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Svenska kyrkan i Västra Tunhems pastorat
Inledning
Västra Tunhems pastorats församlingsinstruktion är ett mål- och styrdokument
som ska ligga till grund för verksamhetsplan, budget och revision. Den är ett
övergripande dokument för pastoratets olika handlingsplaner.
I arbetet med att ta fram denna församlingsinstruktion har olika människor och
verksamheter gjorts delaktiga. I framtagandet har ideella, förtroendevalda,
personal och deltagare i verksamheterna för barn och unga fått göra sin röst
hörd. Själva skrivandet har gjorts av en arbetsgrupp med personer från
pastoratets fyra församlingar representerade samt chefer för den
församlingsvårdande personalen.

Teologisk grundsyn
Som pastorat är vi en del av Svenska kyrkan men också den världsvida kyrkan.
Församlingarnas grundläggande uppgift är att fira GUDSTJÄNST, bedriva
UNDERVISNING, samt utöva DIAKONI och MISSION. Syftet är att människor ska
komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och
fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Detta görs genom
att tillsammans i ord och handling tala tydligt om Jesus.
Människan är skapad för gemenskap och pastoratet vill vara en gemenskap av
människor som lever, reflekterar och övar sig i det förhållningssätt till Gud och
livet som kallas kristen tro. I mötet med varandra och Gud har tron en förmåga
att komma till liv och en förståelse för att Gud är djupt inblandad i allas liv
skapas. Västra Tunhems pastorat vill därför med Kristus i centrum anordna
olika mötesplatser. Alla behöver varandra för att kunna vandra trons väg. Precis
som en kolbit slocknar om den hamnar utanför elden, så kan tron avta om vi
alla är utlämnade endast åt de egna gudserfarenheterna. Västra Tunhems
pastorat vill vandra tillsammans med människor genom hela livet. Vare sig det
är enkelt eller svårt vill pastoratet finnas med i människors liv.
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Västra Tunhems pastorat vill också värna miljön och den jord vi alla lever på,
vilkens skapare är grunden för kyrkan. Det kristna ansvaret gäller inte bara för
vår närmiljö, utan också för den värld vi alla lever i. Pastoratet vill visa på att
gemenskapen i Gud också är en gemenskap med skapelsen, både genom
förkunnelse och genom aktivt handlande i miljöfrågor.
Det finns solceller på Vargöns kyrka. Så långt det är möjligt handlar personal
och ideella ekologiska och Fairtradevaror till alla verksamheter. Energiförsörjningen ses över regelbundet i alla våra fastigheter. Så långt det är möjligt
värms endast de lokaler upp som används. Källsortering och samåkning
uppmuntras. Målet är att integrera miljötänkandet i all undervisning.
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V. Tunhems pastorat i världen
Omvärldsbeskrivning
Västra Tunhems pastorat består av fyra församlingar, Gärdhem och ÅsakaBjörke belägna i Trollhättans kommun samt Västra Tunhem och Vänersnäs
belägna i Vänersborgs kommun. De som bor i pastoratet har således ingen
gemensam centralort. Största tätorten i pastoratet är Vargön i Västra Tunhems
församling, där även pastoratets kansli är placerat. Halvorstorp i Gärdhems
församling, är den näst folkrikaste delen av pastoratet, men även Velanda växer
med omfattande nybyggnation. Det som församlingarna har gemensamt är att
de alla värnar om sin bygd.
I varje församling finns minst en kyrkobyggnad. I pastoratet firas huvudgudstjänst alla söndagar och alla kyrkliga helgdagar.
I pastoratet finns åtta kyrkor med var sitt närliggande församlingshem samt
fem kyrkogårdar. Alla byggnaderna är i fint skick och spelar en viktig och
samlande roll. Pastoratet har fem kyrkogårdar och det finns även en muslimsk
begravningsplats inrättad på kyrkogården i Västra Tunhem.
Det finns andra samfund i pastoratet. I Vargön finns Salemkyrkan, som Västra
Tunhems församling samverkar med i några specifika aktiviteter. I Gärdhems
församling finns Equmeniakyrkan i Lindveden och ”Jesu Kristi Kyrka av sista
