åldrarna 12-14
år för att nå unga med olika intressen.
• Ytterligare en utmaning är att vidareutveckla
grupper och verksamheter för konfirmandåldern
och uppåt.
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Målet är ett levande gudstjänstliv i församlingens alla sju kyrkor. Ambitionen är att stimulera
delaktighet för allt fler i gudstjänsten. Av den
anledningen är det viktigt att låta det lokala

dopuppföljningsarbete där barn erbjuds undervisning varje år. Mycket av detta arbete görs i
nära samarbete med förskola och skola.

sammanhanget i distrikten med dess historia och
tradition få ge avtryck i gudstjänstfirandet. På
grund av lokala omständigheter kan gudstjänstformerna se olika ut. Fasta gudstjänsttider och
ett igenkännande i det lokala gudstjänstsammanhanget är dock viktigt.

Konfirmandundervisningen följer därefter och
bärs av ett konfirmandarbetslag där olika kompetenser ingår. Som en del i detta ingår erbjudandet
att efter konfirmandtiden finnas kvar som fadder
med fördjupad undervisning och ett växande i
ansvarstagande som mål.

Inriktningen är vidare fler lekmannaledda gudstjänster för att stärka det ideella engagemanget i
gudstjänsten och ge möjlighet till ett regelbundet
gudstjänstliv i församlingens alla sju kyrkor.

Barn- och ungdomsgrupper finns från barntimmar (4-5 år) och uppåt. Det som särskilt behöver
utvecklas här är fler grupper i junioråldern (från
åk 3), samt en fortsättning för äldre ungdomar
efter högstadiet.

Barnen och de ungas plats i gudstjänsten är viktig. Delaktigheten för barngrupper i gudstjänster
för alla åldrar, för unga ideella och för konfirmander under konfirmandtiden att få möjlighet
att ta plats i både planerandet och firandet av
gudstjänsten är områden att utveckla.

För Mötesplats Stationsvägen i Dalsjöfors finns
konkreta tankar på att skapa mötesplatser och
grupper både för minior/junioråldern och för
äldre ungdomar. Detta är ett arbete som ska byggas upp under de kommande åren.

Pilgrimsvandringar planeras och genomförs
regelbundet längs olika sträckningar inom församlingen. För detta finns en planeringsgrupp
bestående av anställda och ideella medarbetare.

Samtalsgrupper och bibelstudiegrupper som en
del i vuxenundervisningen erbjuds på olika distrikt, i dagsläget i Gånghester och Äspered. Det
finns en uttalad önskan om att starta hemgrupper
i någon form och det är något att förankra hos
intresserade och arbeta med under de kommande
åren.

Församlingen hyr sedan början av 2021 en lokal
i centrala Dalsjöfors med namnet Mötesplats
Stationsvägen där syftet är att vara en öppen
mötesplats.

Sjung Guds lov i era hjärtan

Lovsången till Gud ska genomsyra gudstjänst och
församlingsliv genom både ord och musik som
ett gensvar till Guds utgivande kärlek. Musiken
är en av flera byggklossar för delaktighet och
där är ambitionen att strategiskt arbeta med en
körtrappa från ung till gammal och därigenom
skapa förutsättningar att i livets skiftningar hitta
en plats att få dela musiken och sången. Församlingen vill vara en rekryterande miljö och ge
utrymme för ideella musiker och musikelever i
gudstjänsten.

Kurser, föredrag och föreläsningar erbjuds med
viss regelbundenhet och är ett område som
det finns stora möjligheter att utveckla på bl.a.
Mötesplats Stationsvägen som ytterligare en del i
den fortsatta vuxenundervisningen.

SAMHÄLLSANSVAR

Genom den nästankärlek och det samhällsengagemang som det diakonala perspektivet tar som sin
utgångspunkt kan Guds kärlek omsättas i världen.

Fördjupning

Förutom i gudstjänstens sammanhang, där
undervisning naturligt ges, erbjuds fördjupning
i tro och bibelkunskap på olika sätt. Som ett led i
dopuppföljningen arbetar församlingen med ett

Det är ett vittförgrenat område som berör
människor i livets skiftande omständigheter.
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Sedan gammalt finns ett uppbyggt arbete i nära
samverkan mellan präst och ideella medarbetare
som stöttar nyanlända med stöd och hjälp i konSVENSKA KYRKAN TOARPS FÖRSAMLING

Det själavårdande och stödjande samtalet är en
viktig del i det diakonala arbetet. Även här är
Mötesplats Stationsvägen tänkt att fungera som
en lågtröskelplats för detta. De försonade relationerna som omnämndes i den teologiska grundsynen med Gud, sig själv och andra med Kristus
som försoningens grund, är det raster som detta
arbete bedrivs utifrån.

takten med myndigheter och integrationen i det
svenska samhället och språket. Antalet nyanlända
har minskat de senaste åren, så fokus framåt är
här det integrationsstärkande arbetet. Här finns
också ett nära samarbete med Kyrkornas flyktingrådgivning med bas i Borås.
På kontraktsnivå finns ett etablerat nätverk mellan diakonerna som underlättar samverkan och
stöd i olika former.

