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VISIONEN beskriver pastoratets kyrkliga identitet. Den inspirerar och utmanar till 
engagemang och håller samman mångfalden av verksamheter i församlingarna. 
Den lyder:

TILLSAMMANS
i Floby pastorat vill vi tala tydligt om Jesus
och i ord och musik, gemenskap och handling,
förmedla budskapet om Guds villkorslösa kärlek
till varje människa och till hela skapelsen.

Pastoratets vision är ett lokalt uttryck för det universella skeende som beskrivs 
i Bibeln och den kristna traditionen: Guds mission med sin skapelse genom Jesus 
Kristus. Guds mission och kyrkans identitet är tjänande och diakonal till sin na-
tur. Visionens avslutande del att Guds kärlek omfattar varje människa men ock-
så hela skapelsen, betonar vikten av Svenska kyrkans engagemang för klimatet 
och miljön. Uppmaningen att tala tydligt om Jesus lyfter fram den kommunikativa 
aspekten av visionen. Pastoratets vision är en lokal tillämpning av stiftets vision 
”Tillsammans i Skara stift, i ord och handling, tala tydligt om Jesus”.

Floby pastorat består av Floby, Kinneveds och Åsarps församlingar och är en del av 
Skara stift, Svenska kyrkan och gemenskapen i den världsvida kristna kyrkan. För-
samlingarnas grundläggande uppgift är enligt kyrkoordningen ”att fira gudstjä nst, 
bedriva undervisning samt utö va diakoni och mission. Syftet ä r att mä nniskor ska 
komma till tro på  Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fö rdju-
pas, Guds rike utbredas och skapelsen å terupprä ttas”.

FLOBY PASTORAT SOM ETT TRÄD I pastoratets och stiftets vision betonas det 
inledande ordet tillsammans. Varje medlem är genom dopet kallad till tjänst med 
sina unika gåvor och betydelsefull för församlingens liv. I Nya testamentet fram-
ställs den kristna församlingen som Kristi kropp, som en kropp med olika delar 
(1 Kor 12:1-20). På ett annat ställe beskrivs kyrkan som ett träd med olika grenar 
(Joh 15:5). Floby pastorat framställs i denna församlingsinstruktion som ett träd 
utifrån en tolkning av altartavlan i Floby Kyrkans hus.

Stammen är pastoratets vision, ett uttryck för Guds mission,
som ger stadga och sammanhang och håller ihop hela växten.

Grenarna står för de verksamheter och aktiviteter som är
konkreta uttryck för visionen.

Rötterna representerar de resurser som är givna pastoratet
för att bedriva verksamhet och förverkliga sin vision.

Jordmånen är den lokala plats och den samtid där trädet växer.
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OMVÄRLDSBESKRIVNING OCH ANALYS
– platsen och samtiden

ARBETE OCH SAMHÄLLSSERVICE Bygden har genom åren 
avlövats på samhällsservice som flyttat eller centraliserats till 
Falköping stad. I tätorterna Floby, Slutarp/Kinnarp och Åsarp 
finns livsmedelsaffärer, lokala butiker, postombud, idrottsan-
läggningar, bibliotek, och obemannade bensinstationer. Här 
ligger också två av kommunens största arbetsgivare, AC Flo-
by och Kinnarps, med tillhörande lunchrestauranger. Det finns 
även många familjeföretag inom jordbruk, skogsbruk och 
hantverk. I Floby finns tandvård, äldreboende, LSS-boende 
och utslussningsboende. Äldreboende finns även i Kinnarp. 
Svenska kyrkans verksamheter skapar möjligheter till ge-
menskap, trygghet och meningsfull tillvaro, vilket Café Nyfi-
ket i Åsarp är ett exempel på. Pastoratet behöver bli tydligare 
i sin kommunikation och utveckla nya verksamheter som är 
relevanta för människor i åldern 20-65 år.

