Församlingsinstruktion
Täby församling

2016-05-18

Regler för församlingens/pastoratets verksamhet som domkapitlet får besluta om

(57 kap 5 § KO)

GUDSTJÄNST
Firar församlingen/pastoratet huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag?
(17 kap 3 och 5 § § KO och 37 kap 3 § p 1 KO)

☒

Ja

☐

Nej

Om nej – kommentera:
Observera att det inte längre är möjligt att i församlingsinstruktionen besluta om generella undantag
från kraven på huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag, men för ett enskilt tillfälle kan
domkapitlet fatta beslut om avvikelse.
Frekvens av huvudgudstjänster i pastoratets församlingar
Antal: varje söndag samt samtliga kyrkliga helgdagar. Under 2015 firades 278 huvudgudstjänster
fördelade på 5 gudstjänstlokaler
Firar församlingen/pastoratet regelbundet gemensamma gudstjänster med annan församling
inom Svenska kyrkan?
☐ Ja
☒

Nej

Firar församlingen/pastoratet huvudgudstjänst tillsammans med församling/ar i ett annat
kristet samfund? (17 kap 7 § KO)
☐ Ja
☒

Nej

Används någon annan ordning än Den svenska kyrkohandboken i huvudgudstjänsten?
(17 kap 4 § och 18 kap 6 § KO)

☐

Ja

☒

Nej

Enligt domkapitlet i Stockholms stift ska huvudgudstjänst med nattvard firas i varje
församling/pastorat minst 24 gånger under ett kyrkoår.
Sker så i er församling/pastorat?
☒

Ja

☐

Nej

2

TJÄNSTER
Stiftsstyrelsen har beslutat att det ska finnas minst 12 komministertjänster i
församlingen.
Domkapitlet har beslutat att det ska finnas minst en kyrkomusiker som ska vara:
☒ Organist
☐

Kantor

BARNKONSEKVENSANALYS
Enligt kyrkomötesbeslut ska en Barnkonsekvensanalys ske vid församlingens/pastoratets alla
övergripande, strategiska beslut.
Har församlingen/pastoratet gjort en barnkonsekvensanalys på församlingsinstruktionen?
☒

Ja

☐

Nej

Observera att underlag för beredningen av barnkonsekvensanalysen ska finnas tillgänglig hos
församlingen/pastoratet.

FÖRSAMLINGENS/PASTORATETS
VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA
Redovisa kort församlingens/pastoratets verksamhet på de andra språk än svenska som behövs för
att församlingen/pastoratet ska kunna göra sin grundläggande uppgift:

Täby församling har en finskspråkig präst som en ordinarie komministertjänst som
regelbundet firar huvudgudstjänst på finska samt samordnar den finskspråkiga verksamheten.
KONFIRMANDHANDLINGSPLAN
(gärna involverat i handlingsplan för dopuppföljning 0 – 18 år)
Enligt domkapitlets beslut ska en handlingsplan för konfirmandarbetet finnas.
Finns denna?
☒ Ja Handlingsplan bifogas
☐

Nej
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OMVÄRLDSBESKRIVNING & OMVÄRLDSANALYS
Inledning
Svenska kyrkan i Täby vill vara en öppen mötesplats med Kristus i centrum
för att skapa närvaro och öppenhet, och sprida hopp.
Vår församlingsinstruktion är ett försök att staka ut framtiden. Vår intention är att bli en dynamisk
församling med tydligt formulerad teologi och mål för vår verksamhet, medvetna om att alla kloka,
långsiktiga och varaktiga förändringar tar tid. Beslut om att möta framtidens behov måste innehålla
möjligheter som löpande kan förbättras och revideras. Församlings‐utveckling blir därför en
angelägen framtidsfråga.
Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni
och mission. Denna grundläggande uppgift ska präglas av närvaro, öppenhet och hopp. Svenska
kyrkan är en evangelisk, Luthersk folkkyrka, en kyrka styrd endast av tron på Gud och kärleken till
medmänniskan. Vi vill använda oss av tro och liv som befriande och upprättande verktyg.
Under år 2015 har anställda, förtroendevalda, distriktsråd, församlingsmedlemmar och den
gudstjänstfirande församlingen i Täby samlats vid ett flertal tillfällen för att processinriktat formulera
våra tankar kring Täby församlings församlingsinstruktion. Centralt i det vi har konstaterat är
följande:








att Guds löfte gäller alla och att ingen är utanför.
att kyrkans budskap genomsyrar och tydliggörs i all verksamhet.
att det är nödvändigt att församlingen skapar mötesplatser för alla åldrar.
att stor vikt bör läggas vid undervisning och predikan, att dela sakramenten och berätta
om Guds nåd och Guds gåvor.
att kyrkan förmedlar en gudssyn som hjälper och inger hopp.
att församlingens verksamhet ger utrymme för människors vilja till och engagemang i
ideellt arbete, för att i praktiskt arbete få uttrycka sin tro.

Omvärldsbeskrivning
Framtidens Täby
Platsen Täby har varit bebodd sedan bronsåldern och med sitt geografiska läge präglats av rikets och
huvudstadens historiska utveckling. Från 1950‐talet utvecklades Täby till en expansiv förortskommun
till Stockholm.
År 2015 bor cirka 67 000 invånare i kommunen. År 2024 beräknas det bo drygt 80 000 invånare i
nybyggda och äldre delar av kommunen. Täby samverkar med de övriga norrortskommunerna
Danderyd, Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm och Österåker genom Stockholm Nordost. En stark
expansion planeras för hela nordostsektorn och Täby kommer att utgöra en regional kärna i
området.
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Människors liv
De flesta som bor i Täby har god ekonomi och drygt hälften har eftergymnasial utbildning, vilket är
mer än i riket. Täby har också en större andel förvärvsarbetande jämfört med riksnittet. Inom
kommunen finns många företag som utgör större och mindre arbetsplatser. Drygt 400 föreningar
vittnar om engagerade invånare. Skoleleverna presterar ofta bättre än riket i allmänhet och de flesta
förskolebarn har sin omsorg inom förskoleverksamheten. Täbys medellivslängd är högre än i riket i
övrigt.
Drygt 12 procent av hushållen är singelhushåll med låga inkomster utan hemmavarande barn. 18
procent är singelhushåll med låga inkomster och hemmavarande barn. Det finns cirka 480 barn
mellan 0‐17 år som lever i ekonomiskt utsatta hushåll.
I förhållande till länet och i riket har Täby fler äldre, 80+, och andelen äldre beräknas öka. Idag föds
ca 640 barn om året. Om tio år väntas det födas 930 barn. Antalet ungdomar i åldern 13‐15 år är idag
ca 2500 och beräknas öka till 3400 om tio år. Till de framtagna befolkningssiffrorna ska även läggas
de nyanlända barn, ungdomar och vuxna som de närmaste åren kommer bli delaktiga i vårt samhälle
och vår församling.
Människors religiositet
År 1995 döptes 90 procent av alla barn födda i församlingen, år 2004 döptes 73 procent och för år
2014 låg siffran på 56 procent. Antal konfirmander har legat relativt konstant under den senaste 10‐
årsperioden i förhållande till antal 14‐åringar i kommunen. Under 2015 konfirmerades ca 60% av
församlingens medlemmar i årskullen. Svenska kyrkans unga i Täby är den största lokalavdelningen
av SKU med ca 500 medlemmar. Församlingen har även en egen lägergård, Karlberg, belägen på
Väddö, vilken berikar församlingens verksamhet och är till glädje för många.
Andelen församlingsmedlemmar i Täby kommun är 66 procent år 2015. År 2007 var andelen 74
procent. Församlingen har under en längre tid haft ett relativt konstant medlemsantal, ca 45000,
men ser vi på den totala befolkningen minskar andelen medlemmar med cirka 1,5 procentenheter
varje år. Aktiva utträden från församlingen var 261 år 2014, vilket är betydligt färre än tidigare år.
Antalet gudstjänstbesökare har varit minskande under flera år, varför det är av vikt att fortsätta
församlingens gudstjänstutvecklingsarbete. Glädjande är att antalet ideella ökar inom flera delar av
församlingens verksamheter. Församlingens musikverksamhet och körer för alla åldrar samlar varje
