Församlingsinstruktion Danderyds församling
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Denna församlingsinstruktion för Danderyds församling syftar till att klargöra vad som är det
gemensamma uppdraget och målet för församlingen. I och med att församlingens arbete
påverkar och berör mer än 22 000 medlemmar har vi ett stort ansvar att ständigt försöka
utveckla och förnya den verksamhet som speglar detta uppdrag. Som del av den världsvida
kyrkan har vi gemensamt uppdraget att förkunna Jesus Kristus, vilket ska genomsyra hela
församlingens verksamhet. Det stora övergripande målet är att bidra till förverkligandet av
Guds rike bland människor. Vad detta innebär och hur detta uppdrag och mål ska förverkligas
i Danderyds församling behöver vi fundera över. Det gör vi genom att reflektera över hur vi är
och bör vara en kyrka i vår tid, på den plats där vi befinner oss. Församlingsinstruktionen
önskar vara ett redskap och ett framåtsyftande strategiskt dokument för anställda och
medlemmar till att hjälpa oss hitta den riktning som svarar an till detta uppdrag och mål.
Omvärldsbeskrivning
Befolkning och inkomst
Danderyds församling omfattar geografiskt samma område som Danderyds kommun och
omfattar kommundelarna Danderyd, Enebyberg, Stocksund och Djursholm. Kommunen har
32 295 invånare. Av dessa är 22 088 medlemmar i församlingen (2014). Församlingen ligger i
en välbärgad kommun med en genomsnittlig disponibel inkomst på 1259 tkr/ hushåll och år
för åldersspannet 30-49 år samt 1416 tkr/hushåll och år för spannet 50-64 år 2013 (SCB). I
resten av riket var den disponibla inkomsten 480 tkr/hushåll och år respektive 488 trk/hushåll
för motsvarande ålderspann samma år. Även utbildningsnivån är hög i jämförelse med resten
av landet.
Boendeformer
Till skillnad från hela Stockholms län, vars befolkning ökar med rekordfart, har inte
befolkningen i Danderyd ökat nämnvärt de senaste åren. Nybyggnationerna är minst i landet
även om det inom en snar framtid finns planer om att bygga fler nya bostäder i kommunen.
Dock är Danderyds kommun en tätbefolkad kommun vilket påverkar möjligheterna till
nybyggnation. Många i Danderyd bor i fristående hus. Cirka 83 % av de boende innehar
äganderätt av sin bostad, fördelat på 55 % boende i hus och 29 % i bostadsrättslägenhet. Runt
11 % av de boende i kommunen bor i Hyresrätt i kommunen (SCD 2014).
Invandring och människor av annan härkomst än Sverige
I kommunen är 14,9 % av invånarna födda i något annat land än Sverige. Bland dessa räknas
också diplomater och människor som är utsända av företag. Det finns också grupper med
flyktingar, bland annat grupper av ensamkommande flyktingbarn, som inte kunnat tas emot i
kommunen men sedan återkommer efter vistelse på annan ort. Inom de närmsta åren har
kommunen beslutat att ta emot fler flyktingfamiljer och procentuellt sker en förhållandevis
stor ökning gällande invandring till kommunen.
Arbetsplatser inom församlingsgränserna
En stor del av arbetstillfällena i kommunen återfinns inom offentlig sektor där skolan utgör
det största verksamhetsområdet. Danderyds sjukhus är den i särklass största arbetsgivaren
inom kommunen. Sjukhuset kommer inom den närmsta framtiden att expandera än mer, men
är redan nu en av landets största arbetsplatser. Andra arbetstillfällen återfinns inom Danderyds
kommun och inom den privata sektorn. Pendlingsfrekvensen är hög och människor pendlar i
hög grad både från och till kommun. Detta gör att många som inte bor i kommunen ändå
vistas inom församlingens gränser, dess bär församlingen också ett ansvar för. Bara 3 584
personer (SCB) både bor och arbetar i kommunen.
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Hälsa och välmående
Medellivslängden i Danderyds kommun är hög, bland kvinnor över 86 år och bland män är
