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Vart är vi  
 på väg?
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resan – en del av målet 
Uddevalla pastorat består av fyra församlingar: Bäve, Dalaberg,  
Lane-Ryr och Uddevalla. Pastoratet ingår i Uddevalla och Stenungsunds 
kontrakt i Göteborgs stift. Men vad gör vi, och varför gör vi det? Vart är 
vi på väg?  
 Svenska kyrkans församlingar och pastorat har alla ett styrande 
dokument som kallas församlingsinstruktion. I instruktionen anges vilket 
sammanhang vi verkar i och utifrån vilka ramar. Den talar om vilken 
intriktning verksamheten ska ha och innehåller detaljer som hur ofta och 
var vi ska fira gudstjänst.  
 Under våren 2019 påbörjade vi arbetet med att ta fram en ny 
församlingsinstruktion för Uddevalla pastorat. Eftersom vi tror att resan 
är minst lika viktig som målet ville vi att så många som möjligt skulle få 
komma till tals i processen. Därför har både personal, förtroendevalda 
och församlingsbor varit delaktiga i arbetet. Efter lite drygt 
ett år var vi klara och i augusti 2020 godkändes vår nya 
församlingsinstruktion av Domkapitlet. Nu är det upp till 
oss som är en del av Uddevalla pastorat att omsätta orden 
till handling! 
 Detta är en sammanfattning av församlings-
instruktionen. Hela instruktionen finns att hämta 
eller beställa från vår pastors expedition, du hittar 
kontaktuppgifter på baksidan.  

BÄVE KYRKA
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gudstjänst
Gudstjänst är en omistlig del och ett centrum i 
församlingslivet. Det är i gudstjänsten vi ska hämta kraft 
och möta vår andliga längtan och uppleva Guds närvaro 
på ett alldeles speciellt sätt. Därför är det viktigt att 
gudstjänsten har ett igenkännande, är inbjudande och 
skapar trygghet. Eftersom vi människor är olika är det 
också viktigt att vi firar olika former av gudstjänster, 
så att människor kan välja att fira gudstjänst i den 
kyrka eller i det sammanhang som känns bäst för 
den personen. Därför firar vi gudstjänst med olika 
inriktningar. Även olika musikstilar har sin plats i dessa 
inriktningar. 
 Det är också viktigt att minst en av våra gudstjänster 
har druvjuice istället för vin, så att ingen utesluts ur 
nattvardsgemenskapen. Det bör även regelbundet firas 
gudstjänst utifrån 12-stegsmodellen. 
 En alldeles speciell särställning i gudstjänstlivet har barnen. De ska 
alltid känna sig sedda och välkomna. Barnen behöver få känna genuin 
delaktighet och därmed, om de vill, få olika uppgifter i gudstjänsten. 
Oavsett ålder firar vi söndagens gudstjänst tillsammans. 
 Kyrkorum och gudstjänstrum ska vara välkomnande och funktionella 
för alla. Därför ska det också finnas mjukdjur, leksaker och möjlighet till att 
rita. 
 De kyrkliga handlingarna – dop, konfirmation, vigsel och begravning 
– är värdefulla mötesplatser och spelar en central roll i Svenska kyrkans 
tro och liv. Därför är det viktigt att vi är tillmötesgående och lyhörda för 
människors behov och önskemål, så långt det är möjligt utan att göra 
avkall på teologi eller bryta mot kyrkoordningen. 
 Musik har en central roll i gudstjänstlivet och bör ha en rik mångfald 
utifrån församlingarnas olika profiler. Ideella medarbetare uppmuntras till 
att delta aktivt på olika sätt i både förberedelser och utövande. 

I genomsnitt 
används våra 
kyrkorum 
över 70 
gånger 
varje vecka. 
Förutom 

gudstjänster, dop och 
begravningar används 
kyrkorummet till 
bland annat andakter, 
veckomässor, konserter 
och körövningar. 