Det finns också möjlighet att vid behov ge ett
begränsat ekonomiskt stöd, främst i form av
matkassar.

Även i relation till daglediga finns ett väl uppbyggt arbete som inkluderar diakon och ideella
medarbetare med syfte att erbjuda mötesplatser i
olika distrikt. Samtidigt som det lokala perspektivet bevaras så är målet att arbeta tillsammans
över distriktsgränserna. Framåt är målet att
fokusera på gemenskapsbyggandet och att än
mer inkludera fler medarbetare som präst och
musiker.

Samverkan med de olika orts- och sockenråden
är ytterligare ett område som församlingens tar
en aktiv del i för att stärka det gemensamma
bästa. Församlingens medarbetare ingår som en
naturlig del i dessa lokala råd som samlar kommun, föreningar och företag.
I arbetet med försoning i alla de fyra dimensionerna kommer inte minst detta in. Församlingen
har ett uppdrag att bidra till ett gott och tryggt
samhälle. Den goda samverkan som redan finns
med skolan är det viktigt att fortsätta underhålla
och utveckla.

I den medborgarenkät som hänvisades till i
omvärldsbeskrivningen framkom önskan om
fler mötesplatser, särskilt i Dalsjöfors. Satsningen på Mötesplats Stationsvägen i Dalsjöfors går
hand i hand med den önskan, särskilt eftersom
församlingshemmet i Dalsjöfors ligger en bra bit
utanför Dalsjöfors samhälle och det är svårt för
människor utan bil eller god fysik att ta sig dit.

Äldreboendet Dalhem i Dalsjöfors är en viktig
samverkanspart med regelbundna gudstjänster
varje vecka samt återkommande enskilda besök
av diakon och präst.

Önskan är att mitt i samhället främja gemenskap,
synliggöra kyrkan och evangeliet och att få vara
en plats öppen för alla åldrar. Vidare att arbeta för en mötesplats som är relevant också för
människor som idag inte finns med i församlingens verksamhet. I detta arbete är frågan om idealitet central och målet är att många ska kunna
känna sig delaktiga och ta både plats och ansvar.

Till försoningens perspektiv hör också skapelsen och arbetet för en hållbar miljöutveckling.
Här finns en miljögrupp som arbetar med olika
förslag i nära samarbete med Kyrkoråd och Fastighets- och kyrkogårdsutskott. Planerna på hur
detta arbete ska konkretiseras är ett prioriterat
mål hos Kyrkorådet och ska bedrivas långsiktigt.

Idealiteten är ett centralt område att ständigt
utveckla. Flera av församlingens medarbetare har
gått Ideellt forums kurs på Helsjön som resulterat
i en handlingsplan för idealitet. Strävan är att
fördjupa och förstärka detta område. Satsningen
på Mötesplats Stationsvägen har som en del i sin
vision just tillvaratagandet av såväl ideella krafter
som idéer och initiativ.

Gå ut i hela världen…
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Missionens grund är att bära ut evangeliet om försoning. Det är församlingens uppdrag. Alla möten
med människor i det lokala sammanhanget har
detta uppdrag i sig. Som medvandrare på livets
väg är uppdraget att i ord och handling sprida
evangeliet om försoningens hopp och möjlighet.

DOMKAPITLETS REGLER

I Toarps församling bärs evangeliet om försoning vidare genom alla kontakter med barn och
unga i dopuppföljningsarbetet samt barn- och
ungdomsgrupper, i möten och samtal med
människor i samtalsgrupper, körer och gemenskapsträffar. Evangeliet om försoning blir vårt
sätt att leva och vittna om missionens uppdrag.

Toarps församling följer Kyrkoordningens intentioner och Domkapitlets regler i de frågor där
specifika målsättningar finns genom att:
• Fira gudstjänst varje söndag och kyrklig
helgdag varav minst en huvudgudstjänst med
nattvard. Dessutom firas mässa ett flertal gånger
både vardag som helg.

Men missionens ansvar stannar inte vid församlingens geografiska gränser. Med utgångspunkt i
mötet med romska bulgarer som kom till Toarp
sommaren 2015 för att försöka försörja sig, initierade församlingen ett arbete i samarbete med
BAM, Bulgarian Aid Mission.

I Rångedala, Äspered och Dalsjöfors är målet att
fira gudstjänst varje söndag.
I Gånghester och Målsryd firas gudstjänst
varannan vecka.
I Dannike och Ljushult som senast tillkomna
distrikt i samråd med lokala församlingsbor
arbeta fram formerna för ett regelbundet gudstjänstliv.

Det är ett projekt som syftar till att hjälpa
romska barn med skolgång lokalt i Vidin,
Bulgarien, ett av Europas fattigaste områden.
Arbete sker också i samverkan med Toarps
ekumeniska råd.

Under några veckor på sommaren kan detta
mönster brytas med tidvis något färre
gudstjänster.

Utmaningen framöver ligger i att upprätthål-la
engagemanget för projektet, samtidigt som
romerna inte finns kvar inom Toarps
församlings gränser längre.