år ett stort antal deltagare.
Med utgångspunkt i Skapelsen har anställdas och förtroendevaldas engagemang för miljön lett till att
församlingen erhöll kommunens miljöpris år 2012. Församlingens miljöarbete drivs nu vidare mot
kyrkans miljödiplomering fas 3.
Sedan länge finns ett etablerat samarbete inom Danderyd‐Täbys ekumeniska råd. Några av de kristna
kyrkorna driver sedan drygt 20 år tillbaka även en secondhand‐butik med stor framgång. I Tibble
kyrka firas svenskfinska gudstjänster. I Täby finns även en mindre muslimsk församling, Jehovas
vittnen samt Jesu Kristi kyrka av Sista dagars heliga.
I Täby finns sjukhus och äldreboenden samt en kriminalvårdsanstalt. Församlingens arbete med att
möta människor i livets slutskede och svåra omständigheter måste prioriteras och det ställer stora
krav på den diakonala verksamheten. Församlingen behöver därför stärka det diakonala arbetet.
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Omvärldsanalys
Täby församling fortsätter att utvecklas i ett sammanhang där det sker en stor samhällsomdaning.
Täby omvandlas i rask takt till allt fler lokala stadsmiljöer och invånarantalet ökar. Församlingen
behöver troligen skapa mötesplatser i de nya stadsdelarna utifrån de nya församlingsbornas behov.
Tydlighet kring vad kyrkan står för och har att erbjuda liksom lyhördhet inför församlingsbornas
förväntningar kommer att ställa stora krav på ledning, förtroendevalda, anställda och ideella under
många år framöver.
Täby församling ska präglas av öppenhet och närvaro där människor finns. Samtidigt är integritet och
inkludering viktigt i arbetet. Församlingens förkunnelse och möte med människor ska inge hopp och
framtidstro. Det pågående miljöarbetet är en viktig del i arbetet för att värna skapelsen och göra
människor kunniga i miljö‐ och hållbarhetsfrågor. De utmaningar församlingen står inför handlar
också till stor del om att på nya sätt öka den egna förståelsen för hur människor i Täby tänker kring
liv och tro och trons konsekvenser i dag. Församlingen behöver fortsatt möta det faktum att
samhället och skolan inte ger oss kunskap om religion och kristen tro som tidigare.
Församlingens uppskattade verksamhet med barn och ungdomar kan komma att behöva utökas och
förstärkas. Aktiviteter där alla kan vara med, utan krav på kyrkotillhörighet, höga avgifter eller långa
avstånd är en förutsättning för kyrkans närvaro i människors liv. Inom Täby församling finns en god
grund för musik, teater, barnverksamhet och ledarskola. Dessa aktiviteter kan utökas till nya
områden och engagera fler barn och unga. Ett aktivt diakonalt arbete behövs från församlingen för
att ge stöd och hjälp till såväl äldre som särskilt behövande barn och unga.
Församlingens kyrkor och kapell kan väl tillgodose behovet av kyrkorum för gudstjänster och kyrkliga
handlingar. Tibble kyrka, med sitt centrala läge och lokaler för församlingsadministration och
verksamhet av många olika slag, kommer än mer att utgöra ett nav i församlingsarbetet. Täby kyrka
och Stillheten utgör ett annat nav där kyrkliga förrättningar står i centrum. Det är önskvärt att det i
olika delar av församlingen finns tillgång till lämpliga lokaler som kan möta församlingsborna för att
där kunna delta i kyrkliga aktiviteter i närheten av sin bostad. Församlingsgården Karlberg kommer
sannolikt även i fortsättningen att behöva kompletteras med externa lägergårdar för
konfirmandundervisningen.
Det ekumeniska samarbetet i församlingens närhet bör utökas och stärkas. Tillsammans med andra
samfund i Täby kan församlingen ge stöd och hjälp till människor runt hela jorden. Erfarenhetsutbyte
med andra kommer ge vår verksamhet nya kunskaper och insikter. Att delta i hjälparbetet ger
