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Vision
Vi vill vara en kyrka
som är
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• angelägen och modig
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• öppen och lyhörd för Gud och
vår samtid
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•vänd mot Guds framtid i
hopp och förväntan.
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1. Nylöse kyrka
2. Utby kyrka
3. Allhelgonakyrkan i Kortedala
4. Bergsjöns kyrka
5. Hjällbo kyrka
6. Mariakyrkan i Hammarkullen
7. Gunnareds kyrka
8. Angereds kyrka
9. Bergums kyrka
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Inledning
Nylöse pastorat består av Angered, Bergsjön, Kortedala och Nylöse församlingar i
Göteborgs stift. Pastoratet är en del av Svenska kyrkan som är en evangelisk-luthersk
kyrka. Evangeliet om Jesus Kristus är det centrum vi gestaltar genom ord och handling.
Vi tror på
• Gud Skaparen, som kallar oss att leva i gemenskap och
dela varandras bördor

Det är vi genom ”att fira gudstjänst, bedriva
undervisning samt utöva diakoni och mission.

• Gud Försonaren som verkar för människans och hela
skapelsens återupprättelse

Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och
leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas,
Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas” (KO
Andra avd. inledning).

• Gud Gränsöverskridaren, som genom sin Ande är
ständigt närvarande.
Nylöse pastorat, med sina fyra församlingar, är ett lokalt
utflöde av Kristi världsvida kyrka. Vi är en folkkyrka som
vill verka bland och leva i dialog med människor som bor
eller vistas inom Nylöse pastorats gränser.
Vi vill vara en kyrka som är närvarande och lyhörd för
människors situation i samhället och för Guds möjligheter
att återupprätta människor.

Som ett uttryck för vår tro med blicken på Gud,
medmänniskan och skapelsen vill vi samverka med
andra aktörer av god vilja; kyrkor, religiösa samfund,
kommunen, ideella och offentliga aktörer. Detta för att
Guds vilja ska bli synlig i världen. ”Sannerligen, vad ni har
gjort mot en av dessa minsta som är mina bröder, det
har ni gjort mot mig.” (Matt 25:40)
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Omvärldsanalys
Vårt område

Den sociala situationen

Nylöse pastorat omfattar nordöstra Göteborg.
Den geografiska ytan är stor och inrymmer
miljonprogramsområden, hyreshusområden från mitten
av 1900-talet och nybyggd storstadsbebyggelse.
Här finns också småhusområden, småsamhällen och
landsbygd. I Nylöse pastorat bor drygt 100 000
personer. Här bor människor som kommer från världens
alla hörn, och det talas en mängd olika språk. Det finns
också stora naturområden med möjlighet till ett rikt
friluftsliv.

I Nylöse pastorat bor nästan dubbelt så många med
utländsk bakgrund (67%) som i hela Göteborgs kommun
(35%) Runt hälften av alla elever lämnar grundskolan
med ofullständiga betyg. Arbetslösheten är dubbelt så
hög jämfört med hela Göteborg, ohälsotalet är högt,
antalet dagar man fått ersättning av socialförsäkringen
högt och förvärvsfrekvensen är låg. Medelinkomsten
per person och år i Nylöse pastorat är nästa 100 000
kr lägre än i övriga Göteborg. Det innebär att många
människor lever med en hög ekonomisk stress och oro
över hur man ska klara sitt boende och sin försörjning
månad efter månad.

Nybyggnation
Under den kommande femårsperioden är det planerade
bostadsbyggandet mycket stort inom Nylöse pastorat.
Folkmängden förväntas öka med 8 300 personer.
Antalet barn och unga i grundskoleåldrarna förväntas öka
med 1800 barn fram till 2022. Folkökningen är störst i
Gamlestaden, med 2 100 personer. Gårdstensberget och
Angered Centrum växer med runt 1 200 var och övriga
områden växer med mellan 300–800 personer fram till
2022. Den stora folkökningen innebär sammantaget att
nästan alla åldersgrupper kommer att växa.

Medlemstal
Av de boende i pastoratet är ca 23 400 medlemmar
i Svenska kyrkan, 22,4%. Medlemstalet varierar från
områden med drygt 50% medlemmar, till områden med
runt 10% medlemmar. Även det procentuella antalet
döpta i Svenska kyrkans ordning av födda i Nylöse
pastorat är lågt (13,4%), detsamma gäller konfirmerade
(4,8%).
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Goda grannar
Det finns många goda exempel på hur människor och
civilsamhället engagerar sig tillsammans för att förändra
och förbättra människors liv i det område där man lever
och verkar. Här är kyrkan en medaktör och deltar aktivt
i närsamhället genom att lyfta frågor om exempelvis
tro och andlighet, människovärde, funktionsvariationer,
jämställdhet och samkönade relationer. Vi deltar
i olika aktiviteter och utvecklingsarbete för att
tillsammans bygga det goda samhället. En del i detta
är ansvarstagandet i Angereds interreligiösa råd: Tro &
respekt.