Fasta gudstjänsttider tillämpas i de olika
distriktskyrkorna samt för kyrkliga handlingar.
• Församlingens kyrkobyggnader är en viktig
resurs för den grundläggande uppgiften. Kyrkorna talar både genom sin placering och med sin
interiör av bilder och symboler om Guds kallelse
och längtan efter varje människa. Kyrkobyggnaden är också en viktig symbol för kyrkans lokala
närvaro i varje samhälle.

Insamlingsarbetet till ACT Svenska kyrkan genomförs i samband med kollekter samt under de
olika insamlingsperioder som finns under året.
Material kring de olika insamlingarna beställs
och används som stöd vid både gudstjänster och
andra verksamheter och samlingar.

Församlingen har sju kyrkor och i alla dessa firas
regelbundet gudstjänst.

Samarbetskyrkan i Äspered bedriver också ett
aktivt insamlingsarbete till EFS mission.

I Äspered finns förutom kyrkan en församlingsgård som ägs gemensamt av Svenska kyrkan
och EFS. Här firas de flesta gudstjänsterna och
kyrkan i Äspered nyttjas framför allt vid de stora
helgerna samt för kyrkliga handlingar.

I Gånghester tas kollekter regelbundet upp till
tre olika projekt: Win Souls for God i Addis
Abeba, Etiopien som är ett projekt inriktad på att
stödja gatubarn.
Karibuhjälpen som stöder barn och ungdomar i
byn Kapolo, Tanzania.

Förutom kyrkorna finns ett kapell, Mikaelskapellet, på kyrkogården i Dalsjöfors där det firas
veckomässa och kyrkliga handlingar. Sakristian i
Mikaelskapellet nyttjas som samtalsrum.

BAM, Bulgarian Aid Mission.
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Steg på vägen i arbetet är att:
• Inbjuda till regelbundna samtalsforum över
distriktsgränserna med syfte att lära känna varandra bättre samt dela längtan och utmaningar.

Målsryds och Ljushults kyrkor är inredda som
kombikyrka med pentry och cafédel längts bak.
Samtliga kyrkorum används också för julspel i
samarbete med grundskolor i de olika byarna.
Toarps, Rångedala och Äspereds kyrka nyttjas för
skolavslutningar.

• Stärka distriktsrådens roll som bärare av det
lokala perspektivet med ansvar för visionsarbete
och genomförande.

• Församlingen följer Svenska kyrkans riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, inklusive tillägget för Skara stift som ger församlingen
rätt att avgöra om minderåriga ledare mellan 15
och 18 år i konfirmandverksamheten ska uppvisa
utdrag ur belastningsregistret.

Mötesplats Stationsvägen i
Dalsjöfors
Satsningen på en centralt belägen lokal i
Dalsjöfors har som övergripande syfte att främja
gemenskap och glädje i vardagen. Att synliggöra
kyrkan mitt i samhället och att vara en öppen
mötesplats för alla åldrar.

• Församlingen har fyra kyrkomusikertjänster,
varav en organisttjänst.
• Vid behov av teckentolkning vid gudstjänster
nyttja Skara stifts teckentolkskunniga.

Steg på vägen i utvecklandet är:
• Den verksamhet som byggs upp formas utifrån
behov och initiativ av många. Delaktighet både
av ideella och anställda medarbetare i planerande
och genomförande är nyckelord.

För de finskspråkiga som lever i församlingen
sker samverkan med Borås pastorats och Caroli
församlings finskspråkiga präst och diakon.
Strävan är att Biblar på olika språk utifrån behov
ska finnas i kyrkorna.

• Verksamhet både i form av gruppverksamhet
för olika åldrar och öppet hus i olika former.
• Utveckla ett kontinuerligt andakts- och gudstjänstliv på vardagar.

UTVECKLINGSOMRÅDEN

Under de kommande fyra åren ska särskilt fokus
läggas på följande utvecklingsområden:

Klimat- och miljöarbete
Församlingen vill ta ett aktivt engagemang för
klimat och miljö. Jesu försoningsverk rör hela
skapelsen koncentrerat beskrivet i Joh. 3:16-17.

Sju distrikt – en församling

Toarps församling är sedan 2014 en församling
men med tydliga distriktsidentiteter i de olika
samhällen som ingår i församlingen. Från 2022
utökas församlingen dessutom med ytterligare
två samhällen och distrikt.

Konkreta steg för att främja detta är:
• I både gudstjänst och övrig verksamhet lyfta
fram skapelse- och miljöansvar.
• Erbjuda möjlighet till fördjupning och inspiration kring skapelse- och miljöansvar genom
föreläsningar och samtalsforum.

Behovet av att arbeta med frågan om hur distriktens identitet kan fortsätta utvecklas, samtidigt
som gemenskapen som en församling stärks, är
en viktig framtidsfråga.

• I enlighet med beslut i Kyrkorådet steg för steg
arbeta med Svenska kyrkans miljödiplomering
för en hållbar utveckling med Svenska kyrkans
färdplan för klimatet som ytterligare ledmärke.

Ur ett framtida ekonomiskt perspektiv med
krympande resurser är utvecklad samverkan
också prioriterad.
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