dagars heliga” i Halvorstorp.
Inom pastoratets gränser finns ett större industriområde i Vargön, en flygplats
samt några mindre arbetsplatser och många egenföretagare. Det finns även
ett tågstopp i Vargön och många cykelvägar.
Skolor åk F-6 finns i Vargön, Västra Tunhem, Velanda och Väne Åsaka.
Vänersnäs har en skola åk F-5. Högstadieeleverna åker in till de närliggande
städerna Trollhättan och Vänersborg, där det också finns gymnasieskolor. I
Trollhättan finns Högskolan Väst. Äldreboende finns i Vargön och Väne-Åsaka.
I Vargön ligger hotellet Ronnum och uppe på Hunneberg finns ett
Kungajaktsmuseum. Båda är välkända och välbesökta, vilket bidrar till att
turister besöker orten. Inom pastorat finns också välkända turistmål såsom
Ekoparken vid Halle - och Hunneberg, badplatserna Nordkroken och
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Gaddesanna samt naturreservatet Hullsjön. I pastoratet finns även kulturleden
Vitteneleden i Norra Björke. Inom pastoratet finns ett rikt föreningsliv som
församlingarna samarbetar med på olika sätt.
Analys
Trots att pastoratet omfattar ett vidsträckt område och att pastoratets
församlingar är ytterområden i sina kommuner, känner församlingarna en djup
förståelse för varandra, vilket skapar ett väl fungerande pastorat. Utifrån detta
framgår det att det är viktigt att ha lokaler för verksamheter i alla delar av
pastoratet. De som bor inom pastoratets gränser eller vistas i församlingarna
behöver kunna mötas under den tid då de är i pastoratets sammanhang.
Det finns ingen centralort men flera platser att mötas på. Mötesplatser under
olika tider på dagarna är viktiga byggstenar för de som söker kyrkans
gemenskap. Att finnas på flera platser i pastoratet gör också att miljön sparas
då de deltagande inte behöver åka längre sträcker för att kunna delta i den
verksamhet de söker sig till. Hembygden och församlingskyrkan fyller en viktig
funktion för pastoratets invånare. Detta får församlingsborna att vilja ta ansvar
för kyrkan på den plats de befinner sig, pastoratets utmaningar ligger i att hitta
forum för deras längtan att engagera sig. Gudstjänst, sommaraktiviteter, körer
och församlingsråd är verksamheter som utmärker sig.
Församlingsråden har bland annat en viktig funktion i att vara pastoratets öron
mot församlingsbornas olika behov och längtan. Här finns både landsbygds- och
tätortsbefolkning, där området Velanda växer stadigt med många nya
barnfamiljer. För att möta detta tog pastoratet över missionskyrkan i Velanda,
för att kunna fortsätta att bedriva barn och ungdomsverksamhet där
befolkningen växer. Att äga en kyrka i denna del i pastoratet öppnar
möjligheter för mer verksamhet. Även i Väne-Åsaka byggs det många hus, en
plats där pastoratet har goda lokaler att mötas i.
Skolor renoveras vilket erbjuder invånarna möjligheter att bo med nära tillgång
till barnomsorg och skola. Det är viktigt för pastoratet att ha goda kontakter
med skolorna för att kunna erbjuda samarbete och lokaler för gemensamma
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aktiviteter. Att pastoratet inte har några högstadieskolor utmanar pastoratet
till att hitta kontaktytor med ungdomarna på andra plan för att bland annat
inbjuda till konfirmation. Ungdomar följer gärna varandra när det gäller plats
för konfirmationsläsning, vilket både kan få ungdomar att läsa i
grannpastoraten men också att ungdomar från grannpastoraten deltar i
pastoratets konfirmandgrupper.
Pastoratet ligger i ett område på frammarsch och med välkända turistmål. Att
hitta samarbetsmöjligheter med andra aktörer är en pågående aktivitet och här
kan miljöengagemanget vara en möjlighet. Att på olika sätt synas på
gemensamma forum och gemensamma sociala medier är ett pågående sätt för
pastoratet att gemensamt synas på turistnära områden. En utmaning i detta
skulle också kunna vara att genom turistmålen förmedla kyrkans engagemang
för den värld alla lever i, både med bistånd men också i miljöfrågor.