I Svenska kyrkan är församlingens grundläggande uppgift att fira 
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. 
Här beskriver vi hur Uddevalla pastorat ska bedriva den grund
läggande uppgiften.
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undervisning
Vi vill erbjuda mötesplatser för alla åldrar där 
möjligheter ges att mogna som människa, hitta sina 
uppgifter och fördjupas i tron. Vår målsättning är att 
möta människors andliga längtan, föra dialog med 
varandra och ta tillvara på människors erfarenheter. 
Naturligtvis även människor med annan tro. 
Uddevalla pastorat följer Svenska kyrkans riktlinjer för 
konfirmandarbetet, där sång och musik har ofta en 
central roll i undervisningen. 
 Barn, unga och vuxna behöver mötas av acceptans, 
trygghet och sammanhang som engagerar och ger 
en känsla av meningsfullhet och tillhörighet. Därför är 
det viktigt att personalen har rätt kompetens och delar Svenska kyrkans 
tro och värderingar. Ur ett barnperspektiv är det viktigt att anställda 
har förmågan att på ett bra sätt kommunicera med barn. För att kunna 
fortsätta att göra ett gott arbete behöver personalen regelbundet få 
möjlighet till fortbildning. För att få anställning att arbeta med barn krävs 
det att man visar upp ett intyg från belastningsregistret.  
 I Uddevalla pastorat har barnen en teologisk särställning och 
ska ses som en lika självklar målgrupp som vuxna i kyrkans arbete. 
Barnperspektivet är oftast ett förhållningssätt som bidrar till att alla 
verksamheter blir bättre. Det som är bra för barn, är oftast bra för alla.  

diakoni
Vi vill arbeta för ett diakonalt synsätt som genomsyrar 
allt, både församlings- och begravningsverksamhet. 
Vi vill skapa ännu fler mötesplatser där människor är 
välkomna oavsett ålder och livssituation. Det är viktigt 
med mötesplatser både i och utanför kyrkans lokaler.  
 Att möta medmänniskor och deras behov är 
att göra konkret handling av sin tro. Pastoratet 
erbjuder enskild själavård i form av samtal och olika 
former av stöd. Genom kontakter med socialtjänst, 
vårdcentraler, äldreboenden, Saronhuset och andra 
samverkanspartners strävar vi efter att erbjuda än mer 
av samtalskontakter och olika former av stöd. 
 I våra verksamheter är det viktigt att fika erbjuds utifrån deltagarens 
betalningsförmåga. 
 Musiken har en viktig roll i det diakonala arbetet genom känslan av 
gemenskap och samhörighet när vi sjunger och musicerar tillsammans. 
Musiken ger glädje, tröst, hopp och mening.

Diakoni kan 
beskrivas 
som kyrkans 
sociala arbete.
Det handlar 

om att genom delaktighet, 
med respekt och i ömsesidig 
solidaritet möta människor i 
utsatta livssituationer.

145
ungdomar konfirmerades 
i Uddevalla pastorat under 
2019. Konfirmationen är 
ett tillfälle för ungdomar 
att reflektera över viktiga 
frågor i livet, och en viktig 
del av vår undervisning.

Foto: Alex Giacom
ini /Ikon
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Foto: Johannes Frandsen /Ikon
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mission
Församlingens grund finns i missionsbefallningen där Jesus säger: ”Gå 
ut och gör alla folk till lärjungar”. Mission är att göra Jesus känd, trodd 
och älskad. Allt som församlingen gör är stöd för och en 
konsekvens av detta uppdrag. 
 För många människor är kyrkan idag inte en självklar del 
i livet och endast en minoritet söker sig till det som sker i 
pastoratets kyrkor och lokaler. Vår övertygelse är att alla 
människor har en längtan efter Gud och Det Heliga, därför 
är det än viktigare att gå ut och möta människor mitt ute i 
vardagen, liksom på olika festligheter och aktiviteter som 
sker i Uddevalla. Att våga vara kyrka även på bortaplan. 
 För att möta behov och utmaningar hos dem som bor 
och lever inom pastoratets gränser är det viktigt att vi 
samverkar med andra samhällsaktörer, föreningar och 
församlingar i så stor omfattning som möjligt. Tillsammans 
med frikyrkorna i Uddevalla arbetar pastoratet med 
parollen att ”Ge bröd åt folket” och då avses lekamligt men 
framförallt andligt bröd. 
 De nya möjligheterna med kommunikation via sociala 
medier är också viktiga kanaler för att nå människor, likaså 
lokalradio och media i övrigt. 
 Vårt missionsuppdrag sträcker sig även utanför Sveriges gränser. Vi vill 
verka för ett synsätt där kyrkan innefattar mer än den lokala församlingen. 
Medmänniskor och kristna gemenskaper finns över hela vår värld och 
vi vill i möjligaste mån ta vårt ansvar för spridandet av evangeliet om 
Jesus Kristus och för en rättvis och hållbar utveckling i vår värld. Som en 
konsekvens av detta synsätt bör pastoratet i möjligaste mån använda 
Fairtrademärkta produkter i våra verksamheter och bedriva ett aktivt 
miljöarbete där resurshushållning och energifrågor prioriteras.  
 Internationellt medverkar pastoratet i projektet ”Agape World 
Ministries” i Uganda vilket riktar sig till barn som lever på gatan.