BARN OCH UNGA  I tätorterna och i Odensberg finns kom-
munala för-, låg- och mellanstadieskolor. Det finns också en 
privat förskola i Vilske-Kleva. I Floby finns en högstadieskola 
med kommunal fritidsgård samt Svenska kyrkans fritidsgård 
för mellanstadieelever och uppåt i Kyrkans hus. I Odensberg 
finns Svenska kyrkan fritidsgård för mellanstadieelever i Equ-
meniakyrkans lokaler. I Kinnarp finns högstadieskola som på 
sikt kommer att flytta till en ny planerad skola i Falköping stad 
samt kommunal fritidsgård i Kinneveds församlingshem. När 
Kinnarps högstadieelever börjar pendla till Falköping blir det 
en utmaning att behålla ungdomarna i pastoratets södra delar 
som konfirmander och ledare. Pastoratet behöver hitta nya 
former för att möta och engagera ungdomar. Dop- och kon-
firmationsseden är fortsatt stark i jämförelse med riket men 
försvagas över tid. Pastoratet behöver göra gudstjänster och 
kyrkorum mer barnanpassade och vidareutveckla samarbetet 
med förskola, skola och kulturskola. 

INFRASTRUKTUR Tåg utmed västra stambanan stannar 
i Floby tätort och går i ritning mot Falköping/Skövde och 
Göteborg. Det finns också direktförbindelse med buss mot 
Falköping och Ulricehamn. Under helger är dock antalet av-
gångar med tåg och buss mycket begränsad. Genom pasto-
ratet går också vägarna 46, 47 och 181 som regelbundet 
trafikeras av tung trafik. För många barn, ungdomar och vux-
na innebär vardagen en pendling till och från tätorterna eller 
Falköping stad. Men trots befintliga kommunikationer är det 
skolbuss och bil som gäller för de församlingsbor som bor ut-
anför tätorterna. Det är många som pendlar till pastoratet. 
Arbetsmarknaden i området är förhållandevid god, men med 
få stora arbetsgivare och en orolig omvärld kan situationen 
snabbt förändras. Pastoratet behöver utveckla kontakterna 
med de större arbetsgivarna.

HÄLSA OCH KRISHANTERING Migrationsverket har i varie-
rande omfattning under åren erbjudit boende för asylsökande 
i pastoratet, framför allt i Floby tätort där flertalet av lägen-
heterna i pastoratet finns. LSS-boende och utslussningsbo-
ende innebär att det periodvis rör sig vuxna med psykiska 
sjukdomar eller missbruksproblem i tätorten. I pastoratet lik-
som i övriga samhället finns en utbredd ensamhet och psy-
kisk ohälsa i alla åldersgrupper som inte alltid syns på ytan. 
Pastoratet har inte möjlighet att med egen personal svara 
upp mot de stora diakonala behov som finns i församlingarna. 
Men i samverkan med ideella, kommunen, andra organisatio-
ner och grannpastoraten kan pastoratet göra viktiga insatser 
som främjar exisentiell hälsa. Det finns en erfarenhet av att 
hantera större kriser, vilket bidrar till ett stort förtroende för 
Svenska kyrkan.

FRITID, KULTUR OCH HISTORIA Bygden präglas av ett 
stort intresse för natur, jakt och fordon med ett brett utbud 
av olika fritids-, idrotts- och hembygdsföreningar. Det finns 
även ett starkt engagemang och intresse för det lokala och 
en tydlig kultur i att hålla fast vid traditioner och ta saken 
i egna händer när det krävs förändring. I Floby finns bland 
annat flera samverkansgrupper som verkar för att öka sam-
hällets attraktionsvärde. I pastoratet finns många utflyktsmål 
för den som är intresserad av natur och kulturhistoria. Här 
finns också många besöksträdgårdar, gårdsbutiker och forn-
minnen. Det går att vandra utmed Vilskeleden och St Olofs-
leden som passerar flera av pastoratets kyrkor. På orten finns 
också Alphems arboretum med sin unika trädsamling och Ek-
hagens forntidsby som är ett av Sveriges största arkeologiska 
friluftsmuseum. Pastoratet behöver aktivt arbeta med lokal-
försörjningsplanen för att bevara, utveckla och tillgängliggöra 
sockenkyrkor, kyrkogårdar och församlingshem på bästa sätt.

Floby pastorat är ett landbygdspastorat i sydvästra delen av Falköpings kommun och består av 
Floby, Kinneveds och Åsarps församlingar. Pastoratet har sammanlagt 17 sockenkyrkor med 
tillhörande kyrkogårdar, fem församlingshem och en församlingsgård. Folkmängden har de senaste 
tio åren förändrats marginellt. Antalet in- och utflyttningar tar ut varandra och det föds ungefär 
lika många som det dör. Unga familjer flyttar tillbaka ut till sina hemsocknar, medan äldre flyttar 
från sina gårdar in till lägenheter i tätorterna eller i Falköping stad.