samtidigt människor möjlighet att utöva en aktiv kristen handling och uppleva glädjen över att kunna
hjälpa andra.
Med sjunkande medlemsantal kommer även samarbetet med grannförsamlingarna och andra
församlingar inom stiftet att behöva stärkas, något som får ses som en styrka och ett led i byggandet
av den världsvida kyrkan.
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Pastoralt program
Närvaro
Täby församling ska erbjuda mötesplatser i församlingens olika delar. Församlingens kyrkor
och kapell med angränsande lokaler är spridda och finns i anslutning till gamla och nya
stadsdelar. För gudstjänster och förrättningar fyller kyrkorna väl församlingens kommande
behov. Lokaler för olika verksamhet kommer sannolikt att behövas i de nya bostadsområdena,
gärna i samverkan med andra samfund. Församlingens samarbete med kommunala instanser
och bostadsbyggare behöver troligen intensifieras. Alla lokaler ska uppfylla kraven vad gäller
tillgänglighet och församlingens miljömål. En följd är också att det totala lokalbeståndet
måste ses över.
Församlingen ska vara en växtplats för människor att finna sin djupaste identitet. Oavsett var
man befinner sig på trons väg, ska församlingen vara en naturlig mötesplats i människors
sökande efter mening, tro och liv.
Om vi i vår närvaro ska vara trovärdiga är det av vikt att Täby församling arbetar både
praktiskt och strategiskt med miljö och hållbar utveckling. Detta sätt att tänka och arbeta ska
integreras och bli en del av vår vardag. Både som enskilda kristna och som kyrka behövs en
förankring så att alla vackra ord om att värna skapelsen blir faktisk och praktisk handling.
Täby församling vill skapa fler mötesplatser där människor kan mötas, hjälpa varandra, finna
gemenskap och känna sig behövda. Församlingen ska finnas närvarande på äldreboenden,
bland socialt utsatta, i kommunens POSOM-arbete, på hospiceboende, på
kriminalvårdsanstalten och bland nyanlända. De många icke församlingsbor som har sin
arbetsplats i Täby kommer att öka och också framgent vara en grupp som församlingens
verksamhet vänder sig till. Församlingsarbetet ska söka nya vägar ut i samhället för att sprida
kyrkans budskap och möta människor där de är. Församlingens utåtriktade arbete behöver
stärkas, vi vill synas mer i vardagen och göra oss kända utanför kyrkorummen. Utvecklingen
av församlingens verksamhet kommer därför att ställa stora krav på kompetens och drivkraft.
Vi vill fortsätta att vara en känd aktör bland barn och unga i Täby genom att utveckla vår
barn- och ungdomsverksamhet. I Täby församlings verksamhet skall alla barn och unga kunna
delta och känna sig sedda, välkomna och accepterade. Särskilt viktigt är arbetet för barn från
utsatta miljöer och nyanlända barn. Genom satsningar på barn och unga når vi även deras
föräldrar, en åldersgrupp som annars är svår att nå.
Täby församling ska visa sin närvaro och ha en bra kommunikation på alla nivåer. Kanaler för
detta är församlingstidningen Kyrkfönstret, lokaltidningen, församlingens hemsida och övrigt
agerande på sociala medier. Församlingen ska vara en röst i samhällsdebatten för alla och
speciellt för dem som ingen röst har. Ideella insatser behöver öka och är en förutsättning för
församlingens fortsatta utveckling.
Ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare i församlingens alla distrikt har en viktig
funktion eftersom dessa har goda kunskaper om närområdet.
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Öppenhet
Svenska kyrkan har i Täby församling en stor verksamhet och möter tusentals människor
varje vecka. Detta är en rikedom men också en utmaning. Vi vill vara en församling som
