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INLEDNING
Bälingebygdens församling
Bälingebygdens församling är en del av Svenska kyrkan som är en öppen folkkyrka och ett
evangeliskt-lutherskt trossamfund. Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och
delar den kristna bekännelsen av en enda, treenig Gud, Fadern, Sonen och den heliga Anden,
som skapar, befriar och ger liv. Alla döpta och troende har ansvar för kyrkan i en
demokratiskt uppbyggd organisation i församlingar och stift och genom kyrkans högsta
beslutande organ, kyrkomötet. Församlingen är kyrkans primära enhet på lokal nivå.
Bälingebygdens församling bildades i januari 2010 då fyra församlingar blev en. Det var
Börje, Åkerby, Jumkil och Bälinge församlingar som efter en lång process, under flera år,
beslöt att gå samman. Det betydde att organisationen gjordes om från grunden. Istället för fyra
kyrkoråd bildades ett nytt och verksamhetsråd byggdes upp i de tidigare församlingarna för
att bevara engagemang och intresse för sitt närområde.
Föreliggande Församlingsinstruktion (FIN) är en reviderad version av FIN 2012 och 2016.
Arbetet påbörjades i januari 2019. Arbetsgruppen har bestått av tre representanter från
kyrkorådet, församlingspedagog och kyrkoherde. Arbetsgruppen började i januari 2019 och
har haft nio möten där vi följt upp det vi gjort och skrivit samt formulerat färdigt.
Under tiden har det skett fyra olika workshops med olika teman och inriktning för både
kyrkoråd och personal. Avstämning har löpande gjorts med handläggare vid stiftskansliet som
också vid ett tillfälle hade en workshopdag med församlingens anställda och förtroendevalda.
Vision - Kyrkan mitt i bygden
Församlingen vill verka, genom att vara en tydlig medspelare, i det samhälle där kyrkan finns.
Vi vill bidra till att skapa mötesplatser där tron har en självklar och naturlig plats. Det ska
också vara naturligt för andra aktörer i bygden att samarbeta med församlingens medarbetare,
ideella och förtroendevalda.
Församlingen verkar i en spänning mellan det förflutna och det kommande, mellan tradition
och förnyelse och har en uppgift att möta utmaningar och möjligheter som kommer på ett
kreativt och lyhört sätt. Vi länkar vidare där andra gått före och vi skördar där andra har sått.
Alla kristna har ett gemensamt ansvar att bära tron vidare, i våra egna liv, andras liv och till
kommande generationer.
Psalm 923 ”Herre, du har anförtrott” ger oss inspiration i detta uppdrag:
”Herre, du har anförtrott oss en uppgift i din kyrka. Lär oss bruka det vi fått
så det växer till i styrka. Låt oss gå med öppna händer till de uppdrag du oss sänder.”
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OMVÄRLSDSBESKRIVNING OCH ANALYS
Nutid och framtid
Församlingen är en landsbygdsförsamling nordväst om Uppsala stad med övervägande
jordbruksbygd och skog i den norra delen. Stora delar i norr och nordväst är glesbygd men i
sydost ligger de mindre tätorterna Bälinge och Lövstalöt.
Vi har inhämtat statistik från analysenheten på Uppsala kommun och församlingsrapporten
från Svenska kyrkan. Vidare i mötet med människor som bor och verkar här i bygden.
År 2018 hade församlingen 7 883 invånare varav 5 559, 70,5 %, var kyrkotillhöriga.
Motsvarande siffror för 2017 var 7 931 invånare varav 5682, 71,6 %, var kyrkotillhöriga.
Församlingens invånare är fördelade åldersmässigt enligt följande:
ca 28 % är i åldern 0-18 år,
ca 14,7 % är 19-34 år,
ca 22,7 % är 35-49 år,
ca 17,1 % är 50-64 år,
ca 17,1 % är 65-99 år.
Detta gör att vi ser bilden av en relativt ung församling med många barnfamiljer och
ungdomar, drygt 42 % är under 35 år.
Församlingen har under flera år ökat i folkmängd men kyrkotillhörigheten minskat något,
vilket leder till särskilda utmaningar. För första året så minskar även innevånarantalet något
vilket även det påverkar antalet kyrkotillhöriga. I kontakt med analysenheten på kommunen
så framstår framtiden ur befolkningssynpunkt som oviss. När byggandet tar fart i Uppsala
igen så får församlingen nog bara en liten del av det. Byggandet kan ske i andra väderstreck
från Uppsala så det krävs tur och eventuellt lite påtryckningar om det ska hamna här.
Det som blir än mer viktigt i framtiden är att bygga relationer i samband med kyrkliga
handlingar, finnas med i satsningar som sker i bygden och att öppna upp våra egna satsningar.
Den största förskolan i församlingen finns i Lövstalöt och vi har för närvarande ingen lokal
där. Det är bra bussförbindelser mellan Lövstalöt och Bälinge och många är med i
barnverksamheten i Bälinge men Lövstalöt behöver tänkas in i framtida planering.
Arbetstillfällen och kommunal omsorg
Bälingebygden är i stort sett ett pendlarsamhälle för de som arbetar, främst i Uppsala.
Det finns ett par serviceställen, en vårdcentral, ett äldreboende samt ett antal små företag.
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Skola och barnomsorg
I församlingen finns tre kommunala grundskolor, i Bälinge och Jumkil med årkurserna 1-5
och i Börje med årskurserna 1-6 samt förskoleklass och fritidshem. I Bälinge finns även en
skola åk 1-3 med förskoleklass och fritidshem i privat regi. Det finns flera kommunala
förskolor och några privata. I församlingen finns dessutom ett antal dagbarnvårdare, varav
några gått ihop och hyr lokaler av församlingen i Jumkils församlingshem. Det personalägda
fritidshemmet ”Fritids 4life” hyr lokaler i församlingsgården i Bälinge. I vardagligt tal kallas
det för ”Kyrkans fritids”.
Jumkils skola är nybyggd och Bälinge skola ska renoveras och byggas ut med start 2020.
En dröm är att det på lång sikt också blir ett högstadium i Bälinge, det skulle underlätta
församlingens arbete med konfirmander och ungdom samt även med de svårnådda åldrarna i
årskurserna 6 och 7. Församlingen vill verka för utökad och fördjupad kontakt med skolorna.
Vi har sedan länge julspel med årkurs 1 och påskspel med årskurs 3. Församlingen har
påbörjat ett arbete för att kunna erbjuda exempelvis kyrkvisning samt döden- och
allhelgonatema för årskurs 5. Dels för att det ligger i linje med skolans läroplan och dels för
att vi tappar barnen in till Uppsala efter årskurs 5.
Kultur och fritid
I Bälingebygden finns flera livaktiga idrotts- och kulturella föreningar. I Bälinge finns också
ett bibliotek.
Nätverk Bälinge bildades våren 2017. Där finns församlingen representerad via anställda,
tillsammans med skolor, förskolor, fritidsgården och idrotts- och kulturföreningar.
På ungdomssidan görs gemensamma satsningar tillsammans mellan Bälinge fritidsgård,
Bälinge IF och församlingen. Samarbetet i denna grupp har utmynnat i att det finns en
krisberedskap och ett gemensamt arbete som drivits av en av församlingens präster.
Det har också, utifrån detta nätverk, startats en ny förening, Allsång i sommarkväll, i syfte att
stärka gemenskapen mellan föreningarna i Bälinge.
Våra egna lokaler
I församlingen finns fyra medeltida kyrkor, i Bälinge, Börje, Jumkil och Åkerby. Därtill finns
två kapell, Ebeneser i norra Jumkil och Oxsätra i norra Bälinge. Vid tre av kyrkorna, Bälinge,
Börje och Jumkil, finns välutnyttjade församlingsgårdar/-hem. I Åkerby hyr vi bygdegården
vid behov. Förutom församlingens egna verksamheter så hyrs lokalerna ut. Församlingen har
en sockenstuga som används en hel del, samt flera ekonomibyggnader och den gamla
Biskopsgården som hyrs ut.
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PASTORALT PROGRAM
Församlingens identitet
Grunden för den kristna kyrkans existens och liv är att den är sänd av Gud och
deltar i Guds mission, Missio Dei.