INVÅNARE 6 397
av Falköpings kommun drygt 33 000

MEDLEMMAR 69,9%
hög, i jämförelse med riket

AKTIVA INTRÄDEN 0,22%
10 personer

AKTIVA UTTRÄDEN 1,22%
54 personer

DÖPTA 86 %*
mycket hög, i jämförelse med riket

KONFIRMERADE 64 %**
hög, i jämförelse med riket

Källa 2021-12-31: www.svenskakyrkan.se/statistik

Kartan ska bytas 
mot en annan bild, 
där pastoratets 
gränser syns tydligt 
i relation till kom-
munens.

* av barn med minst en förälder som är medlem i Svenska kyrkan
** av ungdomar som är medlemmar i Svenska kyrkan
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MEDLEMMARNA Den viktigaste resursen för att förverkli-
ga visionen är människorna i pastoratet, inte minst de många 
medlemmarna. Varje medlem oaktat bakgrund och erfaren-
heter är en del av Kristi kropp, genom dopet kallad att vara 
Jesu lärjunge, vigd till tjänst för Gud och medmänniskan och 
betydelsefull för församlingens liv. Pastoratets medlemsvård 
och kommunikationsarbete syftar till att stärka dopet, öka 
antalet inträden och begränsa antalet aktiva utträden. Må-
let ska vara att öka medlemmarnas engagemang och stolthet 
över att tillhöra Svenska kyrkan och därmed viljan att delta 
och bidra på olika sätt.

Resurser

MEDARBETARNA De ideella medarbetarna bidrar med ovär-
derliga insatser i församlingarna och är en omistlig del av 
Svenska kyrkan som en evangelisk-luthersk kyrka. Det ska 
vara lätt att engagera sig som ideell i pastoratet, att bidra 
med idéer och olika kompetenser. Förtroendevalda är ideella 
med ett särskilt ansvar för att den grundläggande uppgiften 
blir utförd genom omvärldsbevakning och en övergripan-
de styrning av verksamheter och ekonomi. Åt de anställda 
medarbetarna ges uppgiften och ansvaret att utveckla verk-
samheten enligt de övergripande mål och budgetramar, som 
beslutats av kyrkoråd och fullmäktige. Personalen ska erbju-
das en god och trygg arbetsmiljö med tydliga och realistiska 

DIAKONI Omsorgen om medmänniskan är ett återkom-
mande tema i Bibeln som särskilt kännetecknar Jesus bud-
skap och gärningar. I Jesus efterföljd uppmanas kyrkan att 
ta ställning för de minsta, de utsatta och de som saknar en 
röst i samhället. Det diakonala arbetet ska erbjuda inklude-
rande gemenskaper och syftar till att främja existentiell hälsa 
hos de som bor och vistas i Floby pastorat. Var och en som 
deltar i pastoratets verksamheter ska kunna vara trygg i att 
hen kommer att bemötas på ett respektfullt sätt oaktat ålder, 
hälsa, funktionsförmåga, socialt sammanhang, religiös tillhö-
righet, identitet, hudfärg eller etnisk bakgrund. Det diakonala 
arbetet förutsätter samverkan med olika instanser i samhället 
och bygger till stor del på ideella insatser. Det ska ta till vara 
på den kompetens och de resurser inom existentiell hälsa och 
socialt arbete som finns i församlingarna. Genom ACT Svens-
ka kyrkan och pastoratets internationella grupp ska diakonins 
internationella perspektiv lyftas fram – hur vi hör ihop och är 
beroende av varandra i världen.

