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Malungs församling
Inledning
Detta är en vision som arbetats fram under en längre tid. Vi startade vintern 2016 och presenterar nu,
2018,arbetet i sin helhet. Medarbetare, förtroendevalda, kyrkvärdar och församlingsbor bjöds in att arbeta
med frågor kring de fyra grundpelarna gudstjänst, undervisning, diakoni, mission. Målsättningen har varit
att få en så bred förankring som möjligt. Vi vill att församlingsinstruktionen (FIN) ska vara ett arbetsredskap
som alla anställda använder i sitt dagliga arbete och på så vis kan instruktionen genomsyra varje beslut och
varje handling som vi gör.
Malungs församling består av huvudorten Malung och byarna Tyngsjö, Yttermalung, Öje och Fors. Här finns
fem kyrkor och kapell med tillhörande kyrkogårdar. Expedition och kontor finns i Malung, liksom församlingshem. Församlingshem finns även i Yttermalung och i Tyngsjö är den gamla prästgården ombyggd till
lägergård. Vi är nu, hösten 2018, 16 anställda. Församlingen har sedan länge haft ett rikt musikliv, nära
samarbete med samhället och skolan samt profilerat sig genom t ex grundandet av Riddarskolan. Befolkningsmängd och medlemsantal är sjunkande vilket är en utmaning för bygden.
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Boende i församlingen fördelat på kyrko-/ kapellområden
2016 (senaste siffrorna)
Tyngsjö
Yttermalung
Malung
Öje
Malungsfors

122 personer
331 personer
5 522 personer
191 personer
593 personer

De anställningar som finns är, en kyrkoherde, två komministrar, en diakon, två församlingsassistenter, en
med inriktning barn/familj, en med inriktning diakoni, en husmor, två personer på expeditionen, en organist och en församlingsmusiker. Inom begravningsverksamheten har vi en kyrkogårdsföreståndare och fyra
vaktmästare, som alla gör både inre och yttre tjänst. Sommarperioden har 5-6 säsonger.
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Omvärldsanalys om Malung
I det aktiva arbetet med FIN och dess omvärldsanalys valde vi att vid fem tillfällen bjuda in församlingsbor,
kyrkvärdar och förtroendevalda för att arbeta tillsammans med personalen. Vi ville redan från början få
med så många röster som möjligt in i FIN. Vid alla tillfällen arbetade vi med frågor på olika nivå: jag, vem är
jag? vad vill jag? vi och vilka är vi? vad vill/önskar vi, vart ska vi? Vi skaffade oss en karta och med den kartan kunde vi ta oss an den sista arbetsuppgiften: ”gå ut” och intervjua församlingsbor. Med denna ordning
tittade vi först på ”oss” och hur vi tänker i relation till vår omvärld och sedan intervjuade vi andra församlingsbor.
Malung är en bygd som under de senaste 100 åren tvingats byta huvudnäring flera gånger. Man har fått
ställa om från skogsbruk till skinnhandel till industri. Men de senaste åren har flera industrier tvingats slå
igen.
Även om skinnproduktionen inte längre finns kvar så finns kunskapen kvar och handeln präglas av skinn.
Det är sju mil till närmaste större samhälle vilket ger bygden en särprägel. Man värnar det lokala starkt och
influenser från närområdet begränsas, t.ex. är dagpendling in/ut ovanligt. Däremot sker en betydande
veckopendling, ofta till Norge, vilket påverkar många, inte minst barnfamiljer.
I församlingen finns det åtta förskolor, fyra grundskolor, en gymnasieskola, vuxenskola lärcentrum, folkhögskola, kulturskola och skidgymnasium. Många unga flyttar efter gymnasiet till olika utbildningar. Föreningslivet är starkt och många är engagerade. I Malung har vi två äldreboenden dock inga trygghetsboende
för äldre, så många äldre bor kvar hemma trots olämplighet, där ensamhet delvis är ett bekymmer.
Malung är en genomfart på väg till Sälen vilket erbjuder närhet till en expansiv turistindustri. Stora evenemang är Dansbandsveckan och fotbollsturneringen Skinnarcupen samt en rad lokala kultur- och musik-arrangemang.

