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Församlingsinstruktionen utfärdad av domkapitlet i Göteborgs stift:

Regler som domkapitlet beslutar om:


Domkapitlet har beslutat att huvudgudstjänster med nattvard firas minst 40 gånger per
kyrkoår i Ljungskile församling.



Domkapitlet har beslutat att ekumeniska huvudgudstjänster får firas 2 gånger per år i
Ljungskile församling. De församlingar som förutom Svenska kyrkan deltar är
Smyrnakyrkan, Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan/Uddevalla.



I församlingen finns för närvarande 2,5 kyrkomusikerbefattningar. Domkapitlet har
beslutat att minst en av församlingens kyrkomusiker skall vara organist.



Domkapitlet har beslutat att församlingen ska följa Svenska kyrkans
konfirmandriktlinjer.



Stiftsstyrelsen har beslutat att minst 2 komministerbefattningar skall finnas i
församlingen.



I församlingen finns 1 diakonbefattning. Församlingen planerar att inrätta ytterligare 1
diakonbefattning.



I Ljungskile församling finns följande kyrkor: Ljungs kyrka, Ljungs gamla kyrka,
Resteröds kyrka, Forshälla kyrka, Grinneröds kyrka.

Kyrkornas nyttjande:
o Ljungs kyrka
nyttjas 3 gånger per vecka.
Typer av gudstjänster: Mässa som huvudgudstjänst, mässa, gudstjänst,
dopgudstjänst, vigselgudstjänst, begravningsgudstjänst
o Ljungs gamla kyrka
nyttjas 0,2 gånger per vecka.
Typer av gudstjänster: Gudstjänst, dopgudstjänst, vigselgudstjänst,
begravningsgudstjänst
o Resteröds kyrka
nyttjas 1,4 gånger per vecka.
Typer av gudstjänster: Mässa, gudstjänst, dopgudstjänst, vigselgudstjänst,
begravningsgudstjänst
o Forshälla kyrka
nyttjas 1,25 gånger per vecka.
Typer av gudstjänster: Mässa, gudstjänst, dopgudstjänst, vigselgudstjänst,
begravningsgudstjänst
o Grinneröds kyrka
nyttjas 0,5 gånger per vecka.
o Typer av gudstjänster: Högmässa, gudstjänst, dopgudstjänst, vigselgudstjänst,
begravningsgudstjänst
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Inledning
Ljungskile församling

-

Är en öppen gemenskap
Ser Gud i varje människa
Förmedlar hopp och mening i vår tid
Vill ge rum åt fördjupning i Bibelns berättelser

Ljungskile församling vill genom sin verksamhet erbjuda en öppen gemenskap med ett
budskap om hopp och mening. På så vis ska församlingen ära Gud, ge utrymme för
erfarenheter av tro, bygga upp Kristi kyrka och vara medmänniskorna till glädje och hjälp.
Det övergripande målet är att en majoritet av de boende ser församlingen som en naturlig
samlingspunkt i livets olika skiften, för gemenskap, vid fördjupning i livsfrågor, trosfrågor
och aktuella samhällsfrågor. Vår uppgift är att vara kyrka just här. Det är därför av största vikt
att stå i relation till den lilla del av världen som Ljungskile församling är. En kyrka vars grund
vilar i Jesu ord: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till
lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de
bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." (Matt 28:18-20)

Det Pastorala programmet
Omvärld
Ljungskile församling ligger i Uddevalla kommun. I Ljungskile församling bor drygt 9 000
personer. Flest invånare finns i åldersspannet 36-45 år. Andelen pendlare är mycket hög.
Åldersgruppen 25-35 år är relativt liten, då dessa ofta finns på andra orter för studier.
Återvändarna särskilt bland barnfamiljer är många, då deras föräldrar ofta bor kvar länge i
samhället. Andelen pensionärer är relativt hög (ca 25 %). Som framgår av statistik från
Uddevalla kommun kommer folkmängden inom Ljungskile församling förväntas öka kraftigt
under de närmaste åren, mer än inom de flesta andra områden i Uddevalla. Av Ljungskile
församlings invånare tillhör ca 70 % Svenska kyrkan. Detta innebär att det är den organisation
i samhället som har flest medlemmar. Andelen medlemmar har dock minskat med ca 1 % per
år de senaste åren. Området är socioekonomiskt välmående. Andelen med försörjningsstöd
ligger endast på 1 %. Arbetslösheten ligger under 1 % (i Uddevalla 3.3%). Många uppfattar
den natursköna bygden ”mellan hav och fjäll” som mycket välgörande. I församlingen finns
tre kommunala grundskolor, samt en grundskola som har frikyrkan Hällebergskyrkan som
huvudman. Närmaste gymnasieskola finns i Uddevalla. Ljungskile folkhögskola har bidragit
till att orten präglas av en stark folkbildningstradition. Uddevalla näringsliv-Utveckling
Ljungskile ger goda möjligheter för det lokala näringslivet att samverka. Det finns i
församlingen också ett äldreboende, ett boende för 75 + samt ett rehabcenter.
Omvärldsanalysen gör det särskilt angeläget för församlingen att göra både samverkan och
ideellt engagemang till prioriterade områden.