Foto: Sofia Malmqvist

Trender

Det finns en mängd trender som påverkar de boende i området. Det har både med globala
och lokala rörelser att göra. Här vill vi särskilt lyfta fram några:
Krig och konflikter i världen har direkt påverkan
på människor i vårt pastorat. Många har personliga
erfarenheter av krig, flykt och splittrade familjer. Också
i det nya hemlandet berörs man ofta personligen av
nyhetsrapporteringen från världens krigsområden.
Människor i olika stadier i asylprocessen söker stöd i
kyrkan.
Den ökande graden av psykisk och fysisk ohälsa
som finns i samhället märks också i pastoratet. Att
välfärdssystemets nät är allt glesare gör att många
hamnar utanför trygghetssystemet och saknar resurser
att ta sig vidare i samhället. Det gör att utsattheten och
ensamheten bland människor i pastoratet är stor.
Barns utsatthet inom vårt pastorat är stor. Många
saknar fullständiga betyg vid avslutad skolgång och
arbetslösheten bland unga är stor.
Vi vet också att den psykiska ohälsan bland unga ökar.
Barn och ungas livssituation är viktig att se och möta.

Klimatförändringar påverkar oss alla och gör att vi
måste ställa om till långsiktigt mer hållbara verksamheter
inför framtiden.
Medlemmar. Ytterligare en tydlig trend är nedgången av
antalet medlemmar i Svenska kyrkan. I alla församlingar
i pastoratet är medlemsantalet sjunkande. Det beror
framförallt på demografiska faktorer som att medlemmar
dör och nyfödda och nyinflyttade inte är medlemmar i
Svenska kyrkan. Många i vårt område tillhör också andra
kyrkor och religiösa samfund.
Att vara en bland många kyrkor och religiösa
organisationer i området gör något med det
tolkningsföreträde och den makt som vi som Svenska
kyrkan tidigare åtnjutit.
Färre antal medlemmar påverkar våra ekonomiska
förutsättningar. En kärvare ekonomi kräver stora
omställningar och kreativitet för att fortsätta vara en
angelägen och modig kyrka.

Analys
Allt detta ställer oss inför stora utmaningar i att vara kyrka här och nu. Vi vill vara en diakonal kyrka som finns
mitt i det samhälle som står inför stora utmaningar. Genom att stå upp för varje människas unika värde, erbjuda
mötesplatser och bygga broar, skapas möjligheter till förankring och tillhörighet. Vi tar klimatförändringar och vårt
skapelseansvar på allvar genom att ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa. Vi bidrar
till att förbättra barns och ungas förutsättningar att klara livet genom att erbjuda stöd, gemenskap och meningsfulla
aktiviteter. Vi strävar efter att vara en positiv kraft i närsamhället, påtala orättvisor och driva på för en förändring
genom att samverka med andra aktörer och bygga hållbara lokala gemenskaper. Vi vill vara en angelägen och modig
kyrka, som är relevant för våra medlemmar, öppen och trovärdig där vi finns.
Mycket av detta gör vi redan idag, och det finns många exempel på hur kyrkans engageman i dessa frågor leder
till förändring. Bland annat har deltagandet i nätverket Framtiden Bor Hos Oss (FBHO) stimulerat till nytänkande
om förortskyrkornas roll och arbetssätt. Vi behöver aktivt fortsätta att utveckla vårt sätt att vara kyrka i Nylöse
pastorat.
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Johannes Frandsen/Ikon

Pastoralt program

Varje församling i pastoratet har ansvar för hur den grundläggande uppgiften utförs
utifrån lokala förutsättningar.
En del av Guds mission

Gudstjänst

Den grundläggande uppgiften är en med fyra aspekter;
gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Vi har
i Nylöse pastorat valt att gå in i den grundläggande
uppgiften genom aspekten mission. Mission betyder
sändning och vi är här för att vara delaktiga i Guds
mission. Den tar sig uttryck i gudstjänst, undervisning
och diakoni. Guds mission är att ”människor skall komma
till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap
skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen
återupprättas”. (KO andra avd. inledning) Vi ser Nylöse
pastorats arbete med den grundläggande uppgiften
som ett verktyg för denna Guds mission. Vi är sända
att frimodigt dela det glada budskapet om Jesus
Kristus och inbjuda till lärjungaskap. Detta uppdrag är
unikt för kyrkan och tar sig uttryck i församlingarnas
gemenskaper där människor möts.

