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Barns tankar kring hur en bra gudstjänst ska vara
- Rolig, inte prat för länge, nattvard, bra sång.

Barn beskriver sin drömkyrka
- Gjord av godis, Cola och chips i nattvarden, en rolig lekhörna, glittrig, sköna bänkar,
mycket färgat glas, ett piano, ljusa färger, mycket blommor, stolar i olika nivåer så att alla
kan se, mjuka stolar, färgglatt.

Barnens råd till församlingsutveckling
- Värm upp med lekar, prata inte för länge, prata så att alla förstår, mycket och bra
verksamhet för barn, sköna fåtöljer att sitta i och godisskål.

Församlingsinstruktion för Farsta församling 2016-2020
Anette Westergren Järnkrantz, kyrkoherde i Farsta församling
Kjell Aggefors, ordförande kyrkofullmäktige i Farsta församling
Grafisk form: Anette Westergren Järnkrantz och Christin Sagnér
Omslagsbild: Maria Svensk/IKON, visar på den frukt församlingen vill bära och vara – riktning för församlingens arbete och
liv
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1) INLEDNING
Svenska kyrkans uppgift
I Kyrkoordningens inledning beskrivs Svenska kyrkans grundläggande uppgift: ”att för alla
klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär”.
Uppgiften kan också formuleras: ”att tydliggöra och på olika sätt gestalta vad en kristen
livshållning innebär och därmed hur vi kan leva våra liv.”
Syfte med denna uppgift är enligt kyrkoordningen att varje församling ska medverka till att
•
•
•
•

Guds rike utbreds
människor kommer till tro
en kristen gemenskap skapas och fördjupas
skapelsen återupprättas

Det pastorala programmet – programförklaring
Det pastorala programmet beskriver strategin för att utföra uppgiften och uppnå syftet.
Programmet behandlar olika perspektiv i församlingens liv, och anger för vart och ett av dem:
•
•
•

en vision
de utmaningar vi ser de närmaste åren
övergripande mål som visar riktningen för vad vi vill åstadkomma och påverkar de
vägval vi gör

Den årliga verksamhetsplanen – vad församlingen ska göra
I verksamhetsplanen finns handlingsplaner med verksamhetsmål som anger hur verksamheten
ska närma sig FIN målen detta år. De visar utvecklingsnivå för nya satsningar och bibehållen
nivå för befintlig verksamhet.

Verksamhetsorganisation
I Kyrkoordningens inledning anges att varje församling har stor frihet att organisera sig på det
sätt som är ändamålsenligt för att fullgöra uppdraget.
Farsta församling har för närvarande en verksamhetsorganisation bestående av distrikt med
arbetsledare samt församlingsövergripande fokusteam med samordnare.
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2) OMVÄRLDSBESKRIVNING OCH
OMVÄRLDSANALYS
Omvärldsbeskrivningen och omvärldsanalysen är utgångspunkter till de utmaningar
församlingen står inför och som uttrycks i det pastorala programmet.

Befolkningsutveckling
Farsta är en del av världen men också en förort till stiftsstaden Stockholm. Idag bor ca 56 000
invånare i Farsta varav 50 procent är medlemmar. Statistiken visar att andelen medlemmar
minskar med drygt en procentenhet per år. Med den planerade nybyggnationen kan antal
boende förväntas öka med 15 000 – 20 000 fram till år 2025. Det går för närvarande inte att
exakt förutse i hur stor utsträckning de nyinflyttade kommer att vara medlemmar i Svenska
kyrkan. Församlingen behöver vara uppmärksam på förändringar i dagbefolkningen, t.ex.
deras behov av stöd från församlingen.
Eftersom nybyggnationen sker på platser som inte tidigare exploaterats behöver församlingen
också ta ställning till hur Svenska kyrkan ska vara närvarande där.

Medlemskap
Den som är folkbokförd i Farsta och medlem i Svenska kyrkan tillhör Farsta församling. En
aktuell diskussion i Svenska kyrkan gäller om det skall bli möjligt att själv välja vilken
församling man vill tillhöra. En sådan förändring har inverkan på församlingens liv.
Förändringen kan ses som en risk såväl som en möjlighet.

Ideellt engagemang
Utvecklingen av det ideella engagemanget är en aktuell fråga som berör Svenska kyrkans
utveckling. Den handlar både om behovet av ideella insatser och om delaktighetens betydelse
för individen liksom för en levande kyrka. En lokalt genomförd enkät visar att var femte
Farstabo kan tänka sig att ställa upp som ideell medarbetare i kyrkan. Det innebär att flera
tusen församlingsbor bär på ett positivt svar på en fråga församlingen kan överväga att ställa.

Samverkan
Samverkan sker med ett flertal samhällsaktörer och Stiftelsen Stora Sköndal och
Centrumkyrkan samt Farsta stadsdelsförvaltning.

Nyanlända
Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat kraftigt det senaste året.