medellivslängden högst i landet, över 83 år (Folkhälsoinstitutet). Många har god fysisk hälsa.
Under våren 2013 gjorde Statistiska centralbyrån en Medborgarundersökning i 69 kommuner
i landet för att mäta hur nöjda medborgarna är med kommunen de bor i. Enligt analysmodell
med Nöjd-Kund-Index (NKI) ställde man frågor till (ett urval) om 1000 personer i kommunen
för att dels mäta totalnöjdheten och dels ett antal faktorer som återger delar av den undersökta
verksamheten eller området. Frågorna rörde arbetsmiljö, utbildningsmöjligheter, bostad,
kommunikationer, kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter samt trygghet. Inom samtliga
områden låg NKI i Danderyds kommun högre än de övriga kommuner som ingick i
undersökningen.
Församlingen utifrån SKOP
På uppdrag av Danderyds församling gjordes i februari 2014 en undersökning av
opinionsföretaget SKOP där kommuninvånarnas syn på församlingen och existentiella frågor
undersöktes. Härifrån kan bland annat följande utläsas:
- Större andel bland de äldre än de yngre tycker att det kristna budskapet är intressant.
- Yngre personer och män tycker att Danderyds församling och dess verksamhet är helt
oväsentlig i större utsträckning än äldre personer och kvinnor.
- 35% har under det senaste året besökt någon av Danderyds kyrkor för att fira gudstjänst,
nästan lika många 34% har gjort det för dop, konfirmation, vigsel eller begravning.
-Äldre personer tycks i större utsträckning än yngre ha besökt någon av församlingens kyrkor
för att fira gudstjänst under det senaste året.
-66% tycker att ”dom” är det ord som passar bäst in på deras förhållande till Danderyds
församling. Det är fler äldre än yngre, fler döpta och konfirmerade än odöpta och
okonfirmerade som svarat att de upplever Danderyds församling som ”vi”.
-61% känner till församlingstidningen Livet. Äldre personer och kvinnor har sett tidningen i
större utsträckning än yngre personer och män.
- 65% anser att församlingen i stor uträckning är trovärdig.
Omvärldsanalys
Utmaningar
Danderyds församling är en mycket traditionsbunden församling. Dopstatistisken är hög
(65%) likaså konfirmandstatistiken (65,%). Frekvensen vad gäller besök på de kyrkliga
handlingarna är också hög. Det är även tydligt enligt SKOP undersökningen att de som är
döpta och konfirmerade i större uträckning känner sig som en del av församlingen. SKOP
analysen visar också att församlingens trovärdighet anses hög. Därmed kan det inte nog
poängteras vikten av att Danderyds församling förvaltar det arbete som redan görs idag
såsom; förskoleverksamhet, skolkyrka, musikverksamhet och konfirmandverksamhet.
Församlingen har också ett viktigt uppdrag i att prioritera de kyrkliga handlingarna genom
noggrann förberedelse, god kompetens och med respektfullt bemötande genomföra
gudstjänster, dop, konfirmationer, vigslar och begravningar.
Danderyds församling ligger i en kommun där det finns många höginkomsttagare och
utbildnings- och inkomstnivån är bland de högsta i landet. Som församling har vi en utmaning
i att möta församlingsbor på ett plan som utmanar och berikar både intellektuellt, kulturellt
och andligt. Den fysiska hälsan i kommunen tycks vara god, liksom det upplevda välmåendet.
Därmed innebär det inte att fysisk och psykisk ohälsa inte finns. I en kommun där många
anses vara lyckade men där också pressen att lyckas är hög, kan det ibland vara svårt att leva
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upp till kraven vilket kan orsaka stress och psykisk press. Här har vi en utmaning att skapa
andrum för människor.
Det kommer att byggas bostäder och befolkningen sannolikt kommer att öka i och med detta,
samt att viktiga samhälleliga faktorer som Danderyds sjukhus och Mörby centrum expanderar