Analys och slutsatser
Genom det grundliga arbetet med träffarna runt kyrkans grundpelare (gudstjänst, undervisning, diakoni
och mission)och intervjuerna, fick vi en mängd information att sammanställa. Det vi kan se är att vi har
samma karta och i stort sett pekar även kompassen åt samma håll. Församlingen möter alla åldersgrupper
och gör ett gott arbete. I intervjuerna kan vi se att vi lever upp till församlingsbornas önskan om gudstjänstutbud. I materialet fick vi bekräftat, det vi vet, att män i allmänhet har svårare att hitta till församlingen/kyrkan. Män efterfrågade i intervjuerna hantverk, snickeri, mekanik. Som ett exempel på vårt arbete, startade
vi upp en efterfrågad riktad verksamhet för män ”Gubbfrukost” vilket har varit uppskattat. Vår vision är att
vi får fortsätta arbetet med mötesplatser för alla. I analysen blev vissa punkter extra synliga att arbeta vidare med:








Hantera sjunkande medlemsantal med försämrad ekonomi som följd.
Vara en kyrka i en tid som förändras snabbt. Att kunna möta samtiden med dess frågor utifrån en
kristen livstolkning.
Uppsökande verksamhet för ensamma, äldre
Möta unga vuxna
Hur vi kan möta mångfalden av familjestrukturer
Marknadsföring
Få en tillfredsställande och fungerande gravskötsel
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Gudstjänst - öppna kanaler till det gudomliga




Närhet
Reflektion
Tillgänglighet

Musik – bron till det gudomliga





Andlighet
Mångfald
Deltagande
Bevara & förnya

I Malungs församling firas en huvudgudstjänst varje söndag, i regel i Malungs kyrka. I de övriga
kyrkorna/kapellen firas gudstjänst offtast en gång i månaden. Vi firar högmässa, söndagsmässa, söndagsgudstjänster, gudstjänster för små och stora, mässa för små och stora, gudstjänst med bibelutdelning, musikgudstjänster, konserter, frilufts-/fäbodsgudstjänster, i samarbete med de som bjuder in oss, samt spelmanslaget och dagspelsklubben, veteranbilsgudstjänst, stillagudstjänster, skotergudstjänst i samarbete
med skoterklubben. Vi firar mässa mer än 24 gånger per år.
Personalen arbetar aktivt med gudstjänsten. Vi utvärderar varje vecka de gudstjänster vi utfört. Två gånger
per år träffas personal och planerar bland annat gudstjänsterna, där vi lyfter fram de löpande utvärderingarna som gjorts för att kunna tänka om eller behålla det som fungerat. Vi har haft en period med många
mässfall i våra kapellområden. Det är en fråga som kyrkvärdar och personal brottats mycket med.
Till 2017 valde kyrkorådet att budgetera medel för att satsa på musikgudstjänster, vilket visade sig vara en
god satsning.
Vidare som ett resultat av vårt aktiva gudstjänstarbete, gör vi nu, alla i personalen, två ”riktade” gudstjänster för församlingsborna. Församlingsborna efterfrågade Luciafirande och det står nu personalen för.
Den andra är en ”Vårfest”, där personalen underhåller i gudstjänsten för att sen fortsätta festen för framför allt barn och familjer ute i det fria och i församlingshemmet. Vi har även blivit utbildade av Viktoria Rudebark om Iona och dess kultur, om hur de ser på andlighet, musik och gudstjänst, för att kunna möta upp
önskningar om bland annat vandringsgudstjänster, som framkom i intervjuerna. Men det viktigaste av allt
är att vi som arbetslag har en känsla av att allt vi gör pekar på altaret, oavsett syssla och funktion. Visionen
är att fortsätta på det sätt som vi arbetar med gudstjänst.
Vi har två musiker, en organist och en församlingsmusiker, samt en person som leder en kör i Yttermalung.
Vi har en kyrkoherde, 100%, två komministrar, en på 100%, den andra på 50% och en vakant tjänst på
50%. Församlingen har sammanlagt tre körer, där S:t Olofskören är den aktiva ”kyrkokören”. Vår organist
arbetar mycket aktivt med våra musikgudstjänster och konserter.
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Undervisning - kittla nyfikenheten i tros- och livsfrågor
 Ska för dialog kring livsfrågor, tro och tvivel.
 Ska gestalta tro.
 Ska möta samhället och individer.
 Ska hjälpa till en kristen livstolkning.
Gudstjänst och konfirmandarbete är självklart. Vi samarbetarmed andra församlingar i norra Dalarnas kontrakt för att tillsammans möjliggöra konfirmandverksamhet för barn med särskilda behov : ”Du & Jag-gruppen”. Vi vill ge församlingsbor olika tillfällen till möten och vi hoppas genom dessa olika mötesplatser generera olika upplevelser av ömsesidig undervisning. Vi har upptäckt att vi oftast har sett ”det talade ordet”
som det enda sättet att undervisa, men idag vet vi att vi behöver tänka på alla sinnen. Vi har meditationer,
retreater, yoga, bibelstudium, körer för barn och körer för vuxna, språkverkstad och spanskakurs. Vi är ute
på skolor och förskolor. Skolan kommer till oss och får olika vandringar, så som jul- och påskspel, där barnen
får uppleva undervisning med alla sinnen och vara delaktiga med kropp och själ. Kyrkan är en viktig röst i
samhället. Vi använder även ”Kyrkbladet” för att undervisa, där vi kan berätta om varför vi t.ex. firar påsk i
vår kyrka.