Barnperspektiv
Ljungskile församling skall på ett konstruktivt sätt se barnperspektivet som ett naturligt
perspektiv i allt. Detta gäller såväl det löpande arbetet som vid strategiska beslut. Ljungskile
församling skall följa de artiklar som barnrättskommittén har identifierat som de fyra
grundläggande principer i barnkonventionen. Dessa är:
 Artikel 2 som betonar barns lika rättigheter och värde, med ett tydligt betonande av förbud mot
diskriminering.
 Artikel 3 som betonar barnets bästa i främsta rummet.
 Artikel 6 som särskilt uttrycker rätten till liv och utveckling.
 Artikel 12 om rätten att få komma till tals.
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Vi vill också lyfta fram Kyrkoordningen, där det står: ”I kristen tro intar barnen en
särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet.”
Bibeln ger oss orden: ”Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men
lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: Låt barnen komma hit till
mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds
rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och
välsignade dem.” (Mark. 10:13-16)
Barnkonsekvensanalys av denna församlingsinstruktion är utförd och gör oss särskilt medvetna om att
kontinuerligt ställa frågan hur barn och unga får självklar plats i församlingen och hur de kan ges
möjlighet att aktivt delta i beslut och få ett större inflytande. Analysen ligger också till grund för att
barn och unga blir ett av församlingens prioriterade områden.

Språk
I Ljungskile församlings geografiska område finns det en mycket ringa språkmångfald. Detta
gör att inga andra språk än svenska i regel behöver användas för att fullgöra de grundläggande
uppgifterna. Då det gäller finska vänder vi oss till den finska verksamheten i Uddevalla
pastorat. Vad gäller teckenspråk vänder vi oss också till Uddevalla pastorat.

Musik
Musik är ett instrument för samtliga grundläggande uppgifter. Musiken kan ofta beröra
människor på en djupare nivå än vad orden förmår. Bibeln är full av uppmaningar till sång
och spel. Vi vill erbjuda ett rikt och varierat musikliv i gudstjänster, musikgudstjänster,
förrättningar och grupper i alla åldrar. Musiken kan vara en hjälp för människor att bättre lära
känna Gud, sig själva och varandra. Musik fungerar bra som inkörsport till engagemang i
församlingen. Körer och andra musikgrupper bidrar till ett konstruktivt församlingsbygge.

Mångfald
Redan i första Mosebok sätter Gud regnbågen i skyn som ett tecken på sitt eviga förbund med
alla varelser på jorden. Regnbågen har med alla sina färger blivit en viktig symbol för
mångfald och för alla människors lika värde. Den kristna tron har alltid strävat efter att
spränga gränser och öppna för att livet är större än vad vi först tror. Vi vill vara med och bryta
tröga mönster och medvetandegöra omedvetna fördomar. I Ljungskile församling vill vi
arbeta aktivt för att regnbågsnyckelmärkas och hålla regnbågsmärkningen aktuell.

Miljö
Gud är källan till allt liv. I Gud lever vi och är till. I tacksamhet och vördnad över hela
skapelsen vill vi som församling vårda och förvalta både vår inre och yttre miljö. Vi vill värna
om goda relationer och social hållbarhet, liksom vi vill lämna så litet ekologiskt fotavtryck
som möjligt. Vi vill ta vårt ansvar när det gäller klimathotet, inspirera vår omgivning till ett
aktivt ansvar för miljön och bidra till framtidshopp. Vi ser och tar vårt ansvar för kommande
generationer genom att:








I all verksamhet och alla beslut arbeta för en hållbar, solidarisk och rättvis utveckling, vilken ska prägla
hela församlingens verksamhet.
Genom praktiska exempel medverka till en attitydförändring, som leder till en hållbar livsstil.
Sprida kunskap och goda idéer genom information och kommunikation samt motivera och inspirera
församlingsbor att vara föredömen för hållbar utveckling, solidaritet och rättvisa.
Tillämpa kvalitetstänkande vid inköp och upphandling.
Så långt det är möjligt välja närproducerade, ekologiska, miljö- och fairtrademärkta varor vid
upphandling och inköp.
Följa de lagar och förordningar som finns på miljöområdet och i kulturminneslagen.
Bedriva miljöarbetet som en kontinuerlig process, där vi ständigt följer upp, utvecklar och förbättrar.
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Ideellt engagemang
Vi bär alla olika förmågor, gåvor och talanger. Mycket av det som är vi, använder vi dagligen,
kanske utan att tänka på det. Annat ligger och gror där djupt inom oss. Men, tänk om allt som
ligger och slumrar får börja blomma och bli till glädje för andra. I Ljungskile församling
tycker vi att det är viktigt att alla får möjlighet att vara delaktiga. Var och en med sina
speciella och unika förmågor.
Det skall vara lätt att finna sin uppgift för den som vill göra en ideell insats i Ljungskile
församling. Det skall finnas möjlighet till engagemang både för den som vill göra en
kortsiktig projektinriktad insats och för den som vill ha ett långvarigt uppdrag. I församlingen
skall det finnas en idégrupp för ideellt engagemang. Gruppen skall arbeta kring alla de frågor
som rör ideellt engagemang såsom handlingsplan, överenskommelse, policy med mer.