kommer sannolikt att påverka församlingen, men även att man kommer ta emot fler
flyktingfamiljer i kommunen. I mötet med de utmaningar som detta ger vill Danderyds
församling ligga i framkant. Församlingen behöver finnas där och i det människor rör sig.
Enligt den SKOP undersökning som gjorts framgår att de andliga frågorna berör äldre och
kvinnor i högre grad än de som är yngre och män.
Varför är det så? Är det helt enkelt så att människor ”mitt i livet” inte har tid att tänka på
andlighet och att kyrkan och dess budskap därför kommer långt ned på prioriteringslistan? Vi
vet att vi idag möter människor ”mitt i livet” genom många av våra verksamheter såsom
babypsalmsång, barnkörsverksamhet och konfirmandverksamhet. Hur kan vi bli bättre på att
nyttja dessa kontaktytor? En annan fråga församlingen behöver arbeta med är hur man
balanserar utmaningen att möta dessa grupper samtidigt som man upprätthåller och vårdar
dem som redan idag har en god relation till församlingen, såsom äldre.
SKOP undersökningen visar också på att man upplever församlingen som ett tydligt ”vi” och
”dem”. Innebär detta att man bara ser församlingen som dess anställda, eller att verksamheten
församlingen bedriver inte är angelägen? Hur kan vi arbeta för att skapa en större känsla av ett
”vi” bland församlingens medlemmar så att Danderyds församling är något man är stolt över
och vill tillhöra? Vi ser att tidningen Livet är en omtyckt kanal och kanske kan
kommunikation vara en nyckel till att skapa en starkare känsla av att kyrkan är sina
medlemmar och att Danderyds församling är något man vill vara en del av.
Vision
Danderyds församling vill vara en församling som människor har positiv relation till och
känner glädje över att tillhöra.
Danderyds församling arbetar för att, utifrån en kristen livstolkning utveckla livskvalitet,
livsmening, tro, hopp och kärlek för människor.
Danderyds församling vill ta människors positiva förväntningar på församlingen på allvar och
tydligt stå för att arbeta för och skapa:
Närvaro
Guds närvaro i världen föregår allt och det är i Gud som vi lever, rör oss och är till.
Danderyds församling vill vara en närvarande och aktiv följeslagare och ge rum för den Guds
närvaron i livets alla skeden.
Öppenhet
Danderyds församling vill vara del av en öppen folkkyrka som välkomnar var och en i sin
gemenskap: troende, sökande eller tvivlare. Medlem eller ickemedlem. Danderyds församling
vill vara öppen för eftertanke, stillhet och samtal kring liv, tro och tvivel, en lyhörd kyrka som
vågar vara ärlig kring trons villkor i samtiden, som vågar utmana sin omvärld där orättvisor
råder och därmed vara en del av sitt profetiska arv.
Hopp
Danderyds församling vill inspirera till framtidstro i både ljusa och mörka stunder. Varje
människa är skapad till Guds avbild och har rätt till ett värdigt liv. Kyrkan vill bidra till att var
och en kan få uppleva sitt liv som meningsfullt och ge rum för den tillit som gör det möjligt
att orka leva och det hopp som kan bära genom tillkortakommanden, sorg och död.
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Mål
Övergripande har Danderyds församling ett viktigt uppdrag att förvalta det förtroende
församlingsborna känner för församlingen. Därför ska församlingen vidmakthålla det
arbete som idag görs så som; förskoleverksamhet, skolkyrka, konfirmationsverksamhet,
körverksamhet och konserter, kyrkliga handlingar, gudstjänster, internationellt arbete
bland annat med och för våra vänförsamlingar i Moshi och Vestiena samt mycket annat.
Här är arbetet med barn unga samt med de kyrkliga handlingarna centralt.
Utifrån omvärdsbeskrivning och analys vill Danderyds församling specifikt arbeta för
följande mål under den period som församlingsinstruktionen skall omfatta:
-