Diakoni - förmedla hopp och stödja behövande






Stödja i livets olika skeden
Röst för utsatta
Skapa mötesplatser
Ideella
Förmedla ett kristet hopp

Diakoni är församlingens händer och fötter, där vi oavsett funktion, har ett ansvar att möta, se och eventuellt hjälpa människor om vi kan. Församlingen vill skapa sammanhang där människor kan mötas. Vi är på
vårdhemmen, har församlingsträffar, ”God gemenskap”, öppen förskola, gubbfrukost, babypaketstillverkning, surströmmingsfest, kapellträffar, sopplunch och bokcirklar. Vi har fokusveckor där vi som arbetslag
har fokus på ett kapellområde under en vecka. Fokusveckorna genomförs av personal, olika föreningar och
personer i respektive by som vill vara med och innehållet är olika i de fyra byarna.
Vi gör allt för att vara i, och skapa sammanhang, till möten. Genom dessa möten blir det ibland en naturlig
övergång till att mer praktiskt stödja människor. Vi har även en del fonder och kan dela ut en begränsad
summa pengar till mat, mediciner etc.
Vi har under två somrar i vårt projekt ”Kornboden” arbetat aktivt med att skapa mötesplatser. I detta projekt har vi kunnat anställa personer, som på ett eller annat sätt, hamnat utanför arbetsmarknaden.
I församlingen har det alltid funnits ideella. Till exempel körer, kaffekokare, besöksgrupp, soppkokare med
mera. Men vi är i ett skede där vi ska utveckla oss. Återkommer till det.

5

Mission - synliggöra allas vår Gudsrelation
 En gemenskap
 En mötesplats
 En växtplats
Församlingen har genom åren framförallt varit en rekryterande och växande miljö för ungdomar genom vår
verksamhet. Till exempel genom att anställa ungdomar i ”kolloverksamheten”. Kyrkorådet har varit aktiva
och uppmuntrat personer ekonomiskt för att kunna gå Svenska kyrkans grundkurs.
Vi har idag två prästkandidater och en kyrkogårdsföreståndare som genom kyrkans verksamhet idag har
yrken eller är på väg in i kyrklig tjänst.
Vi har goda kontakter med folkhögskolan, Rädda barnen, Lärcentrum, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Vi har en internationell grupp som synliggör Fairtrade och internationellt arbete, genom bland
annat brödförsäljning, marknadsbord, loppisar och café. Vi är även en attraktiv arbetsplats för personer
med särskilda behov, som kan göra praktik här.
Vi har god kontakt med SFI och de har bland annat varit med i en ”Lära sjunga”- kör. Vi har en grupp katoliker som firar mässa i vår kyrka med jämna mellanrum och i övrigt har vi ett gott ekumeniskt samarbete
med Pingstkyrkan och Lillmokyrkan (Equmeniakyrkan).
Vi arbetar aktivt med kommunikation genom vårt församlingsblad ”Kyrkbladet” och vi är aktiva på
Facebook och på vår hemsida. Vi har även ett lokalblad där vi annonserar minimalt på grund av stora kostnader.