KLIMAT OCH MILJÖ Till församlingarnas diakonala arbete 
hör en omsorg om allt som lever i syfte ”att skapelsen åter-
upprättas”, med kyrkoordningens formulering. Guds mission 
inkluderar såväl djuren och naturen som de kommande ge-
nerationer, som påverkas av det vi gör eller inte gör för att 
begränsa klimatförändringarna. I biskopsbrevet om klimatet 
från 2019 betonas församlingarnas ansvar och möjligheter 
att arbeta med omställning och beteendeförändringar – och 

enligt Svenska kyrkans färdplan för klimatet ska församling-
arnas mål vara att uppnå klimatneutrala verksamheter senast 
år 2030. Detta mål ska prioriteras i pastoratet, men minst lika 
viktigt är kyrkans möjlighet att förmedla hopp i arbetet för 
klimatet och miljön. Bibelns vittnesbörd är att Gud har skapat 
världen och inte överger sin skapelse; att Kristi försoning gäl-
ler hela skapelsen och den här världen, som inte är dömd till 
undergång utan kan räddas genom Guds nåd och människors 
omvändelse. Barns och ungdomars oro och engagemang för 
klimatet och miljön ska ges utrymme i verksamheterna.

MISSION Mission är en del av församlingarnas grundläggan-
de uppgift enligt kyrkoordningen. Men enligt den teologiska 
grundsynen i Floby pastorat uppfattas mission inte så mycket 
som ett separat verksamhetsområde, som något vi gör, utan 
mer som själva förutsättningen för den grundläggande upp-
giften, som något Gud gör. Mission är Guds kärleks rörelse ut 
i världen genom Jesus Kristus som kommer till uttryck genom 
kyrkans gudstjänst, lärande och undervisning och diakoni. 
Förkunnelsen av evangeliet  och utdelandet av förlåtelsens 
ord är mission genom gudstjänst. Att dela erfarenheter av 
kristen tro och att kommunicera med varandra är mission ge-
nom lärande och undervisning. Att lindra nöden i världen och 
i närsamhället och att värna skapelsen är mission genom dia-
koni. Pastoratets vision och livet i församlingarna är ett lokalt 
uttryck för denna Guds kärleks rörelse ut i världen.

Diakoni och mission

PASTORALT PROGRAM
– uppgiften och inriktningen

Gudstjänst

GUDSTJÄNSTER I mässan och gudstjänsten får deltagarna 
ta emot Guds villkorslösa kärlek och kallas samtidigt att ge 
denna kärlek vidare. Pastoratets gudstjänster ska präglas av 
närhet, värme och prestigelöshet i relationerna mellan del-
tagarna, ideell medverkan och delaktighet, ett inkluderande 
tilltal, relevant förkunnelse, olika musikaliska uttryck och en 
ekumenisk anda. Gudstjänster och kyrkorum ska så långt 
möjligt vara barnanpassade och särskilda gudstjänster med 
små och stora ska förekomma. Även lekmannaledda andak-
ter och gudstjänster ska erbjudas och ideella gudstjänstledare 
och predikanter ska uppmuntras och utbildas.

MUSIK Genom musik kan erfarenheten av Guds kärlek 
kommuniceras och fördjupas med eller utan ord. Musiken 
ska vara en naturlig del av såväl gudstjänstlivet som övriga 
verksamheter. Pastoratet vill satsa på barn- och vuxenkörer, 
sommarmusik, musikgudstjänster, konsertverksamhet och 
lunchandakter som leds av pastoratets musiker. En tydliga-

re samverkan med skolorna och kulturskolan inom musikens 
område ska eftersträvas, och fler ideella instrumentalister 
och sångare ska engageras till gudstjänsterna.

PILGRIM Genom pastoratets tre församlingar går den natio-
nella S:t Olofsleden. En ny regional pilgrimsled, Vilskeleden, 
har anlagts av ideella medarbetare i samarbete med Falkö-
pings kommun och Skara stift. Att leva som pilgrim har såväl 
fysiska och psykologiska som sociala och existentiella aspek-
ter. Pilgrimsvandringen ska stärka upplevelsen av skapelsen 
och engagemanget för klimat och miljö, samt göra tröskeln in 
till kyrkans och trons värld lägre. Vid särskilda pilgrimsguds-
tjänster ingår förutom reflektion och delande psalm, bön och 
välsignelse. Pilgrimsgruppen ska leda vandringar, utbilda ide-
ella ledare samt arrangera utställningar, kulturevenemang och 
föredrag med bas i Jäla kyrka, som i enlighet med lokalför-
sörjningsplanen ska utvecklas till ett lokalt pilgrimscentrum.