Gudstjänsten är kyrkans tydliga tecken på att Kristus är
uppstånden. I våra olika församlingar finns ett rikt och
varierat gudstjänstliv. I gudstjänsten möter vi Gud och
varandra, får ta emot Guds nåd och kraft och inspireras
att verka i världen.

Vi är sända att främja fred och försoning mellan
människor, länder och stater. Att eftersträva en hållbar
livsstil i relation till skapelsen är ett sätt att gå från ord
till handling. I detta arbete är en god relation till andra
trosbekännare viktigt.
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I gudstjänsten verkar Gud i sakrament, ord, bön och
lovsång. Nattvarden är en omistlig del av gudstjänsten
och firas ofta och regelbundet i våra församlingar.
Musiken och liturgin kan ofta nå djupare än ord och är
centrala i gudstjänsten.
Våra gudstjänster ska vara välkomnande och
kännetecknas av en tillåtande atmosfär med
inkluderande språk och religiösa uttryck. Delaktighet
och igenkänning är viktigt för att skapa förutsättningar
att gemensamt bära gudstjänsten. Vi vill också
uppmuntra och möjliggöra för barn och unga att finnas
med i och prägla våra gudstjänster. I vardagen firas
gudstjänster i församlingar och distrikt i anslutning till
våra olika verksamheter.

Vid våra kyrkliga handlingar såsom dop-, konfirmation-,
vigsel- och begravningsgudstjänster vill vi möta
människor på ett öppet och välkomnande sätt och
berätta om Guds nåd och visa på Guds närvaro i
livets olika skiftningar. När kyrkliga handlingar sker
i en mångkulturell kontext följer vi de riktlinjer som
finns i biskopsbrevet De kyrkliga handlingarna i en
mångkulturell kontext 2019.

Undervisning
I sändning och tjänst för världen och i gudstjänstens
gemenskap är lärande och undervisning livsnödvändigt.
Det sker genom samtal och delande av den kristna
tron. All undervisning är del av dopundervisningen och
Jesus uppdrag till lärjungarna att ”döpa och lära” (Matt:
28:18-20.) Den kristna tron bärs av berättelser. I bibeln
läser vi om människors liv och hur de relaterar till Gud
och varandra. I evangelierna möter vi Jesus Kristus, som
både Gud och människa, och i berättelserna om hans
och vännernas liv anar vi ett gott mönster för livet. Vi vill
att alla dessa berättelser lever vidare generation efter
generation. Vi vill fortsätta detta berättande och göra
det på ett sådant sätt att budskapet relaterar till varje
människas eget liv.
Vi vill att samtalet kring livs- och trosfrågor fördjupar
de troendes gemenskap och blir en väg till andlig
fördjupning och en erfarenhet av trons hemlighet. Vi vill

uppmuntra lärande genom olika uttrycksmedel såsom
musik, bilder, drama, poesi etc. Undervisningen bör
finnas för alla åldrar med moment på olika språk för
att möta den mångfald som finns i vårt pastorat. I vårt
pastorat ska det återkommande erbjudas undervisning i
kristen tro som kan leda till dop.

Diakoni
”Kyrkans diakoni vilar i och omsluts av Guds diakoni”
(ur Ett biskopsbrev om diakoni). Diakoni är omsorg om
medmänniskan, grundad i Kristi kärlek och uttryckt i
närvaro och handling. Genom dopet blir vi alla delaktiga
i kyrkans kallelse att leva diakoni. Från gudstjänsten
sänds vi ut till tjänst i vardagen och tillbaka får vi bära
vår nöd för världen, våra medmänniskor och oss själva.
Bara tillsammans kan vi synliggöra Guds omsorg om
varje människa och skapelsen. Diakonins kärna är att se
och verka i utsattheten, så som den kommer till uttryck
i vår tid och på vår plats, eller i världen genom kyrkans
internationella diakoni. Med Jesus som förebild vill vi vara
bärare av hopp, upprättelse och framtidstro. Diakoni
vill inta den utsattes perspektiv och vara en röst mot
orättvisor och orättfärdiga strukturer. Genom profetisk
diakoni vill vi skapa utrymme för människor att få tillgång
till sina rättigheter. Samtidigt vill vi stå sida vid sida med
människor och skapa förutsättningar för delaktighet och
möjlighet till engagemang som leder till förändring. Guds
kärlek till sin skapelse är total och inklusiv. Vi vill därför
samverka med människor av god vilja oavsett vilken tro
eller tradition de lever i.