Verksamhet på andra språk
För verksamhet på finska och teckenspråk hänvisas till samarbete med stiftet. Vid särskilda behov söker vi
tolk. Vi har i sommar erbjudit sagostund på arabiska och vår vision är även fortsättningsvis fånga upp människors behov och deras intressen, när det efterfrågas. I vår huvudgudstjänst läses evangeliet oftast även
på tigreanska. Vi har också gudstjänstsagendor för synskadade.
Barnkonsekvensanalys
Vi söker, i allt vi gör, att ha ett barnperspektiv. Ett exempel på barnkonsekvensanalys: När vi startade upp
”kornbordsprojektet” satte vi oss ner och gjorde en barnkonsekvensanalys på lokalen/området vi skulle
använda. Vi ställde oss frågor som: Har vi analyserat vilka barn som kan diskrimineras här? Sätter vi barnets bästa i centrum? Har vi en bra miljö som stimulerar barn till utveckling? Har barn möjlighet att uttrycka sina åsikter? Vi ställde oss också frågan: Kan alla barn röra sig i lokalen/området? Har barnen en naturlig plats? Är det tydligt var barnen kan hitta saker som de kan använda? Vad önskar de sig?
Önskningar var hoppborgar och hinderbanor, vilket inte var så lätt att tillgodose. Vi ordnade hoppborgar,
och en provisorisk hinderbana för en kväll på ”Vårfesten”. En sandlåda anlades. Vi gjorde också en barnhörna i samlingssalen. Barnhörnan är verkligen väl använd, speciellt vid ”begravningskaffe” vilket vi inte
tänkt på tidigare. Vid förvaring av material såg vi att tidigare förvaringssätt inte var bra. Vi valde då istället
transparanta lådor så alla kan se vad som finns i lådorna oavsett språkkunskap.
Vi har i många år haft en önskan om att aktivt arbeta med dopet. Nu i år invigdes ett dopträd där vi självklart vägt in barnperspektivet. Barn kan hänga upp änglarna och de når att tända ljus. I församlingen har vi
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sommarkollo som ett resultat av att vi såg att många barn inte får komma iväg på t.ex. semester. Vi har riddarskola, vårfest med gudstjänst och hoppborgar etc., julspel, minispring, påskspel och julgransplundring.
Vi är ute på förskolor och pratar om julen och om människors lika värde. Vi har ett altarskåp för barn och
bibelutdelning till alla 4-åringar i församlingen. Vi stödjer scouterna och ridklubben. Vi anordnar familjehelger och öppen förskola. Vi har samarbete med BVC och ett nära samarbete med ”Rädda barnen”. Vi gör
alltid en barnkonsekvensanalys.

Kyrkomiljö
 Informativ
 Vårda mötesplatser
 Bemötande
Malungs församling är huvudman för begravningsverksamheten enligt bestämmelser i kyrkoordningen och
begravningslagen. Inom förvaltningsområdet finns fem kyrkogårdar som ligger intill våra kyrkor och kapell.
Avtal om särskilda gravplatser finns tecknat med Stora Tuna förvaltning.
Malungs församlings kyrkobyggnader består av; Malungs kyrka, Tyngsjö kyrka, Öje kapell, Yttermalungs kapell och Fors kapell. Kyrkobyggnaderna används aktivt vid olika förrättningar, gudstjänster, konserter och
samlingar. Det finns inget behov av att avyttra någon kyrkobyggnad i församlingen. Arbete med lokalförsörjningsplan kommer att påbörjas och när den är färdig kan man redovisa behovet av fastigheterna som
församlingen äger.
Vår kyrkomiljö ska vårdas och underhållas så att kulturarvet bevaras i gott skick.
Den ska vara utvecklande, tillgänglig och levande, så att församlingen kan: mötas, lära, skapa, reflektera,
sörja och utvecklas.