Barn och ungdomar
Det finns en ökad droganvändning hos framförallt flickor i Farsta och allt fler ungdomar lider
av psykisk ohälsa. Antalet orosanmälningar av barn och ungdomar har ökat de senaste åren.
Det finns många barn och ungdomar med funktionsvariationer i Farsta, exempelvis är
Hökarängsskolan en av Stockholms största särskolor och fritidsgården Morris har även den
många barn och ungdomar med funktionsvariationer.
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Möjligheter och styrkor
De olika geografiska distrikten har ett flertal kyrkorum och lokaler som möjliggör olika
former av gudstjänstfirande och verksamheter. Församlingen har en god och upparbetad
kontakt med olika samhällsaktörer och samverkan sker på många olika sätt.
Det finns en diakonal grundton i församlingen som märks tydligt i den satsning som skett i
utvecklandet av en diakonal mötesplats – Kornet. Församlingen tar varje vecka emot
hundratals besökare till denna plats.
Ungdomsverksamheten har en engagerad ungdomsstyrelse SKUFF (Svenska Kyrkans Unga i
Farsta församling) som driver olika frågor på ett spännande sätt och är delaktiga i
församlingens liv.
I den stora inflyttning som nu sker i församlingen är det många barnfamiljer som väljer att
bosätta sig i ytterstaden i vilken Farsta stadsdel ingår. Denna förflyttning handlar om en
längtan efter en livsstil med god miljö och ett hållbart och meningsfullt liv.

3) ÖVERGRIPANDE VISIONER
Farsta församling vill göra skillnad för samhället, för grupper i samhället och för den enskilda
människan som bor, verkar och vistas i församlingen. Kärnvärden i den skillnaden är:
andlighet
och tro
värden och
liv i
samhället

gemenskap

mening och
hopp

fördjupning

makt att
leva och
påverka

livskvalitet

Med utgångspunkt i dessa värden ser vi två visioner som riktmärken för utvecklingen av
församlingens liv:
•
•

Samhället i Farsta stadsdel har en tydlig andlig dimension där den kristna tron har en
given plats.
Varje människa som bor, verkar och vistas i församlingen har tillgång till källor för
hopp och mening samt möjlighet till gudsrelation.

Visionen kan sammanfattas i ett valspråk som stöd för tanken:
•

Livsviktigt och hoppfullt i Farsta – Svenska kyrkan
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4) CENTRAL FÖRVALTNING
– KANSLI OCH FASTIGHET
En viktig stödfunktion för att kunna utföra det pastorala programmet är församlingens
centrala kansli inklusive fastighetsvård.
Övergripande mål
•

Ge god service och gott bemötande i en trygg och trivsam miljö

Expedition/reception
• Ha uppdaterat professionellt och diakonalt bemötande
Kommunikation
• Verka för att boende och de som vistas i församlingen förstår Svenska kyrkans och
församlingens teologi med dess liv och verksamhet.
Personal
•

Farsta församling ska vara en bra arbetsgivare och värna om en god arbetsmiljö

Administration
•
•

Ge god service till församlingsbor, anställda förtroendevalda och övriga
Verka för god ekonomisk hushållning, miljömedvetenhet och effektivt
resursutnyttjande

Fastighet
•

Att använda material, teknik och kvalitet som underhåller, vårdar, förebygger och har
varaktighet

5) PASTORALA PROGRAMMET
I det pastorala programmet utgår församlingen ifrån den grundsyn som uttrycks i
Kyrkoordningen; att församlingen har en grundläggande uppgift som kan ses ur fyra olika
perspektiv.
•
•
•
•

Gudstjänstperspektivet
Undervisningsperspektivet
Diakoniperspektivet
Missionsperspektivet
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All verksamhet i Farsta församling innehåller alla fyra perspektiv även om fördelningen dem
emellan kan variera. Det finns ett diakonalt perspektiv i gudstjänsten, ett gudstjänstperspektiv
i konfirmandarbetet, kyrkomusiken är missionerande samtidigt som den kan vara diakonal för
den enskilde körmedlemmen osv.
Samtliga perspektiv har utgångspunkt i barnkonsekvensanalys samt utgår ifrån
församlingens miljö- och klimat handlingsplan.
5a) Gudstjänstperspektivet
Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud i ordet och sakramenten.
Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Alla i församlingen är kallade att delta i
gudstjänsten och komma med sina erfarenheter och livsfrågor till det gemensamma mötet med
Gud.
Vision

Farsta församling firar gudstjänst så att vi som bor, verkar och vistas i församlingen:
•
•

har tillgång till mötesplatser med Gud, varandra och oss själva
upplever mening och hopp

Utmaningar

•
•

•

Många församlingsbor upplever att gudstjänsten inte är till för dem och att
gudstjänsten är främmande både vad gäller språk, innehåll, form och gestaltning.
Den stora inflyttningen i församlingen medför olika sociala och ekonomiska
samhällsgrupper som ställer olika krav och har olika behov kring gudstjänstlivets
innehåll och form.
Många församlingsbor vill vara med och påverka.