Prioriteringar:
Samverkan

Barn och unga

Samverkan ska vara ett ledord i all verksamhet.
Samverkan ska ske såväl inom pastoratet som med andra
samverkansparter i samhället. Vi eftersträvar långsiktiga
samarbeten med andra aktörer.

I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver
därför särskilt uppmärksammas i kyrkans verksamhet.
Vi vill tillsammans med andra arbeta för att minska
skillnaderna i barnens livsvillkor och bidra till bättre
förutsättningar för barn och unga i vårt samhälle. Alla
barn har rätt till religion och har en naturlig öppenhet
kring trosfrågor. Detta vill vi möta genom att skapa
mötesplatser för ungdomar av olika tro, så att
religionens roll som sammanhållande kraft i samhället
stärks. Vi behöver arbeta vidare med hur barn och unga
involveras och blir delaktiga i församlingens tro och liv.
Vi behöver utveckla arbetet med dop, och konfirmation
så att fler nås av glädjen att vara Guds barn. Vi vill
låta barnens perspektiv vara vägledande för oss i våra
beslut.

Diakoni
Det diakonala arbetet bör sträva efter att stärka
människors makt över sina egna liv och på så sätt skapa
förändring för människor och samhälle på lång sikt.
Vi behöver arbeta såväl med den enskilda personens
situation som med de orättfärdiga strukturer som låser
fast människor i utanförskap. Diakoni ska bäras av hela
församlingen. Hur och på vilket sätt ideellas engagemang
och kunskaper ska tas tillvara i församlingens
diakonala arbete behöver ständigt aktualiseras och
vidareutvecklas.
Att gemenskapen i församlingen är öppen och
inkluderande är viktigt för att människor ska känna sig
sedda och välkomna och för att en sund gemenskap
bland människor ska kunna utvecklas och djupna.

I allt vårt arbete vill vi ledas av vår vision att vara en
kyrka som är
• angelägen och modig
• öppen och lyhörd mot Gud och vår samtid.
• vänd mot Guds framtid i hopp och förväntan.
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Barnkonsekvensanalys
Befolkningen i stora delar av Nylöse pastorat består i
mycket högre grad än i övriga Göteborg av barn och
unga, och många av barnen lever i utsatta livssituationer.
I Nylöse pastorat vill vi på ett konstruktivt sätt se
barnperspektivet som ett naturligt perspektiv i allt vi
gör. Alla barn har rätt till religion och vi vill möta barn
och ungdomar med perspektivet att de har en naturlig
öppenhet och nyfikenhet kring trons frågor. Vi vill genom
vår verksamhet stärka barnens tillit till sig själva och
samtidigt öppna för tillvarons helighet. Vi vill också på
olika sätt stödja de vuxna i deras viktiga uppgift som
föräldrar och förebilder. Barnens situation lyfts både
direkt och indirekt genom församlingarnas verksamheter
bland barn, unga, familjer och vuxna.
I Nylöse pastorat vill vi kontinuerligt ställa frågan hur
barn och unga får självklar plats i församlingen och hur
de kan ges möjlighet att aktivt delta i beslut och få
större inflytande. Vi har i samband med utarbetandet av
församlingsinstruktionen därför också fört samtal med
barn och unga.
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Denna församlingsinstruktion har beaktat barnens
situation och korresponderar väl med FN:s
Barnkonvention

Artikel 2
Alla barn har lika rättigheter och inga barn får
diskrimineras

Artikel 3
Barnets bästa ska komma i främsta rummet

Artikel 6
Barn har rätt till liv och utveckling

Artikel 12
Barn har rätt att uttrycka sin mening och bli lyssnade till.

uppdat. 20200909

Nylöse pastorat
Angereds, Bergsjöns,
Kortedala och Nylöse församlingar
svenskakyrkan.se/nylosepastorat
nylose.pastorat@svenskakyrkan.se
031-731 82 00
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Domkapitlets regler
1. Domkapitlet har beslutat att huvudgudstjänst med
nattvard firas i stort sett varje sön- och helgdag i alla
församlingarna i Nylöse pastorat.