Utvecklingsområden- Våra visioner

Kornbodsprojektet
Vi vill, med det vi sammanfattar som Kornboden, skapa en diakonal mötesplats i församlingen. En mötesplats mitt i vardagen. Hit ska man kunna komma en kort eller lång stund, sitta ner, träffa någon att tala
med, kanske delta i eller själv initiera någon gemensam aktivitet eller bara komma och ”vara”. Man kan
köpa enkelt fika, spela spel, läsa tidning, kanske delta i sångkör eller någon samtalsgrupp ibland. Det kan
också vara en enkel mötesplats för kyrkogårdsbesökare, en möjlighet att sätta sig ner en stund, kanske
med en kopp kaffe. Till mötesplatsen vill vi också knyta andakter, mässor och samtal kring Bibeln och tron.
Vi ser Café Kornboden som ett nav att samlas kring, i från vilket vi sedan kan växa. Riktigt vad det blir i
framtiden vet vi inte nu, eftersom det beror på vad besökare har för önskemål och behov och hur detta
färgar mötesplatsen. Den kommer också att påverkas av i vilken mån människor vill engagera sig ideellt.
Framväxten av mötesplatsen Kornboden måste få ske i sin egen takt och med lyhördhet för behov och engagemang.
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Vi tror det är positivt att ha denna öppna mötesplats som plattform också för det ideella engagemanget.
Den ger möjlighet att känna sig för och bekanta sig med övriga medarbetare. För att se om man trivs och
sedan kanske hitta en plats för sitt ideella engagemang. Ju fler församlingsbor som vill och bereds möjlighet att engagera sig i sin församling och i församlingens uppdrag, desto större delaktighet i församlingen
och desto mer liv blir det. Medlemmarna är församlingens största resurs.
Vi har redan märkt att Kornboden också gjort det lättare för församlingen att bereda plats för personer
som är i behov av ett sammanhang, av praktik eller av olika typer av anpassad sysselsättning jämfört med
om vi inte hade haft den kontinuitet som Café Kornboden innebär under sommaren.
Vår önskan är att kunna ha mötesplatsen öppen även under övriga delar av året och inte enbart under
sommaren.

Idealitet
Vi vill utveckla det ideella arbetet i församlingen.
Malungs församling vill utifrån den kristna tron vara en öppen församling, där vi tar tillvara varandras
olikheter. Där ska man kunna finna gemenskap, trygghet, fördjupning och möjligheter till aktivitet. En väg
till meningsfullhet kan vara att medverka som ideell medarbetare.
Vi ser det ideella medarbetarskapet som en förutsättning för en levande kyrka, inte främst en hjälp att få
något gjort, utan att det tillför djupare värden. Det handlar och engagemang och tillhörighet.
Två av församlingens anställda har deltagit i en längre utbildning kring idealitet och Ideellt forum är inbokade för en arbetslagsutbildning för hela personalen och de förtroendevalda. Vi arbetar också på att utveckla bärande strukturer för det ideella arbetet, så att det ska vara lätt att hitta en uppgift och tydligt för
alla vad som gäller. Vi har, för att uppmärksamma de ideella medarbetarna, tagit första stegen mot gemensamma samlingar. Vid senaste Lucia bjöds alla ideella på Luciagröt med efterföljande luciatåg, där den anställda personalen stod för både det praktiska och för underhållningen.

Kyrkomiljön
Församlingen har under en senare tid börjat jobba aktivt för att bevara och utveckla kyrkogårdarna.
Vi arbetar för återbruk och för att skapa levande miljöer på de äldre kvarteren.
Vi vill skapa och fortsätta utveckla våra kyrkogårdar till en plats där människor kan söka stöd i sin sorg.
Vi vill ha kyrkogårdar som speglar ett kulturarv som vårdas och utvecklas för framtidens behov av olika
gravskick.
Församlingens fastigheter ska registreras och utredas i en lokalförsörjningsplan.

8

Sammanfattning
Gudstjänster





Ska fira och fördjupa livet med Gud.
Ska vara folknära i samklang med vardagslivet i tid, plats och utformning.
Ska inbjuda till reflektion och hjälpa tanken vidare.
Ska erbjuda gemenskap.

Musik





Andlighet
Mångfald
Deltagande
Bevara & förnya

Diakoni






Stödja i livets olika skeden
Röst för utsatta
Skapa mötesplatser
Ideella
Förmedla ett kristet hopp

Undervisning





Ska föra dialog kring livsfrågor, tro och tvivel.
Ska gestalta tro.
Ska möta samhället och individer.
Ska hjälpa till en kristen livstolkning.

Mission




En gemenskap
En mötesplats

En växtplats

Barn/ungdom/familj




Gestalta tro
Dialog
Livstolkande

Inre och yttre miljö kyrkomiljöer




Informativ
Vårda mötesplatser
Bemötande
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