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Domkapitlet i Karlstad utfärdar denna församlingsinstruktion att gälla tills vidare.

Karlstad den

Sören Dalevi biskop

på domkapitlets vägnar

Information till domkapitlet
1. Kyrkor
Vilka kyrkobyggnader finns i pastoratet? Hur används kyrkobyggnaderna i gudstjänstlivet?
Brålanda kyrka, Gestads kyrka, Timmerviks kyrka, Sundals-Ryrs nya kyrka, Sundals-Ryrs gamla
kyrka. Alla används till gudstjänster och kyrkliga handlingar.

2. Arbetslaget
Bifoga antal anställda och en personalplan. Har bemanning eller inriktningen förändrats,
gällande vigningstjänster sedan föregående församlingsinstruktion?
12 anställda. Diakontjänsten finns inte längre.

Domkapitlets tillsynsunderlag
Regler för pastoratets verksamhet som domkapitlet får besluta om (57 kap 5 § KO)

3. Gudstjänst
Domkapitlets grundprincip är att huvudgudstjänst ska firas i varje församling som ingår i
pastorat. Undantag från detta ska motiveras på ett sådant sätt att gudstjänstlivet främjas
på sikt.

3.1. Firar varje församling i pastoratet huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig
helgdag? (17 kap 3 och 5 §§ KO och 37 kap 3 § p1 KO enligt DK.)
Nej
Vi vill kunna variera gudstjänstutbudet för att passa olika målgrupper. Därför har vi normalt en
huvudgudstjänst varje söndag eller kyrklig helgdag plus ytterligare en gudstjänst som är
huvudgudstjänst eller gudstjänst av något annat slag. Riktlinjen är att Brålanda församling har
gudstjänst i stort sett varje sön- och helgdag medan Gestads och Sundals-Ryrs församlingar har
gudstjänst minst 2 gånger per månad.

3.2. Frågor för pastorat:
1) Hur många församlingar är det i pastoratet?
2) Hur stort antal av alla gudstjänster är huvudgudstjänster?
3) Innebär det någon skillnad från tidigare?
Vi har 3 församlingar som 2017 firade sammanlagt 84 huvudgudstjänster. Dessutom 97 övriga
gudstjänster, vilket betyder, musikgudstjänster, veckomässor, vardagsgudstjänster, gudstjänster
på servicehus m.m.
3.3 Firar pastoratet regelbundet gemensamma gudstjänster med annan
församling/pastorat inom Svenska kyrkan?
Nej

3.4 Firar pastoratet huvudgudstjänst tillsammans med församlingar i ett annat kristet
samfund? (17 kap 7 § KO)
Ja
6-8 gånger per år firas gudstjänst tillsammans med de lokala frikyrkorna (Pingst och Equmenia).
Dessa söndagar firas alltid huvudgudstjänst i någon av våra övriga kyrkor.
3.5 Används någon annan ordning än Den svenska kyrkohandboken i
huvudgudstjänsten? (17 kap 4 § och 18 kap 6 § KO)
Nej
3.6. Enligt domkapitlet i Karlstads stift ska huvudgudstjänst med nattvard firas i varje
församling i pastoratet minst 12 gånger under ett kyrkoår. Sker så i ert pastorat?
Nej
Målet har varit att vi ska leva upp till att ha nattvard 12 gånger i varje församling, men av statistiken
från 2017 framgår att det i Sundals-Ryr bara blev 8 gånger. 2017 firades sammanlagt 36
huvudgudstjänster med nattvard i pastoratet. Till detta 22 veckomässor, varav hälften på ett
serviceboende dit även andra församlingsbor kommer till gudstjänsterna.
3.7 På vilket sätt arbetar församlingarna i pastoratet med gudstjänstutveckling?
- Genomtänkta gudstjänster: Enkelhet, delaktighet, kreativitet
- Alternativa gudstjänstformer: Veckomässor, meditationsgudstjänster, cafégudstjänster,
Utflyktskyrka, Messy Church, lovsångs- och förbönsgudstjänster
- Helst varje helg en gudstjänst som passar för barn
- Ofta kyrkkaffe för att stärka gemenskapen kring gudstjänsterna
- Återkommande samtal och utvärderingar
- Delaktiga i stiftets utvecklingsprojekt