I Angereds församling används alla kyrkorna flera gånger
i veckan för gudstjänst, kyrkliga handlingar och annat
som tillhör den grundläggande uppgiften.

2. Domkapitlet har beslutat att en huvudgudstjänst firas
varje sön- och helgdag i varje församling i pastoratet.
Sammanlysning får ske 5 gånger per år.

Angereds kyrka nyttjas i genomsnitt ca 4,6 gånger per vecka
Bergums kyrka nyttjas i genomsnitt 2,3 gånger per vecka
Gunnareds kyrka nyttjas i genomsnitt 4,5 gånger per vecka
Hjällbo kyrkan nyttjas i genomsnitt 4,2 gånger per vecka
Mariakyrkan nyttjas i genomsnitt 3,2 gånger per vecka

3. Domkapitlet har beslutat att ekumenisk
huvudgudstjänst får firas 4 gånger per år i Nylöse
pastorat. De samfund som deltar utöver Svenska kyrkan
är Equmeniakyrkan och olika ortodoxa kyrkor.
I Mariakyrkan firas gudstjänst enligt särskild ordning
efter samarbetsavtal med Betlehemskyrkan. Detta avtal
är inskickat till domkapitlet april 2017
4. I Nylöse pastorat finns för närvarande 10
kyrkomusikerbefattningar, 3 organister och 7 kantorer.
Domkapitlet har beslutat att minst en av pastoratets
kyrkomusiker ska vara försteorganist.
5. Domkapitlet har beslutat att Nylöse
pastorats församlingar ska följa Svenska kyrkans
konfirmandriktlinjer.
6. I Nylöse pastorat finns ett ekumeniskt samarbetsavtal
gällande Mariakyrkan, med Betlehemskyrkan som tillhör
Equmeniakyrkan
7. Stiftsstyrelsen har beslutat att minst 12
komministertjänster ska finnas i pastoratet.
8. I pastoratet finns 12 diakonbefattningar
9. I pastoratet finns följande kyrkor och gudstjänstlokaler
Angereds församling; Angereds kyrka,
Bergums kyrka, Bergums församlingshem
Gunnareds kyrka, Hjällbo kyrka, Mariakyrkan
Bergsjöns församling; Bergsjöns kyrka
Kortedala församling; Allhelgonakyrkan
Nylöse församling; Nylöse kyrka, Utby kyrka
10. Domkapitlet vill, när det finns flera kyrkor i en
församling, ha uppgifter om hur dessa används. I Nylöse
Pastorat finns flera gudstjänstlokaler i Angered och
Nylöse församlingarna.

I Nylöse församling utnyttjas båda kyrkorna flera gånger
i veckan för gudstjänst, kyrkliga handlingar och annat
som tillhör den grundläggande uppgiften.
Nylöse kyrka nyttjas i genomsnitt 5,3 gånger per vecka
Utby kyrka nyttjas i genomsnitt 3,9 gånger per vecka
11. Den språkliga mångfalden
• Själavård och kyrkliga handlingar sker på många olika
språk i Nylöse pastorat; på exempelvis arabiska, engelska
och farsi. Vid behov används tolk. Av de nationella
minoritetsspråken sker själavård och kyrkliga handlingar
främst på finska. Vid behov av teckenspråk vänder vi oss
till den gemensamma teckenspråkiga verksamheten i
Göteborg.
•I flera av våra huvudgudstjänster sker olika moment på
olika språk. Det kan vara någon av texterna, någon av
bönerna eller några sånger. Gudstjänster helt på andra
språk firas när vi lånar ut våra lokaler till andra kristna
församlingar främst ur den ortodoxa kyrkofamiljen.
Det förekommer också gudstjänster på finska som den
Sverigefinska verksamheten i stiftet svarar för. En gång
om året firas också gudstjänst på nordsamiska.
•Annan verksamhet för olika språkgrupper sker till
exempel när vi lånar ut våra lokaler till andra kyrkor, när
vi har språkcafé, i det diakonala arbetet med att hjälpa
människor tillrätta i det svenska samhället, genom
programmet ENVIS; en väg in i det svenska samhället.
Till kyrkorna i Nylöse pastorat kommer människor från
världens olika hörn och den språkliga mångfalden är
stor och vi vill på olika sätt att mångfalden ska berika
församlingslivet.

Nylöse pastorat ingår i Göteborgs norra kontrakt i Göteborgs stift.
Kyrkofullmäktiges och kyrkoherdes godkännande: 2020-06-08
Utfärdad av domkapitlet i Göteborgs stift:2020-09-08