Internationellt arbete
Viktiga ord i församlingens internationella arbete är fred, solidaritet och rättvisa.
Församlingens engagemang i dessa frågor går i första hand genom ACT Svenska kyrkan.
Församlingen har en grupp som särskilt arbetar med internationella frågor. Gruppen arbetar
aktivt för ett brett engagemang kring både julkampanjer och fastekampanjer. Vi säljer
fairtrademärkta produkter i vårt solidaritetsskåp i Hemgården. Församlingen arbetar för att få
en Fairtradecertifiering.

Hjärta och mun – om gudstjänst
Gudstjänsten är som församlingens hjärta som pumpar livsmod i oss alla och ger kraft i
vardagen. Vi vill därför fira gudstjänst som erbjuder rum för möte mellan det egna livet och
gudstjänstens olika delar. Då kan livet få speglas i gudstjänsten och gudstjänsten i livet.
Gudstjänsten skall vara en mötesplats där var och en blir tagen på allvar. Gudstjänsten är
också församlingens mun. En mun som lovsjunger Gud, förkunnar evangelium, ger röst och
höjer profetisk stämma in i vår tid. Gudstjänsten skall fylla kyrkans rum med lovsång, fest och
tillbedjan i lek och tjänst inför Gud.
I Ljungs kyrka, hoppets katedral vid havet, firas det mässa som huvudgudstjänst varje söndag
med undantag av några söndagar då huvudgudstjänsten firas i någon av församlingens andra
kyrkor. Gudstjänsterna här vid havet påminner om vårt ansvar för jordens hav och påminner
om vår uppgift att ge världen hopp inför rådande klimathot.
I Resteröds kyrka, stillhetens centrum, firas gudstjänst varannan vecka, ofta med en meditativ
inriktning. Den gamla medeltidskyrkan på fälten hjälper oss att se behovet av att stanna upp i
stillhet i vår tids snabba tempo.
I Forshälla kyrka, möjligheternas mötesplats, firas gudstjänst varannan vecka, ofta med barn
och unga i centrum, då församlingens förskola finns alldeles intill. För att som barn känna sig
bekväm med kyrkans olika gudstjänster arbetar vi för att det skall finnas en lekkyrka i
Forshälla kyrka, där alla barn kan leka gudstjänst på sina egna villkor. Denna församlingens
allra största kyrka fylls ofta av musik, då den kan rymma många och ge möjlighet till stora
musikupplevelser.
I Grinneröds kyrka, traditionens växtplats, firas högmässa en gång i månaden. Här finns
möjlighet att ta del av allt det som kyrkans långa tradition bär med sig till oss idag.
Gudstjänster i samband med kyrkliga handlingar
Om gudstjänster i samband med kyrkliga handlingar finns att läsa i församlingens dop- vigseloch begravningspastoraler.
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Ögon och öron – om undervisning
I Ljungskile församling vill vi se undervisning som församlingens ögon. Inget kan bli
viktigare än att tillsammans se livets under i en process av lärande och utveckling i Jesu
fotspår. En av församlingens viktiga uppgifter är att öppna våra ögon, så att vi kan se att också
minsta senapsfrö bär potential till tro och erfarenhet att dela. Hela Guds skapelse vill visa på
människans oerhörda möjligheter till ett livslångt lärande i trons outgrundliga värld.
Bibelundervisningen vill på så sätt levandegöra Bibelns budskap för vår tids människor. I
ödmjukhet kan vi böja oss ner, nära marken, och med barnets nyfikenhet se mer under hela
livet.
Undervisningen är också som församlingens öron, som vill visa på hur viktigt det är att lyssna
till varandras berättelser. Varje människa bär på sin livsberättelse. En unik erfarenhet som
formar hennes livstolkning. Tillsammans kan vi stödja varandra i att tyda våra liv så att den
kristna tron kan få vara en livsförståelse och ett sätt att utvecklas och fördjupas.
Undervisningen i församlingen vill ställa livsberättelser och dess tolkningar i dialog med
Bibelns berättelser.
Konfirmandundervisningen följer upprättad konfirmandhandlingsplan.