Övergripande mål

•
•

Varje gudstjänstfirare, oavsett ålder, har tillgång till ett rikt, varierat och relevant
gudstjänstliv.
Var och en som vill medverka och påverka gudstjänstlivet upplever sig behövd och
har en plats.

5b) Undervisningsperspektivet
Församlingens undervisning och lärande vill skapa förståelse och fördjupning kring kyrkans
liv, lära och tradition.
Undervisningen bärs av ett folkbildningsideal som präglas av kristen andlighet med respekt
för varje människas liv.
Vision

Farsta församling bedriver undervisning så att vi som bor, verkar och vistas i församlingen:
•
•

har kunskap om kristen tro.
har redskap för livstolkning och livshantering utifrån andlighet och kristen tro.

8

Utmaningar

•

•
•
•

Församlingsborna har olika förutsättningar när det gäller medvetenhet och kunskap
kring kyrkan och kyrkans uppdrag.
Farsta församling behöver en enhetlig pedagogisk plan och modell.
Samhället i Farsta präglas alltmer av en större kulturell och religiös mångfald.
Dopets roll för livstydning kan bli tydligare i församlingens undervisning.

Övergripande mål

•
•
•
•

Farsta församling har en folkbildningsförankrad och systematisk
församlingspedagogik som matchar de utmaningar församlingen står inför.
Församlingsborna har tillgång till församlingens medvetna pedagogik.
Farsta församling har en relevant dophandlingsplan.
Farsta församling har redskap för livstolkning och livshantering.

5c) Diakoniperspektivet
Den kristna diakonin innebär medmänsklighet och omsorg om människor i livets alla skeden,
särskilt i utsatta livssituationer. Den har i handling sin förebild i Jesus Kristus. Diakonin sker i
mötet och samtalet människor emellan, och finns i allt som sker i församlingen.
Kärnan i diakonins uppdrag är att försvara varje människas rätt, och att stå på de svagas och
förtrycktas sida. Diakonin utgår från varje människas värdighet och verkar för rättvisa och
solidaritet. Detta sker genom att kyrkan stödjer den enskilda människan i hennes rättigheter i
samhället. Diakoni innebär ett ömsesidigt givande och tagande, vi får, tar emot och ger gåvor,
får hjälp och ger hjälp, samt får och ger upprättelse.
Vision

Farsta församling utövar diakoni så att vi som bor, verkar och vistas i församlingen:
•
•
•

upplever att vi har ett värdigt liv.
upplever mening och hopp.
är solidariska med varandra.

Utmaningar

•
•
•

Många barn och ungdomar är mycket utsatta i Farsta stadsdel.
Inflyttningen medför att det finns många olika diakonala behov.
Många församlingsbor vill vara med och tas i bruk inom diakonin.

Övergripande mål

•
•
•
•
•
•

Människor i utsatthet har tillgång till trygga miljöer för vila och bekräftelse.
Människor i utsatthet har tillgång till fundament för att ta nästa steg i livet.
Barn och ungdomar i familjer med beroendeproblematik har tillgång till en plats för
vila och samtal.
Alla som vill medverka i och påverka det diakonala arbetet upplever sig behövda och
har en plats.
Församlingen har en genomarbetad strategi för hela det diakonala området.
Församlingen har en genomarbetad strategi för diakonalt nätverksarbete med
samhällsaktörer.
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5d) Missionsperspektivet
Församlingens uppdrag är sprunget ur Guds mission. Missionsuppdraget innebär att i
handling och ord gestalta Guds tanke med skapelsen och hela mänskligheten. Det utförs
lokalt, nationellt och globalt.
Vision

Farsta församling utövar mission så att vi som bor verkar och vistas i församlingen:
•
•
•

har en relation till Gud och det andliga.
förvaltar skapelsen väl.
är en aktiv del av Guds mission.

Utmaningar

•
•
•

Församlingsmedlemmarna har kompetens och livserfarenheter som i högre
utsträckning än idag bör tas till vara i församlingslivet.
Nyanlända har kompetens och livserfarenheter som i högre utsträckning än idag bör
tas till vara i församlingslivet.
Farsta församling betraktas idag inte som den självklara samhällsaktör församlingen
vill vara.

Övergripande mål

•
•
•
•
•
•

•
•

Församlingsmedlemmen förstår medlemskapets innebörd.
Alla som vill vara delaktiga i utförandet av kyrkans uppdrag har en plats.
Bilden av Svenska kyrkans och församlingens teologi, med dess liv och innehåll
tydliggörs. (bilden av kyrkan)
Barnen är särskild uppmärksammade i församlingens arbete, i enlighet med den
särställning barnen har i kristen tro.
Nyanlända har tillgång till och tas till vara i kyrkans liv.
Farsta församling har en genomarbetad plan för ekoteologisk utveckling och följer
dessa direktiv.
Farsta församling har en genomarbetad plan för, och utövar, religionsdialog.
Farsta församling har, som en del av den världsvida kyrkan, en genomarbetad plan för
internationella frågor.
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