präglas av öppenhet, ansvar, tydlighet och respekt. Församlingens gemenskap ska vara öppen
för den som vill, oavsett kön, etnicitet, funktionsvariationer, ålder, hudfärg, sexuell läggning
eller politisk åsikt. Öppenheten känns igen i Jesu förhållningssätt att möta andra. Jesu
människosyn visar sig i att människor har absolut lika värde och församlingen ska i sitt
förhållningssätt motverka fördomar och diskriminering. Vi vill skapa sammanhang där
människor i öppen och inkluderande kärlek, med varsamhet upprättas, växer, undervisas,
tröstas och finner ro i Gud. Guds öppna famn gäller alla.
Gudstjänsten är en öppen gemenskap. Där möts människor som kommit olika långt på trons
väg. En utmaning för Täby församling är att hitta vägar för barn, unga vuxna,
småbarnsföräldrar och människor med annan etnicitet att vara en del av den gudstjänstfirande
gemenskapen. Vi vill utveckla gudstjänstformerna med fler olika typer av gudstjänster och
olika tidpunkter och dagar för dessa, för att kunna möta människors andliga längtan och
livssituationer som finns idag. Ungdomsmässorna samlar många unga, och nya vägar behövs
för att möta olika åldrar, grupper eller enskilda människor i samhällets snabba förändring.
Den undervisning kyrkan bedriver för alla åldrar är i grunden en dopundervisning och en
dopuppföljning. Församlingen ska fortsätta pröva nya vägar för dop och vigsel. Konfirmandundervisningen ska fortsätta att ha hög kvalitet. I samband med begravningar behöver
församlingen utveckla informationen om hur kyrkan kan stödja både i samband med
förrättningar som sorgearbete.
Församlingen ska erbjuda verksamhet utifrån kyrkans uppdrag och församlingsbornas behov.
Aktiviteter ska vara öppna och ge möjlighet till deltagande oavsett bakgrund eller ekonomiska
förutsättningar. Kyrkans närvaro och budskap ska framgå tydligt i all verksamhet.
I församlingens diakonala mötesplatser frågar ingen efter var man bor, kommer ifrån eller vad
man tror på. Församlingen vill vara öppen för människors olika behov av stöd och hjälp, såväl
materiella, sociala, andliga som existentiella. Det diakonala arbetet möter människan där hon
finns.
Det är en utmaning att hitta samarbetsformer mellan ideella, förtroendevalda och anställda
medarbetare med syfte att öka delaktigheten och gemenskapen, till gagn för församlingen.
Vårt uppdrag är att göra Kristus och Kyrkan känd i världen. Att vara en kyrka i tiden är att bli
trygg i en egen identitet för att samtidigt kunna vara öppen mot den med annan tro och
härkomst. En utmaning för Täby församling, liksom för hela riket, är att i framtiden öka våra
insatser för människors integration i samhället. Med utgångspunkt i församlingens Prata
svenska-café, secondhand-verksamhet, föräldra-och barngrupper och övriga aktiviteter kan
nya svenskar och migranter bli delaktiga i vår församling.
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Hopp
Svenska kyrkan och Täby församlings främsta uppgift är att förkunna evangeliet om Jesus
Kristus. I allt vi är och gör, är vi bärare av hoppet om att livet övervinner döden, ljuset
besegrar mörkret och att vi är delaktiga i en kärlek som aldrig dör. Vår uppgift är att plantera
hopp och agera i världen. I kyrkans riter finner människor hopp, såväl i dopet vid livets början
som i begravning vid livets slut. Människans värde ligger inte i framgång, lycka och pengar
utan värdet visas i att man är älskad för den man är. I vårt agerande följer vi Jesus och
sträcker ut våra händer för att hjälpa våra medmänniskor i längtan efter mening och hopp.
I församlingens gudstjänster, förrättningar, andakter och själavårdssamtal har vi till uppdrag