4. Tjänster
4.1 Hur disponeras prästtjänsterna i pastoratet utifrån ansvarsfördelning när det gäller
innehåll samt geografi så att närhetsprincipen upprätthålls.
Kommentera:
Båda prästerna har både gudstjänster och kyrkliga handlingar i alla tre församlingarna, men
komministern har ett särskilt ansvar för Sundals-Ryr.
4.2 I pastoratet skall det finnas minst en kyrkomusiker som skall vara organist eller
kantor. Hur många kantorstjänster finns det?
Hur många organisttjänster finns det?
Hur många organister finns det i pastoratet?
I pastoratet finns för närvarande 1,5 kantorstjänst

5. Pastoratets verksamhet på andra språk (57 kap 5§ KO)
I pastoratet finns följande större språkgrupper representerade:
Arabiska och somali
I vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk på följande sätt:
Vi driver ett språkcafé (”Kulturcaféet).
Finns beredskap för tillfälliga och akuta behov av att möta människor på andra språk än
svenska?
Ja
Engelska, arabiska, finska, japanska, holländska, polska

6. Församlingarna i pastoratet
Församlingen är det lokala pastorala området. Församlingarna ansvarar för den
grundläggande uppgiften. Pastoratet, där flera församlingar samverkar, har som
pastoralt område det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin
grundläggande uppgift. Här ges utrymme för en beskrivning av vad som är utmärkande
och/eller särskiljande för varje församling i pastoratet.
Brålanda pastorat består av tre församlingar: Brålanda (1680 tillhöriga) Gestad (580) och SundalsRyr (400).
I Brålanda firas gudstjänst i stort sett varje söndag. Normalt ett 40-tal gudstjänstbesökare från
församlingens område. De diakonala behoven är stora, egentligen i alla åldrar och många
nysvenskar. Mycket verksamhet i församlingshemmet. Många volontärer. Väl etablerat samarbete
med de två frikyrkorna, Equmenia och Pingst. Kyrkobyggnad två km norr om samhället, i gott skick
men behov av invändig renovering och mindre anpassning. Församlingshemmet inne centralorten
är väldisponerat och i gott skick.
I Gestad firas normalt gudstjänst varannan söndag. Ett femtontal gudstjänstbesökare från
församlingens område en vanlig söndag.
Barngrupper, symöte och samtalsgrupp samt fredagslunch.
Två kyrkobyggnader, Gestad i norr och en mindre Timmervik i söder. Båda i gott skick. Timmervik
är populär för bröllop och för musikgudstjänster. Vinterstängs.
Församlingshemmet intill Gestad kyrka. Gott skick invändigt men i behov av reparationer.
I Sundals-Ryr firas huvudgudstjänst varannan vecka.
En handfull gudstjänstbesökare från församlingens område en vanlig söndag.
Barngrupp, bönegrupp, och kyrkokör.
Nya kyrkan, stor med stora renoveringsbehov. Vinterstängd.
Gamla kyrkan, 1200-talet i gott skick. Saknar uppvärmning.
Församlingshem nära kyrkan, välskött och funktionellt.

PASTORALT PROGRAM
Församlingsinstruktionen är ett identitets- och måldokument som beskriver arbetet
med den grundläggande uppgiften under kommande fyra år i församling/pastorat.
Det pastorala programmet är svar på frågan vad det är att vara kyrka på den ort man verkar
och vilka tankar som finns framåt. Det bör bli synligt vilka konsekvenser som gjorts utifrån
omvärldsbeskrivningen.
Se följande sidor

Jesus för alla – alla för Jesus
Uppdraget till våra församlingar formuleras i Kyrkoordningen på följande sätt:
Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni
och mission. 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.
Här vill vi nu presentera hur vi tillsammans i församlingarna, med de resurser vi har i Brålanda
pastorat, tar ansvar för att fullgöra denna uppgift.