Lärande och undervisning

KONFIRMAND Genom konfirmationen bekräftas dopets löf-
te om Guds kärlek till den unga människan, men också ungdo-
marnas betydelse och plats i kyrkan. Konfirmanderna ska er-
bjudas en trygg gemenskap på tröskeln mellan barndom och 
vuxenliv, där deras egna liv och erfarenheter får möta kyrkans 
tro och traditioner. Verksamheten ska präglas av ett varierat 
arbetssätt samt en ledargrupp bestående av anställda och 
ideella i olika åldrar och med bred teologisk, pedagogisk, mu-
sikalisk och diakonal kompetens. Församlingsgården Tveten 
är en viktig resurs som ska användas för läger. Konfirmandar-
betet är en angelägenhet för hela församlingen och inte minst 
konfirmandernas medverkan i de ordinarie gudstjänsterna ger 
möjligheter till viktiga möten. En grupp för konfirmander med 
funktionsvariation samt vuxenkonfirmation ska erbjudas vid 
behov. 

SVENSKA KYRKANS UNGA Ungdomarna ska förberedas 
och motiveras för konfirmationstiden genom en god barn-
verksamhet. Denna verksamhet ska drivas genom Svenska 
Kyrkans Unga och dess unga lokala styrelse med stöd av för-
samlingspedagog. Det övergripande målet är att skapa tryg-
ga miljöer där barn och ungdomar kan vara sig själva, ha roligt 
och växa i tro och ansvar. Genom upparbetade rutiner ska en 
personlig inbjudan till dop lämnas, dopen följas upp och en 
kontakt med familjerna etableras fram till skolåldern, då oli-
ka grupper och öppna aktiviteter erbjuds. Ambitionen är att 
ha en bra balans mellan fasta grupper och en mer öppen fri-

tidsgårdsliknande verksamhet som alltmer efterfrågas. Barn- 
och ungdomsarbetet ska ha en friluftsinriktning med tydlig 
koppling till pastoratets klimat- och miljöarbete. Pastoratet 
ska uppmuntra och stödja unga ideella ledare i verksamheten 
samt erbjuda gemenskap för ungdomar efter konfirmationen, 
även om detta inte är lätt med tanke på att ungdomarna går 
på gymnasiet i Falköping eller på andra orter. En god samver-
kan med skolorna i pastoratet och kommunen ska prioriteras, 
liksom samarbetet med EFS Floby-Göteve och deras omfat-
tande scoutverksamhet.

LÄRANDE FÖR VUXNA Floby pastorat ska vara en lärande 
miljö för alla åldrar där människor kan upptäcka och växa i 
den kristna tron och dela erfarenheter av livet med varandra. 
Detta ska ske genom goda möten präglade av delande och 
ett ömsesidigt lärande mellan jämlika människor, snarare än 
en enkelriktad predikan eller envägskommunikation. Gemen-
skapen ska präglas av öppenhet, trygghet och respekt för 
människors olikheter avseende bakgrund, förmågor, behov, 
åsikter och erfarenheter. I varje församling ska olika grupper 
och öppna föredrag för vuxna erbjudas och ideellt engage-
mang uppmuntras. En ambition är att utveckla kyrkopedago-
giken som ett nytt sätt att väcka intresse för trons värld och 
lära av kyrkorummet. Pastoratet ska samverka med Sensus 
studieförbund avseende studiecirklar, kulturarrangemang och 
ledarstöd.

KOMMUNIKATION Pastoratets interna och externa kom-
munikationsarbete syftar till att stärka tillsammansskapet i 
pastoratet och är en förutsättning för att visionen ska för-
verkligas. Kommunikation är mycket mer än att bara infor-
mera om verksamheter; det handlar om mission och att räcka 
evangeliet vidare till nya individer och grupper av människor. 
Kommunikation förutsätter relationer och handlar om att 
skapa möten, förtroende och samtal. Det behövs en hög 

kommunikativ kompetens i pastoratet och traditionella kom-
munikationsvägar behöver kompletteras med nya kanaler och 
medier. Kommunikationen ska anpassas och rikta relevanta 
budskap till medlemmar och församlingsbor i olika skeden av 
livet - barn, ungdomar, vuxna mitt i livet och äldre - utifrån 
den kommunikationsstrategi och plan för medlemskommu-
nikation som utarbetats inom ramen för projektet Medlems-
vård i Floby pastorat 2022-2023.
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arbetsuppgifter och mål. Till de anställdas uppgifter hör även 
rekrytering och handledning av ideella, att vara möjliggörare 
för ideellt engagemang i församlingarna. Ideella, förtroende-
valda och anställda medarbetare ska erbjudas den inspiration, 
uppmuntran och utbildning de behöver för att kunna utföra 
sina respektive uppdrag.