att förmedla hopp. Vår uppgift är att, som tecken på Guds egen omsorg om individen, befria,
stärka och upprätta människor, förmedla hopp och glädje.
Ledord i församlingens undervisning skall vara sedd, efterfrågad och älskad. Dopet är en gåva
från Gud och hoppets tecken till den som vill bli en del av en större familj och därmed en del
av den världsvida kyrkan. Dopet är medlemsgrundande i Svenska kyrkan. Vi ska erbjuda
dopet till alla som föds inom församlingens område men även till dem som inte blivit döpta
som barn. Församlingen ska ge möjlighet till dop för alla åldrar.
I våra samtalsgrupper och sorgegrupper är hoppet bärande. Med vårt diakonala arbete vill vi
ge tid till att lyssna, samtala, stödja och inge hopp.
Vi ska följa, agera och påverka samhällspolitiska frågor, påtala mänsklig nöd i samhället och
vara en röst för dem som inte hörs. Just nu, i en tid då många upplever ofred och klimathot
som oöverstigliga, har vi möjlighet att vara med och påverka för att göra jorden till en bättre
plats att leva på. Vi kan välja ett värdigt sätt att bete oss mot varandra och mot skapelsen. Då
blir vi Guds medskapare. Vi blir då trovärdiga, inger hopp och återfinner glädje.
Alla som bygger Täby församling; anställda, förtroendevalda, ideella, gudstjänstfirare med
flera, har till uppgift att bygga för framtiden och ge hopp till nya generationer. Vår kyrka ska
sprida hopp och visa att det finns ett överflöd av godhet i vår tid.
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Handlingsplan för konfirmandarbetet
i Täby församling 2016
Omvärldsbeskrivning och omvärldsanalys
ur perspektivet Barn och Unga
Täby församling är en stor församling där vistelseansvaret idag omfattar runt 17 300 barn och
unga i åldern 0-18 år. Prognosen till 2020 är en ökning till drygt 20 000 i samma åldersspann.
Detta kommer öka trycket på församlingens verksamheter för barn och unga.
De flesta som bor i Täby har god ekonomi och drygt hälften har eftergymnasial utbildning,
vilket är mer än i riket. Täby har också en större andel förvärvsarbetande jämfört med
riksnittet.
Skoleleverna presterar ofta bättre än riket i allmänhet och de flesta förskolebarn har sin
omsorg inom förskoleverksamheten. Täbys medellivslängd är högre än i riket i övrigt.
En prioriterad målgrupp för församlingens framtida verksamhet är barn och unga som lever i
utsatthet. Barns utsatthet kan vara övergrepp och våld i hemmet, missbruk i hemmet, psykisk
ohälsa, t ex självskadebeteenden, fysisk ohälsa, mobbing (fysisk eller på nätet), ekonomisk
och/eller social utsatthet, flyktingbarn och barn med särskilda behov.
Drygt 12 procent av hushållen är singelhushåll med låga inkomster utan hemmavarande barn.
18 procent är singelhushåll med låga inkomster och hemmavarande barn. Det finns cirka 480
barn mellan 0-17 år som lever i ekonomiskt utsatta hushåll, men i församlingens verksamhet
ser vi att det finns ett stort mörkertal.
Idag föds ca 640 barn om året. Om tio år väntas det födas 930 barn. Antalet ungdomar i åldern
13-15 år är idag ca 2500 och beräknas öka till 3400 om tio år. Till de framtagna
befolkningssiffrorna ska även läggas de nyanlända barn, ungdomar och vuxna som de
närmaste åren kommer bli delaktiga i vårt samhälle och vår församling. År 1995 döptes 90
procent av alla barn födda i församlingen, år 2004 döptes 73 procent och för år 2014 låg
siffran på 56 procent. Antal konfirmander har legat relativt konstant under den senaste 10årsperioden i förhållande till antal 14-åringar i kommunen. Under 2015 konfirmerades ca 60%
av församlingens medlemmar i årskullen.
 Prognos för konfirmander
2016
födda 2001
2017
födda 2002
2018
födda 2003
2019
födda 2004
2020
födda 2005
2021
födda 2006