Medlemsantalet i Svenska 
kyrkan har sjunkit de 
senaste åren. Men 
människans längtan efter 
det heliga och det andliga 
har inte minskat. Vi tror 
att det finns inbyggt i varje 
människa. Därför är det 
viktigare än någonsin att gå 
ut och möta människor mitt 
ute i vardagen, där de är.



utåtriktad verksamhet
På många sätt har kyrkan hamnat långt ifrån människans vardag. 
Av de 20 000 kyrkotillhöriga i Uddevalla pastorat når vi i bästa 
fall ca 4 000 människor per vecka. Under storhelger kan 
det kanske handla om det dubbla, men en stor majoritet 
av medlemmarna deltar aldrig eller ytterst sällan i någon 
gudstjänst, är med i någon verksamhet eller besöker 
någon av kyrkans mötesplatser. Kyrkotillhörigheten 
fortsätter även att minska och inom några få år kommer 
medlemsantalet med stor sannolikhet att vara under 50 %.  
 Men människans längtan efter det heliga och det andliga 
har inte minskat, utan vi tror att det finns inbyggt i varje 
människa. Vi behöver därför följa Jesu uppmaning på allvar 
genom att först gå ut i världen, för att sedan kunna visa på kyrkan 
och kyrkans gemenskap. 

Under arbetet med församlingsinstruktionen identifierades tre 
områden som ska ha särskilt fokus i Uddevalla pastorat: utåtriktad 
verksamhet, idealitet och gudstjänst. Målet är att dessa områden 
ska få prägla alla delar av vår verksamhet och ge nya perspektiv på 
saker som vi redan gör.

3 prioriterade  
områden

10

Foto: Magnus Aronson/Ik

on



idealitet
”Skörden är stor och arbetarna få. Be därför skördens Herre att han 
sänder ut arbetare till sin skörd.” (Luk 10:2) 
 Vår starka övertygelse är att människor längtar efter att 
bli tagna i anspråk, få meningsfulla uppdrag och att få göra 
skillnad för andra och för sig själva. Dessutom är kyrka i 
första hand relation och möte. Möte med varandra och 
med Det heliga. 
 Vi behöver bli och vara många fler. Det är omöjligt 
för några få anställda att möta det stora behovet av 
meningsfullhet och den stora andliga längtan som finns 
bland dem som bor och lever i Uddevalla.  
 Vi vill ge människor en meningsfull tillvaro och en känsla av 
att tillsammans är vi kyrka. En gemenskap som inte begränsas av 
några yttre faktorer som ålder, etnicitet, könstillhörighet, social status 
eller sexuell läggning. 

gudstjänst
För att orka vara kyrka är det oerhört centralt att få fira gudstjänst. Vi 
behöver få komma samman i en gemenskap där vi är accepterade och 
älskade sådana vi är. Vi behöver få hämta kraft från gemenskap 
med varandra och med Det heliga.  
 För att kunna vara en utåtriktad kyrka behöver vi också 
få återvända till altaret och hämta den goda kraften, för 
att sedan kunna gå ut i världen för att så. Därför är det 
oerhört centralt med genomtänkta gudstjänster, som 
erbjuder nattvardsgemenskap och där det känns på riktigt 
att vi firar gudstjänst tillsammans, oavsett vem man är.  
 För att få ett levande gudstjänstliv måste vi våga 
reflektera över vårt sätt att fira gudstjänst och bjuda in 
till utvärdering och dialog. En styrka är att kunna vara fyra 
församlingar med fyra olika gudstjänstprofiler, för att därigenom 
kunna skapa mångfald. Vi människor är olika, därför måste även 
gudstjänsterna få vara olika utan att ge avkall på det som är omistligt i 
en gudstjänst.