KYRKOR OCH KYRKOGÅRDAR Pastoratets 17 kyrkor med 
tillhörande kyrkogårdar är tysta vittnen om Guds närvaro i 
världen. De berättar om människor som har gått före, om den 
kristna trons väg genom historien till vår tid och ett större 
sammanhang som sträcker sig in i evigheten. Sockenkyrkor-
nas fortsatta underhåll och tillgänglighet är en identitetsfråga 
som i många fall motiverar församlingsbornas medlemskap i 
Svenska kyrkan. De många kyrkorna ska enligt lokalförsörj-
ningsplanen ses ”inte som en belastning utan som resurser i 
arbetet med församlingarnas grundläggande uppgift”. Genom 
ett långsiktigt underhåll och energioptimering, profilering och 
satsningar på kyrkopedagogik och kommunikationsinsatser 
vill pastoratet öka tillgängligheten och fördjupa kunskaperna 
om kyrkornas historia och budskap. Verksamheten på kyr-
kogårdarna är en del av begravningsverksamheten som pas-
toratet utför på uppdrag av staten, men ska även uppfattas 
som en del av församlingarnas diakonala omsorg om de avlid-
na och sörjande anhöriga.

EKUMENIK OCH SAMVERKAN Ekumeniken är en annan 
viktig resurs. Kristen enhet innebär inte en åsiktsgemenskap 
där alla måste tro och tycka lika, utan en djupare gemenskap 

som uttrycks genom bön, gudstjänst och diakoni. Pastora-
tet har ett samarbetsavtal med EFS Floby-Göteve som om-
fattar gudstjänster, missionssatsningar och ideella insatser. 
Samverkan sker även med flera lokala frikyrkoförsamlingar 
samt med den ekumeniska verksamheten för människor med 
funktionsvariation, Tro och ljus. Inomkyrklig samverkan inom 
administration och ekonomi sker med stift och nationell nivå. 
Samverkan med lokalsamhället ska prioriteras och pastora-
tets företrädare ska sträva efter fördjupade samarbeten med 
såväl lokala föreningar, näringlivsidkare och organisationer, 
som med Falköpings kommun, skolor och kulturskolan samt 
vårdinrättningar. Genom en sådan samverkan, exempelvis 
genom Mötesplats Floby och julmarknader, bidrar pastora-
tet till församlingsbornas upplevelse av ett gott samhälle och 
mening i vardagen. 

BIBELN OCH DEN KYRKLIGA TRADITIONEN Som en del av 
en evangelisk-luthersk kyrka är det naturligt att lyfta fram 
Bibeln som grundläggande resurs och som den huvudsakliga 
källan till kunskap om Guds villkorslösa kärlek till varje männ-
iska och till hela skapelsen. Bibelns berättelser och i synner-
het evangeliernas berättelser om Jesus ska vara utgångs- och 
referenspunkten för de samtal om livet och tron som förs på 
olika nivåer i församlingarna. Andra grundläggande resurser 
finns i den kyrkliga traditionen: dopet och nattvarden som 
förmedlar Guds villkorslösa kärlek på ett konkret och särskilt 
sätt, den gemensamma liturgin i gudstjänsten och kyrkoårets 
återkommande rytm som ger en trygghet och ett livstolkan-
de sammanhang.