Händer – om diakoni
Diakoni är församlingens händer. Händer som bryter bröd och delar. Att dela bröd är ett
tecken på samhörighet och försoning. Så blir brödet en påminnelse om vår delaktighet i
varandras liv och vårt beroende av varandra. När våra händer delar med andra, räcker jordens
resurser till alla. I delandet finns öppningar som ger mer.
Församlingen har ett särskilt uppdrag i mötet med människor som befinner sig i utsatta
livssituationer. Detta uppdrag har sin grund i Jesu ord: ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta,
jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni
gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig ... Sannerligen,
vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.” (Matt 25:36f)

Diakoni är en angelägenhet och ett uppdrag för alla i församlingen. Diakoni skall vara en god
kraft i det lokala samhället. Människor i utsatta situationer skall få ett så bra stöd som möjligt
genom att erbjudas god gemenskap vid församlingens olika mötesplatser, samt vid hembesök
och samtal. Diakonin skall särskilt räcka ut en hand till alla dem som på olika sätt behöver
särskilt stöd eller har förlorat hoppet.

Fötter – om mission
Mission är navet i alla mötesplatser och sammanhang där församlingen finns med. Mission
kan komma till uttryck genom närvaro överallt där vi är välkomna att närvara.
Missionsuppdraget beskrivs i Luk 4:18–19 där uppdraget ges till Jesus i orden ”att frambära
ett glädjebud till de fattiga, förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta
frihet”. Mission börjar i Guds sändning av Jesus Kristus till världen, som sedan i sin tur sänder

sina lärjungar i samma uppdrag. Mission är därför att vara sänd med ett viktigt uppdrag, att
visa alla människor på Guds kärlek i ord och handling. Detta är ett helhetsuppdrag, där ord
och handling måste vara ett, såsom det var i Jesu eget liv. Jesus inkluderar alla människor och
lämnar ingen utanför. För församlingens mission betyder det att våga påtala orättfärdiga
strukturer som skapar orättvisor, segregation och utanförskap i vårt samhälle och att arbeta för
förändring.
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Mission är församlingens fötter. ”Gå ut” säger Jesus. Mission är den utåtriktade rörelsen i
församlingens liv. Mission som grundläggande uppgift i församlingen utmanar och
ifrågasätter när församlingen blir självupptagen, introvert och tror sig vara till för sin egen
skull. Mission är en tydlig påminnelse om att gå, om att vara i rörelse och visa öppenhet för
omprövning. Fötterna vill finna nya vägar, prova andra stigar i sökandet efter att få dela det
glada budskapet med fler.

Prioriterade områden
Barn och Unga
Barnen är vårt nu, vår framtid, vår oro, vår glädje och vårt hopp är ord som har inspirerat till
att särskilt prioritera detta område. Att församlingen har flera inflyttningsområden, dit många
barnfamiljer flyttar är också det ett viktigt skäl, liksom samhällets utveckling i stort. Det är
som församling mycket angeläget att ge rum för trygga mötesplatser där barn och unga ges
möjlighet att vara nyfikna på livet och på tron. Vi vill särskilt skapa rum där Bibelns
berättelser kan bli levande och identitetsstärkande. Vi vill också bygga broar mellan nutid och
dåtid på ett sådant sätt att våra gamla traditioner kan bevaras och ge mening också åt
kommande generationer.

Ideellt engagemang
Ljungskile församling har under lång tid försökt vara en plats där många skall känna
delaktighet kring ideellt engagemang. För att ta nästa steg vill vi särskilt lyfta ideellt
engagemang som ett prioriterat område. Delaktighet handlar om att få ansvar, att bli sedd och
få en roll där jag som individ kan komma till min rätt. Vi behöver alla få känna att vi är
delaktiga. Det skapar meningsfullhet och känsla av sammanhang. Vårt förhållningsätt är att se
varandra som kompetenta medarbetare. Vi vill vara en välkomnande församling där alla
människors initiativ tas till vara för att ge såväl medlemsnytta som samhällsnytta.

Samverkan
Området samverkan vill vi prioritera utifrån att alla goda krafter behöver samverka i ett litet
samhälle som vårt. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. När vi hjälps åt kan vi
tillsammans forma ett gott samhälle att leva och vistas i. Vi vill sträva efter att samverka med
så många lokala aktörer som möjligt, allt från BVC, förskolor, skolor, vårdcentral, föreningar,
arbetsplatser med fler. Det är också mycket angeläget att utveckla och fördjupa den
ekumeniska samverkan. Vår omvärldsanalys, som kontinuerligt skall aktualiseras, kan alltid
utmana oss till nya samverkansformer.
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