Mission
Uppdraget
Alla församlingsmedlemmar och medarbetare är kallade att hjälpa alla människor att lära känna
Jesus Kristus för att leva i tro på honom och följa honom.

Målet
Mission ska genomsyra vår vardag och all verksamhet.

Vägen









Att varje kristen, genom sitt liv visar sin tro på Jesus Kristus
Att söka vägar för att möta människor där de befinner sig på sin väg i livet
Att motivera församlingsmedlemmarna att avsätta tid, tillgångar och talang för att ta del i att
sprida det glada budskapet om Jesus Kristus.
Att träna oss i att tala om tro och att dela vår tro
Att i bön förbereda oss för att möta dem som vill höra glädjebudet om Jesus
Att visa enhet med alla kristna samfund i ord och handling
Att uppmuntra till engagemang för internationellt missionsarbete
Att regelbundet följa upp och utvärdera vårt arbete

Diakoni
Uppdraget
Jesus kallar oss att återspegla Guds kärlek genom att visa barmhärtighet mot alla människor.

Målet
Att varje församlingsmedlem ska känna ansvar för sina medmänniskor och att församlingen ska
vara en helande gemenskap.

Vägen










Att motivera församlingsmedlemmar att ha omsorg om sin medmänniska i vardagen
Att skapa mötesplatser till stöd, helande och utveckling för människor
Att utbilda/träna lekmän för besökstjänst och samtalsstöd
Att tydligt informera om hur den som önskar hjälp kan ta en första kontakt
Att göra hembesök och sjukbesök
Att finnas till hands för samtal och själavård
Att uppmuntra givande till lokal, nationell och internationell diakoni
Att i bön bära människors nöd till Gud och förbereda oss för att möta människor i behov av
hjälp
Att regelbundet följa upp och utvärdera vårt arbete

Gudstjänst
Uppdraget
Vi firar gudstjänst för att skapa tillfällen för Guds folk att gemensamt möta, tacka och lovsjunga Gud,
för att få ta emot förlåtelse, fira nattvard, höra Guds ord och få det uttolkat till vägledning i livet.

Målet
Att enskilda medlemmar och församling som helhet i våra gudstjänster ska få förnyat fokus på Jesus
Kristus för att också vardagen ska bli en gudstjänst.

Vägen










Att motivera och uppmuntra varandra att ta del i församlingarnas gudstjänster
Att våra gudstjänster ska vara förberedda så att de på ett enkelt, tydligt, levande och kreativt
sätt uttrycker vår kristna tro
Att gudstjänsterna synliggör och stärker gemenskapen mellan människor
Att gudstjänsterna ger utrymme för tillbedjan, undervisning och stillhet och förmedlar glädje,
tröst och förlåtelse.
Att sångens och musikens möjligheter tas tillvara
Att det ges uppmuntran och träning för församlingsmedlemmar att vara delaktiga i
förberedelse och genomförande av gudstjänster
Att olika gudstjänstformer används, i syfte att möta olika behov
Att förbereda varje gudstjänst i bön
Att regelbundet följa upp och utvärdera vårt arbete

Undervisning
Uppdraget
Uppgiften är att förmedla Guds ord så att enskilda kristna och församlingen som helhet stärks och
utrustas.

Målet
Att varje församlingsmedlem rotas i en stadig kunskap om Guds ord, låter sig formas av det och
tränas till att utöva och växa i sin kallelse.