MISSION

Jesus sa till sina lärjungar: ”Som Fadern har sänt mig sänder jag er” (Joh 20:21).
Uppdraget vi har fått är att göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd.
Mission är grunden för församlingens existens och en av de fyra dimensionerna i
församlingens grundläggande uppgift. Församlingen finns inte till för sin egen
skull utan som en gemenskap sänd av Gud i världen med uppdraget att i ord och
handling visa på evangeliet om Guds befriande kärlek i Jesus Kristus.
Församlingen ska visa på vägar till försoning och upprättelse för människor i
relation till Gud, varandra och hela skapelsen. Bälingebygdens församling är
verksam som en del i Guds skapelse och strävar i vardagen medvetet efter att
leva och verka resurssnålt och miljömedvetet för en mer hållbar värld.
Det är viktigt att medvetet arbeta för en aktiv och målmedveten medlemsvård
och medlemskommunikation. Det är ett prioriterat område för att kunna bygga
församling nu och i framtiden.
Församlingens grundläggande uppgift
Som en konsekvens av missionsuppdraget ska Bälingebygdens församling verka för att de tre
andra dimensionerna i den grundläggande uppgiften - gudstjänst, undervisning och diakoni också blir tydliga i alla verksamheter. Syftet är att människor ska komma till tro, en kristen
gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.