Att skapa nya möjligheter för möten med Gud genom större och mer synligt belägna
lokaler i Mörby centrum och på så sätt vara närvarande och möta människor i de
sammanhang de rör sig i.

-

Utveckla och driva samtalsserier eller föreläsningar kring existentiella frågor.

-

Möta de flyktingar som vistas i församlingen bland annat genom att driva så kallat
språkcafé för att möta de nya flyktingfamiljer kommer att tas emot i Danderyd och skapa
möjlighet till integration.

-

Arbeta med kommunikation för att visa på vad församlingen gör och står för och på så
sätt skapa ett tydligare ”vi” där församlingen känns angelägen och något man vill tillhöra.

-

Att utveckla och bredda församlingens utbud av musikverksamhet.

Strategi
All verksamhet i Danderyds församling har sin grund i de fyra dimensionerna; gudstjänst,
undervisning, diakoni och mission. För att uppnå de mål som församlingen vill arbeta mot
används de fyra dimensionerna som strategiska verktyg. Arbetsgrupper med syfte att nå de
uppsatta målen i församlingsinstruktionen avses tillsättas.
Gudstjänst
Alla former av gudstjänster ska genomsyras av möten; mötet med Gud, andra och sig själv.
Danderyds församling har ett uppdrag att skapa förutsättningar för dessa möten. Genom att
finnas där och i det människor rör sig skapas större möjlighet för möten med Gud och andlig
reflektion. Ytterligare en viktig plattform för andlig reflektionen och möten med Gud är den
som sker genom musiken såsom körverksamhet, konserter och musikgudstjänster.
Inom ramen för det vi kallas gudstjänst vill församlingens därför satsa på en större och mer
tillgänglig lokal i Mörby centrum där församlingsbor ges möjlighet att samtala, mötas och fira
gudstjänst. Även musikens vikt bör lyftas genom att bibehålla god kvalité och verka för större
variation av konsertprogram för att nå olika grupper av människor.
Undervisning
Undervisning är aldrig en envägskommunikation utan genomyras alltid av en ömsesidighet
mellan den som undervisar och den som undervisas. Undervisning handlar om att förmedla,
föra ut och föra in kunskap som leder till eget tänkande och egen erfarenhet.
I Danderyds församling finns många församlingsbor med stor kompetens och hög
utbildningsnivå. Detta vill som församling möta så att mäniskors livsfrågor lyfts på ett för
dem relevant sätt, men detta är också ett sätt att ta tillvara den kompetens som finns i
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församlingen. Dessa församlingsbor, män och kvinnor mitt i livet, deltar idag sällan själva
aktivt i våra verksamheter, trots det vet vi att kontaktytorna finns genom barnens engagemang
i församlingens verksamheter. Som en del av församlingens undervisande uppdrag vill vi
därför skapa forum för samtal och utveckling kring existentiella frågor. I en förlängning
skulle denna typ av verksamhet också komma att påverka volontärverksamheten, med fler
engagerade volontärer.
Diakoni
Människors utsatthet är något som måste tas på allvar i alla sammanhang. Diakonin i
Danderyds församling vill arbeta för att både våga stå upp för medmänniskan och att verka för
att upprätta mäniskor. Det är ett ställningstagande och ett arbete för oss som kyrka i såväl vår
närhet i församlingen som globalt.
Inom ramen för Diakonin är arbetet med att möta de nya flyktingfamiljer som inom de
närmsta åren kommer att tas emot i Danderyd viktigt. Detta kan ske genom att driva så kallat
språkcafé som en mötesplats och möjlighet till integration. Globalt är uppgiften att arbeta med
och för våra vänförsamlingar ett viktigt och långsiktigt arbete. Även ett fortsatt arbete med
Svenska kyrkans internationella arbete är ett sätt att signalera det ansvar församlingen vill ta
för världens utsatthet.
Mission
Begreppet mission kan vara mångtydligt. Danderyds församling vill inom ramen för
missionen visa på tro. Församlingen vill fungera som en vägvisare till tron och fungera som
stöd och hjälp i sökandet efter tro.
Missionen i Församlingen synliggörs inte minst genom att vi förvaltar det förtroende
medlemmarna har för församlingen och arbetar med och vidareutvecklar den verksamhet som
redan finns och är uppskattad bland många. För detta behövs kommunikation. Utan
kommunikation som ger människor inblick i det arbete som församlingen gör når vi heller
inte ut med trons budskap.
Genom kommunaktion som är modern når vi ut med det som är vårt budskap, vilket gör att
församlingen vill ligga i framkant gällande moderna sätt att kommunicera på. Här ser vi att
tidningen Livet fungerar som en bra kommunikationsväg.
Inom ramen för de kyrkliga handlingarna ser vi att vi möter många som annars inte besöker
kyrkan så ofta. Därför är arbetet kring de kyrkliga handlingarna centralt då detta är en
plattform för mission.
För att visa på hur de fyra dimensionerna samverkar och integreras i varandra ser vi korset
och en cirkelrörelse där runt och däri som en tydlig bild:

1.

2.

3.
4.

Sätta sig: Möt Gud, dig själv och andra. Genom
Gudsmötet föds en längtan efter mer kunskap
kring det som rör livet och läran.
Samla sig: Samla kunskap och redskap, lär om
livet och tron. Förbered för att låta tron få
konsekvenser.
Stå upp: Handla, hjälp, agera och påverka. Låt
trons konsekvenser bli synliggjorda.
Sök upp: Sprid, inspirera, vittna och så frön hos
andra.

De fyra delarna intagerar med varandra i en
spiralliknande rörelse där de olika delarna ger kraft och
framåtrörelse till varandra. Genom att som församling
röra oss inom ramen för de fyra dimensionerna;
Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission vill vi
arbeta för våra uppsatta mål.
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