735
742
799
837
814
832

Svenska kyrkans unga i Täby är den största lokalavdelningen av SKU med ca 500
medlemmar. Församlingen har även en egen lägergård, Karlberg, belägen på Väddö, vilken
berikar församlingens verksamhet och är till glädje för många.
Vision
Göra Kristus känd och synlig och Människan sedd och bekräftad
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Syfte
Syftet med församlingens konfirmandundervisning är att ge verktyg till att upptäcka Gud,
förstå sig själv och leva i den kristna tron. Att visa på det kristna hoppet kan vara en
förändringskraft i världen.

Mål
Kvalitativa mål
 ge konfirmanderna redskap att tyda sina liv på dopets grund.
 ge konfirmanderna erfarenhet av att kristen tro och kyrkans liv handlar om de centrala
livsfrågorna
 ge konfirmanderna tillfälle att lyfta fram de frågor de själva bär på
 ge konfirmanderna erfarenhet av gudstjänstgemenskap och andakt
 ge konfirmanderna möjlighet att påverkas av och ta ställning till kyrkans budskap
 ge konfirmanderna hjälp att uttrycka sin tro och sitt tvivel
 ge konfirmanderna kunskap om Bibeln och den kristna kyrkans tradition
Kvantitativa mål
 alla som vill prova på konfirmationsundervisning ska kunna erbjudas plats
 öka antalet konfirmander
Strategiska mål
 ökad lägerverksamhet
 fler alternativ till höst-vår
 fler kostnadsfria alternativ
Aktiviteter och metoder
 Konfirmandgrupper 2016
Församlingen erbjuder 9 olika konfirmandgrupper under verksamhetsåret. Till
sommarlägren är det i regel kö.
Höst-till-vår
Träffas regelbundet mellan september till maj. Erbjuder 5-dagarsläger under hösten
och 2-dagarsläger under våren. Avgiftsfri.
Åre vinter
Veckokvällar samt läger under sportlovet. Avgift.
Kontraktsläger
3 läger under våren och sommaren i samverkan med församlingar i kontraktet. Avgift.
Gotland-Fårö
2 veckor under sommaren. Avgift.
Åre sommar
2 veckor under sommaren. Avgift.
Församlingsgården Karlberg
4 sommarläger á 2 veckor under sommaren. Avgift.
 Konfirmandgrupper 2017
Som 2016 med följande förändringar
1. Inget kontraktsläger.
2. Åre vinter utökas med dubbelt så många platser.
3. Gotland-Fårö får ytterligare en konfirmandgrupp.
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4. Karlberg får ytterligare ett läger fördelat på två veckoslutsläger under våren samt ett
veckoläger under sommaren.
 Gemensamma evenemang.
Ca 4 per år, t ex prova på Gospel, musik och teater
 Gudstjänstbesök 10 st
 Basträffar
Ca 10 st för vintergrupper och 4 st för sommargrupper.
 Läger
Läger erbjuds i varje konfirmationsalternativ. Läger ger en unik möjlighet att pröva på
att leva ett kristet liv, öva sig i regelbundet bön- & gudstjänstliv samt samtala med
troende i olika åldrar, såväl unga ledare som vuxna.
Kursplan
Vad vill vi ge för erfarenheter, upplevelser och kunskapsinnehåll i mötet med konfirmanden?
 Vad är tro?
 Människosyn och självbild. Etik
 Gudsbilder
 Bibelkunskap och bibelsyn
 Skapelsesyn och miljö
 Jesu liv, död och uppståndelse
 Jesu kärleksbudskap i undervisning, liknelser och under
 Synd, Skuld och Skam. Förlåtelse och Försoning
 Ondska
 Döden, sorg & hopp
 Sakramenten
 Bön och Gudstjänst
 Kärlek
 Diakoni
 Lärjungaskap
 Kyrkan i världen
 Vägar till att leva i Kristi efterföljd
Utbildning och kompetensutveckling
 För anställda medarbetare
Erbjuda stiftets möjligheter till kompetensutveckling. Årligen inbjuda till en dag för
alla yrkesgrupper med konfirmation i tjänsten till en fortbildningsdag i församlingens
regi.
 För ungdomsledare
Kursplan för ledarutbildningen omfattar tre terminer och tar upp ämnen såsom bl a
andaktsmetodik, lekpedagogik, ledarskap, min egen tro och bibelkunskap.
Budget och resurser
Personal
Församlingens konfirmandundervisning är resurskrävande vad gäller personal. Med runt 460
konfirmander i 9 grupper förväntas alla präster, de flesta pedagoger och flera diakoner finnas
med i församlingens konfirmandundervisning. I nyrekrytering av präster, pedagoger och
diakoner efterfrågas konfirmandkompetens. Målet är att all församlingsvårdande personal ska
kunna ingå i församlingens konfirmandundervisning.
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Ekonomiska
Konfirmationsundervisning tillhör församlingens grundläggande uppgift. I Täby församling
finns en långvarig och god tradition vilket medfört en hög procent av konfirmerade i
åldersgruppen. Detta utgör en stor del av församlingens verksamhetsbudget.