DIAKONI Pastoratets vision är att tala tydligt om Jesus och att förmedla bud-
skapet om Guds villkorslösa kärlek till varje människa, inte bara i ord utan också i 
praktisk handling. Trots att det aldrig funnits en fast diakontjänst i någon av för-
samlingarna utförs i pastoratet ett stort och viktigt diakonalt arbete genom an-
ställda och inte minst genom många ideella. Utmaningarna är stora och frågan är 
hur pastoratet framöver ska kunna svara upp mot de ökande diakonala behov som 
finns, och kunna utveckla den diakonala kompetens bland anställda och ideella 
som krävs. Inriktningsmålen är:

KLIMAT OCH MILJÖ Pastoratets vision är att tala tydligt om Jesus och att 
förmedla budskapet om Guds villkorslösa kärlek inte bara till varje människa, utan 
också till hela skapelsen. Klimatförändringarna och hotet mot livsmiljön på jorden 
är vår tids ödesfråga. Efter att klimat- och miljöarbetet under lång tid varit ef-
tersatt vill pastoratet nu ta ett samlat grepp och öka takten i arbetet med inköp 
och policys, energioptimering och biologisk mångfald, förkunnelse och samtal om 
konsekvenser på det personliga planet. Inriktningsmålen är:

KOMMUNIKATION Pastoratets vision är att tala tydligt om Jesus och att för-
medla budskapet om Guds villkorslösa kärlek till varje människa. För att detta ska 
bli verklighet krävs en god extern och intern kommunikation, med både fysiska 
och digitala mötesplatser. Att nå ut med evangeliet till fler människor, att stärka 
dopet och konfirmationens ställning, att bevara det höga förtroende för Svenska 
kyrkan som finns hos medlemmarna, att stärka känslan av tillhörighet och viljan 
att bidra med ideella insatser samt att bromsa takten i de aktiva utträdena – allt 
detta är uppgifter för pastoratets kommunikationsarbete de kommande åren. 
Inriktningsmålen är:

Lärdomar från pastoratets tidigare dopprojektet ska integreras i en 
plan för pastoratets medlemsvård, med återkommande rutiner för den 
externa kommunikationen med församlingsbor vid livets olika skeden 
”från vaggan till graven”.

Tydliga kanaler och rutiner ska skapas för den interna kommunikatio-
nen mellan pastoratets anställda, förtroendevalda och ideella med-
arbetare, med syftet att stärka tillsammansskapet och effektivisera 
arbetet med den grundläggande uppgiften.

Med hjälp av referensgruppen för diakoni samt projektanställd diakon 
2022-2023 ska en långsiktig plan för pastoratets diakonala arbete 
utarbetas. Planen ska omfatta kartläggning av aktuella behov och till-
gängliga resurser, framtida diakonala arbetssätt samt former för sam-
verkan med myndigheter och andra aktörer.

Möjligheterna att skapa en fast diakontjänst ska undersökas, eller om 
en sådan tjänst inte är möjlig ska en plan formuleras över hur den nöd-
vändiga diakonala kompetensen ska tillföras pastoratet

En miljögrupp ska etableras med bred förankring, olika kompetenser 
och med uppdraget att se till helheten och föreslå satsningar på miljö-
området i pastoratets samtliga verksamheter. 

En miljöpolicy och tydliga rutiner för arbetet ska tas fram, som ska 
vara kända av alla förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare.

UTVECKLINGSOMRÅDEN
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GUDSTJÄNSTER, MÄSSOR OCH KYRKORUM Som regel 
firas i varje församling gudstjänst på söndagar och kyrkliga 
helgdagar. Undantag med sammanlysningar kan förekomma 
på annandagar, eller vid särskilda högtider för att stärka ge-
menskapen i pastoratet. Huvudgudstjänst med mässa firas på 
söndagar och kyrkliga helgdagar i en av de tre församling-
arna. Undantag med annan huvudgudstjänst kan förekomma 
på annandagar, första advent, nyårs- och midsommardagen 
samt under allhelgonahelgen. Mässa ska även firas vid andra 
tillfällen än i huvudgudstjänst.

I enlighet med pastoratets lokalförsörjningsplan koncentre-
ras församlingsgudstjänsterna till de tre församlingskyrkorna 
på roterande och var tredje söndag återkommande tider med 
olika gudstjänsttyper. Församlingsgudstjänster firas i pasto-
ratets övriga 14 kyrkor i genomsnitt ca fem gånger per kyr-
ka och år. I Floby fördelas mässor och gudstjänster ungefär 
jämnt mellan Floby kyrka och Kyrkans hus. Floby församling 
har det största antalet gudstjänstlokaler och har därför två 
gudstjänster vid helger med dubbelbemanning samt när EFS 
bemannar gudstjänsten i Kyrkans hus. Förrättningsgudstjäns-
ter erbjuds i pastoratets samtliga kyrkor.