3 prioriterade  
områden
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Foto: Kristin Lidell/Ikon

Foto: Johannes Frandsen/Ik
on
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mångfald
Vi har beredskap att genomföra såväl själavård, kyrkliga handlingar 
och gudstjänster på andra språk än svenska. I personalgruppen finns 
språklig kompetens inom exempelvis arabiska, serbiska, ryska, rumänska, 
amhariska och engelska. Vi har språkcafé för dem som behöver språkträna. 
I Dalabergskyrkan finns Café Basilika, en mötesplats för församlingsbor 
med olika modersmål. Pastoratets förskola är interkulturell med 
förskolebarn ifrån olika länder. 
 Pastoratets ståndpunkt i HBTQ-arbetet ligger i linje med Svenska 
kyrkans. Vi välkomnar människan/Guds skapelse till kyrkan precis som 
den är. I praktiken innebär detta exempelvis att vi välkomnar samkönade 
vigslar. Vi arbetar med att lyfta HBTQ-frågor.  

barnkonsekvensanalys
Barns rättigheter och intressen ska särskilt beaktas inför beslut, sättande 
av mål och verksamhetsplanering. I praktiken omfattas alla beslut 
som på något sätt påverkar barn, till exempel beslut som rör budget, 
verksamhetsplanering och ombyggnationer. 

samverkan
Uddevalla pastorat har samordningsansvaret för den diakonala verksamhet 
som bedrivs i samverkan med socialtjänsten inom hemtjänst och 
hemsjukvård. Samverkan sker under namnet Kyrka-Vård. 
 Sjukhuskyrkan på Uddevalla sjukhus bedriver en verksamhet i samråd 
med flera församlingar och pastorat i Bohuslän. Uddevalla pastorat har 
samordningsansvaret för verksamheten.  
 Pastoratet medverkar i ekumeniska möten där kunskap och förståelse 
delas över samfundsgränserna. 
 I en av pastoratets prästtjänster ingår att regelbundet besöka häktet i 
Uddevalla. 
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Foto: Johannes Frandsen /Ikon
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följ med oss på resan!
Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation. Vi är en öppen 
folkkyrka med plats för både sökare, troende och tvivlare. I kyrkan ryms 

vi alla, just som de vi är. Med gemensamma krafter skapar vi en kyrka som 
bär i stort och smått. En kyrka som är närvarande, mitt i livet och mitt i 

världen. 

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkans gemenskap oavsett 
vem du är. Här finns plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar 
kring dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för rättvisa och en 
bättre värld, som vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag. Läs mer 

om hur du blir medlem och vad medlemsavgiften används till på  
www.svenskakyrkan.se/uddevalla/medlem

Du kan också kontakta vår expedition: 
0522 64 21 00 eller uddevalla.pastorat@svenskakyrkan.se

På vår hemsida  
hittar du mer information om gudstjänster, 

aktiviteter och verksamheter: 
svenskakyrkan.se/uddevalla
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svenska kyrkan uddevalla pastorat 
0522 64 21 00 • uddevalla.pastorat@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/uddevalla

under våren 2019 påbörjade vi arbetet med att ta 
fram en ny församlingsinstruktion för Uddevalla pastorat. 
Församlingsinstruktionen är ett styrdokument som anger i 
vilket sammanhang vi verkar och utifrån vilka ramar. Efter lite 
drygt ett år var vi klara och i augusti 2020 godkändes vår 
nya församlingsinstruktion av Domkapitlet. Nu är det upp till 
oss som är en del av Uddevalla pastorat att omsätta orden till 
handling!

Detta är en sammanfattning av församlings instruktionen. 
Hela instruktionen finns att hämta eller beställa från vår 
pastors expedition: 0522 64 21 00 eller  
uddevalla.pastorat@svenskakyrkan.se