Vägen








Att utbilda församlingsmedlemmar till ett liv förankrat i bibelordet
Att utforma undervisningen så att den ska passa för olika åldrar, förkunskaper och andlig
mognad
Att uppmuntra och träna församlingsmedlemmar att själva läsa, tolka och tillämpa bibelordet i
sin vardag
Att utbilda och träna ledare att ta ansvar för andakter och gruppverksamhet
Att träna sångare och musiker att utveckla sina gåvor och använda dem i församlingens
tjänst
Att genom bön bereda plats för varje människas längtan efter att fördjupa sig i Guds ord.
Att regelbundet följa upp och utvärdera vårt arbete

UTVECKLINGSOMRÅDEN
Genom hela församlingsinstruktionen löper en röd tråd. Denna tråd utmynnar i ett antal
(max tre) övergripande utvecklingsområden. Utvecklingsområdena visar i vilken riktning
man vill gå och hur man vill prioritera det kommande arbetet. Utvecklingsområdena ska
vara tydliga i varje års verksamhetsplanering inom församlingsinstruktionens
giltighetstid. Utvecklingsområden är också grunden för de samtal som kommer att föras
under visitationen och genererar utbildningar och kursutbud till stiftskansliets
utbildningskatalog.

Utvecklingsområden för Brålanda pastorat
Följande områden ser vi som strategiska för den vidare utvecklingen i Brålanda pastorat. Därför vill
vi försöka att prioritera dem under de närmaste åren.

1. Böneliv
När vi talar om församlingsliv handlar det ofta om verksamheter. På olika sätt vill vi gestalta vår tro
och nå till människor med evangelium i ord och handling. Men då finns också en risk att vi springer
ifrån både oss själva och Gud. Kyrklig förnyelse har genom historien alltid börjat i bön.
Av detta skäl är det helt nödvändigt att allt som händer i en församling är fött i bön och buret av bön.
Det handlar då både om den enskildes bön och församlingens gemensamma bön. Kan denna
dimension av våra församlingars liv fördjupas och förlösas så är detta en av nycklarna till en sund
och god utveckling i vår kyrka. Därför bör konkreta insatser för att utveckla församlingarnas böneliv
vara vårt första prioriterade mål framöver.

2. Volontärer
Ser vi på församlingens verksamhet och på situationen i vårt samhälle så finns stora behov inom
många olika områden: Inom diakonin finns äldre, ensamma, barn, ungdomar, familjer, missbrukare
och flyktingar att ta sig an. Uppgiften att möta barn, unga, medelålders och gamla med evangeliet är
angelägen, både för människornas skull och för församlingens framtids skull. I gudstjänstlivet är det
berikande om många kan vara delaktiga och för undervisning i grupper för olika åldrar behövs
ledare.
Med de begränsade resurser vi har och med de framtidsprognoser vi ser så är det inte genom
anställda utan genom frivilliga krafter som tillväxt och nysatsningar kan ske. Därför är ett
systematiskt arbete med att rekrytera, utbilda, handleda och uppmuntra volontärer en nyckel till ett
levande församlingsliv och till att vara ett Guds redskap för vår bygd. I ett fungerande
volontärsarbete är det inte bara församlingen som är vinnare utan det som sker ger också mening
och glädje till de personer som får använda sin tid och sina gåvor till tjänst för andra.

3. Familj
Under många år har vår kyrka satsat mycket på barnverksamhet i olika former. Mycket gott arbete
har gjorts, som på intet sätt ska förringas, men i varje fall den synliga frukten i form av unga som har
hittat vidare in i församlingarnas gudstjänster och gemenskap har inte varit särskilt stor. Vi lever
också i en tid när olika generationer lever ganska åtskilda och där olika åldrar möts var för sig i olika
former av aktiviteter.
Om vi väljer att i högre utsträckning försöka att möta familjerna så kan detta både ge möjlighet för
barn och föräldrar, och gärna ytterligare en generation, att få göra någonting tillsammans. Redan i
samband med dop kan en första kontakt skapas, men också de familjer som väljer att inte döpa sina
barn behöver nås.
Att arbeta med familjen är ett strategiskt sätt att också möta de vuxna och att i förlängningen
underlätta för olika åldrar att finna församlingen som ett gemensamt hem.