ANDRA SPRÅK Floby pastorat har inte egna resurser att 
bedriva regelbunden verksamhet på minoritetsspråk. Tecken 
som stöd används dock vid träffarna med Tro och ljus-grup-
pen i Floby Kyrkans hus. Vid behov hänvisas den som talar 
annat språk än svenska till den verksamhet som bedrivs i Ska-
ra och Göteborgs stift och i närliggande pastorat. Som ett 

DOMKAPITLETS REGLER

uttryck för gemenskap och mångfald i den världsvida kyrkan 
ska talare av minoritetsspråk eller invandrarspråk som deltar 
i pastoratets gudstjänster erbjudas möjligheten att be eller 
läsa bibeltexter på sitt eget språk.

PASTORATET, FÖRSAMLINGARNA OCH DEN GRUND-
LÄGGANDE UPPGIFTEN Ansvaret för församlingens grund-
läggande uppgift är fördelat så att kyrkoråd ansvarar för den 
övergripande styrningen genom verksamhetsplan och bud-
get, medan församlingsråden utvärderar och ger förslag till 
nya verksamheter på lokalplanet. Kyrkorådet ansvarar för 
övergripande omvärldsbevakning, personalfrågor, arbetsmil-
jö, ekonomi och fastighetsförvaltning, medan församlings-
råden bidrar till utvecklingen av det lokala gudstjänstlivet, 
rekryterar ideella medarbetare och planerar för lokal samver-
kan. Kyrkorådets ledamöter ska ta ansvar för helheten och 
det större sammanhanget i pastoratet, medan församlingsrå-
den ska företräda och värna det lokala sammanhanget.

PRÄSTTJÄNSTER, ORGANISTTJÄNST OCH KONFIR-
MANDARBETE Kyrkoherden delegerar med fördel sin plats i 
församlingsråden till komministrarna. Till de olika prästtjäns-
terna hör olika verksamhetsansvar, men alla präster tjänstgör 
i hela pastoratet. Det är dock naturligt att prästen som är 
med i ett församlingsråd tar ett större ansvar för kontakterna 
och planeringen av verksamhet i den aktuella församlingen. I 
pastoratet finns en organisttjänst i enlighet med domkapitlets 
regel. Pastoratets följer Svenska kyrkans riktlinjer och rambe-
stämmelser för konfirmandarbetet.

Styrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Floby pastorat har tagit 
del av och uttryckt sitt gillande över det som skrivs i för-
samlingsinstruktionen om barn- och ungdomsverksamheten 
samt om de tre utvecklingsområdena. 

I den barnkonsekvensanalys som gjorts anses inriktningen 
i det pastorala programmet på det stora hela svara väl mot 
barn och ungdomars behov. Analysen framhåller särskilt att 
pastoratets gudstjänster och kyrkorum i nuläget inte är till-
räckligt barnanpassade.

BARNKONSEKVENSANALYS

Under arbetet med omvärldsbeskrivningen framkom att psy-
kisk ohälsa är vanligt förekommande bland unga, att barn och 
ungdomar inte längre har en självklar relation till kyrkan och 
att föräldrarna i minskande grad engagerar sig i barnens kyrk-
liga aktiviteter. 

I en enkätundersökning bland drygt 70 barn i åldrarna 5–14 
år i pastoratets verksamheter framkom dels att dataspel är 
den överlägset vanligaste fritidsaktiviteten bland såväl pojkar 
som flickor, dels att kyrkan står för lugn och ro, trygghet och 
gemenskap i barnens liv.

Denna församlingsinstruktion antogs av kyrkofullmäktige i Floby pastorat 2022-11-07.

Ordförande i kyrkofullmäktige, Floby pastorat
Agne Arnesson

Kyrkoherde, Floby pastorat
Stefan Klint



FLOBY PASTORAT består av Floby, Kinneveds och Åsarps församlingar
och är en del av Skara stift, Svenska kyrkan och den världsvida kristna kyrkan.

VISIONEN ÄR Tillsammans i Floby pastorat vill vi tala tydligt om Jesus
och i ord och musik, gemenskap och handling,
förmedla budskapet om Guds villkorslösa kärlek
till varje människa och till hela skapelsen.

www.svenskakyrkan.se/floby
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