GUDSTJÄNST

För Bälingebygdens församling innebär det att:
Församlingen möts i gemenskap med varandra och Gud. I lovsången och
tillbedjan, i predikan och i gemenskapen kring nattvardsbordet påminns vi om
Guds närvaro i våra liv och om att församlingens liv är insatt i ett större
sammanhang som en del av den världsvida kyrkan som är Kristi kropp.
Vi vill verka för att sambandet mellan det himmelska och jordiska bordet stärks
och blir tydligt. Att gudstjänsten ska upplevas relevant och angelägen för fler är
ett prioriterat område. Gudstjänsterna ska präglas av ett rikt musikliv med
körmedverkan i olika former. Barnperspektivet ska finnas med tydligare i
planeringen och genomförandet av gudstjänsterna.
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UNDERVISNING

Församlingen är en växtplats för alla döpta och de som är nyfikna på dopet.
Församlingen vill vara en simskola i dopets vatten där vi tillsammans får
upptäcka och fördjupa att vi är burna och bärare av Guds kärlek.
Undervisningen vill på olika sätt ge näring i dopets växt för att alltmer
tydliggöra vad det betyder att vara en Jesu lärjunge i den här världen och i den
här tiden. Vi vill möjliggöra för samtal om tro och liv där vi tillsammans
utforskar och utmanar den kristna tron. Ett prioriterat område är samverkan och
samarbete med skolorna i församlingen utifrån vad som är möjligt enligt skolans
läroplan.

DIAKONI

Diakoni är församlingens gemensamma uppgift, inte en verksamhet, utan ett
förhållningssätt som ska genomsyra församlingens vardag och liv. Gudstjänsten
söndagar och helgdagar ger inspiration till den gudstjänst som pågår i vardagen
då vi på olika sätt får återspegla Guds närvaro, kärlek och vilja i de
sammanhang vi står. Församlingen vill vara en kraft att räkna med och en fristad
där vi får dela bygdens och människors vardag. Att uppmuntra ännu fler ideella
till uppgift och ansvar i församlingens liv och vardag är ett prioriterat område.

Delaktighet och idealitet
Förtroendevalda, personal och ideella medarbetare har ett gemensamt ansvar för att alla ska
känna sig delaktiga i församlingens verksamhet. De ska verka för ett ledarskap som ska
uppmuntra, utrusta, utbilda och utveckla enskilda medlemmar i församlingen till växt och
ansvar, en viktig uppgift här och nu men även inför framtiden. Särskilt viktigt är det att
uppmärksamma och utrusta den stora gruppen unga ledare, som varje år tar ett stort ansvar
i konfirmandarbetet. Utmaningen blir att möjliggöra för dem att ta ansvar även för andra delar
i församlingen.
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OBLIGATORISKA UPPGIFTER FASTSTÄLLDA AV DOMKAPITLET I UPPSALA STIFT











Gudstjänst firas varje söndag oftast i två av församlingens kyrkor eller kapell. Varje
söndag i Bälinge kyrka och en gång i månaden i Börje, Åkerby och Jumkils kyrkor
samt några gånger om året i Ebeneser och Oxsätra kapell.
I församlingen firas minst 20 nattvardsgudstjänster/år.
Vi firar inga huvudgudstjänster med annat kristet trossamfund då det för närvarande
inte finns något i Bälingebygden.
Den obligatoriska kyrkomusikertjänsten är organist.
I församlingen finns en aktuell konfirmandhandlingsplan som revideras årligen.
Församlingen deltar i stiftets telefonsjälavård.
Om behovet uppstår tas en handlingsplan fram så att församlingens verksamhet kan
bedrivas på andra språk än svenska.
Inför beslut i kyrkorådet görs barnkonsekvensanalys där hänsyn tas till vad beslutet får
för påverkan för barn och unga i församlingen.
Församlingen har påbörjat arbetet med att formulera en lokalförsörjningsplan.

AVSLUTNING OCH GILTIGHETSTID
Styrdokument
Församlingsinstruktionen ska vara ett vägledande dokument både vad gäller styrning och
ledning i församlingen. Församlingsinstruktionen ska vara ett styrdokument när församlingen
arbetar vidare med verksamhetsplaner, budget, verksamhetsuppföljning,
konfirmandhandlingsplan, lokalförsörjningsplan och policydokument.
Utvärdering och revidering
Utvärdering och översyn av församlingsinstruktionen ska regelbundet göras vart fjärde år och
planen är att denna ska revideras igen under 2023.
Datum och underskrifter
Bälingebygdens församling den

Fredrik Fagerberg
Kyrkoherde

/

2019

Ann-Marie Dock Gustavsson
Kyrkofullmäktiges ordförande

7(7)