Kommunikationsplan
En folder för församlingens samtliga alternativ till konfirmandundervisning färdigställs varje
år. I den finns också information om konfirmandundervisning för ungdomar med särskilda
behov som arrangeras i stiftets regi.
På församlingens hemsida informeras också om församlingens alternativ till
konfirmandundervisning.
Årscykel
Januari
Sista inlämningsdag för ledaransökningar
Ledarinvigning
Ledaruttagning
Karlberg 5-läger
Ledarbeskeden skickas ut
Februari
Basträff 1-period
Åre vinterläger
Mars
Basträff 2-period
April
Konfirmandfoldern klar
Ledaransökningsblanketter för höst-vår skickas ut
Höst-vår-läger
Basträff 3-period
Konfirmation Åre-vinter
Konfirmation Höst-vår
Bemanning höst-vår
Maj
Konfirmandfoldern skickas ut
Ledarbesked höst-vår skickas ut
Karlberg 5-läger
Basträff 4-period
Juni-Augusti
Skolorna slutar
Karlberg 1-läger
Konfirmation Karlberg 1
Fårö 1+2-läger
Konfirmation Fårö 1
Konfirmation Fårö 2
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Karlberg 2-läger
Konfirmation Karlberg 2
Karlberg 3-läger
Konfirmation Karlberg 3
Åre-läger
Konfirmation Åre
Karlberg 4-läger
Konfirmation Karlberg 4
Karlberg 5 inkl. konfirmation
Upptaktsvecka
September-oktober
Bemanningsmöte
Höst-vår upptakt
November
Upptaktsdagar för sommarkonfirmander + Åre vinter
December
Konfirmandevent 1
Ledaransökningsblanketter skickas
Uppföljning och utvärdering
Varje år ska en utvärdering av såväl varje konfirmandgrupps undervisning göras som av hela
församlingens konfirmandarbete.
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