Pastoralt program
Pastoratet utför den grundläggande uppgiften genom:
•
•
•
•

Gudstjänst
Undervisning
Diakoni
Mission

GUDSTJÄNST/KYRKOMUSIK
Nu och framåt
Pastoratet erbjuder olika gudstjänstformer och olika gudstjänsttider och
inbjuder i princip alltid till samvaro efter gudstjänsten. Huvudgudstjänst med
högmässa firas varje helgdag i pastoratet enligt domkapitlets anvisningar.
I många av pastoratets kyrkor serveras kaffe i kyrkan eller i en sal i nära
anslutning. Kyrkkaffet är viktigt för att stärka gemenskapen i församlingarna.
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Pastoratet har sex körer med olika profiler och i olika åldrar samt en orkester.
Det finns även ett regelbundet samarbete med andra musiker och sångare.
I pastoratet är tre kantorer anställda. Vid framtida rekrytering är ambitionen
att anställa en organist.

Pastoratet har många kyrkliga handlingar även för boende från kringliggande
pastorat. Pastoratet erbjuder utöver ordinarie gudstjänster, tre gudstjänsttider
för dop och vigslar på lördagar och fem begravningstider på vardagar.
Församlingarna firar även gudstjänst varje vecka på något av våra tre
äldreboenden. Tillsammans med söndagens huvudgudstjänster samlas drygt
700 personer i veckan. De kyrkliga handlingarna är viktiga kontaktytor, där
pastoratet försöker tillmötesgå människors önskemål så långt det är möjligt
och så länge det sker enligt Svenska kyrkans ordning.
Gudstjänsterna ska ha Kristus i centrum och präglas av öppenhet samt tala in i
människors vardag. För att uppnå detta ska regelbunden fortbildning erbjudas
till personal och ideella. Det är viktigt att se alla som kommer till gudstjänsten.
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Västra Tunhems pastorat tror på nattvardens sammanfogande kraft och
erbjuder därför mässa regelbundet i varje församling. Det vill vi fortsätta med.
För att nå in i människors vardag krävs en variation av gudstjänstformer.
Musik är ett universellt språk som skapar gemenskap och en känsla av
samhörighet. Oavsett musikstil har sång och musik en förmåga att leda Guds
ord rakt in i våra hjärtan. Därför sätter pastoratet musiken högt och strävar
efter att ha många körer som medverkar flitigt i gudstjänster och konserter,
gärna tillsammans med lokala förmågor.
Västra Tunhems pastorat har olika kyrkobyggnader och det är viktigt att utgå
från varje kyrkas förutsättning. Där orglar finns, uppmuntras att lyfta fram
orgelmusiken.
Pastoratets vackra natur och de boendes kärlek till denna, är ett bra underlag
för friluftsgudstjänster och pilgrimsvandringar under sommaren.
Flera av dessa kan med fördel planeras tillsammans med någon förening.
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Gudstjänsterna ska vara en del av dopuppföljningen. Pastoratet vill att barnen
ska känna sig sedda, delaktiga och väl mottagna.
Efter att pastoratet börjat med att i första hand erbjuda dop i söndagens
gudstjänster, har vi sett en ökning av dop i samband med dem. Detta
uppskattas av den gudstjänstfirande församlingen och ska därför utvecklas.
Västra Tunhems pastorat vill se att fler medverkar i gudstjänsterna och
uppmuntrar till att församlingarna har både kyrkvärdar/gudstjänstvärdar och
ungdomar som medverkar i söndagens gudstjänst. Den personliga frågan är
viktig och den bör komma från både anställda och ideella. Viktigt är även att
vårda de ideella, genom utbildning, uppmuntran och god gemenskap.

Delaktighet och engagemang är ett av pastoratets utvecklingsområden, vilket
är en viktig del för kyrkans framtid och överlevnad.
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UNDERVISNING
Nu och framåt
Dopundervisningen har en central plats i all verksamhet. I pastoratet erbjuds
undervisning med Kristus i centrum som riktar sig till alla åldrar. Vissa grupper
har öppen verksamhet och andra kräver anmälan, exempelvis barntimmar.
Församlingarna delar ut barnens bibel till tvååringar och femåringar.
Information om all vår barnverksamhet ges redan i dopsamtalet.
Eleverna i åk 7-9 åker in till de närliggande städerna Trollhättan och
Vänersborg, där det också finns gymnasieskolor. Det innebär därför en särskild
utmaning att samla konfirmander och ungdomar. För att göra det så enkelt
som möjligt erbjuds flera tider och platser, gärna i anknytning till när skolorna
slutar.
Ungdomarna uppmuntras i inbjudan att anmäla sig till konfirmation
tillsammans med sina klasskamrater oavsett var de bor. Alla ungdomar, som
konfirmerats, får inbjudan om att delta i fortsatt undervisning. Vi följer Svenska
kyrkans riktlinjer och rambestämmelser vad gäller konfirmandarbetet.
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Pastoratet vill nå ut till så många barn, ungdomar och vuxna som möjlig och vill
fortsätta med den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs idag.
En anpassning för framtiden måste alltid finnas med i planering och
diskussioner. När det gäller vuxenundervisningen så erbjuds bibelstudium och
andra samtalsgrupper om kristen tro, men det finns även studiecirklar och
föreläsningar
Hur möter vi människors behov framöver?
Alla behöver växa i tron och erbjudas fördjupning i kristen tro. Pastoratets
vision är att utveckla regelbundna föreläsningar, projektsatsningar, studieresor
och samtalsgrupper. Målet är att rusta människor för vardagen, så att den
kristna tron kan genomsyra människors olika sammanhang.

DIAKONI
Nu och framåt
Ensamheten är stor i vårt samhälle och behovet av gemenskap har ökat. Därför
har pastoratet ett stort utbud av mötesplatser varje vecka. De är av olika
karaktär och vänder sig till olika åldrar. Församlingarnas våffelcaféer gör att
människor över generationsgränser möts. Pastorat vill fortsätta erbjuda olika
mötesplatser. Människan är skapad för gemenskap och vi tror på vänskapsband
för att må bra. Med hjälp av besökstjänstgrupper, som bärs av ideella insatser,
nås även de som inte har någon möjlighet att ta sig till pastoratets
mötesplatser.
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I Västra Tunhems pastorat omsätts Jesu kärleksbudskap i handling. Den som
hamnar i en utsatt situation ska erbjudas någon form av stöd, till exempel
genom enskilda samtal och själavård till de som önskar det. I olika
sammanhang kan vi uppmuntra människor till att det är gott att berätta sin
”livsberättelse”.
Men det är viktigt för själavårdande personal att hänvisa vidare när det behövs
stöd av Sjukhuskyrkan på NÄL eller professionell vård.

MISSION
Nu och framåt
Mission är att nå ut med evangeliet utanför den gudstjänstfirande
gemenskapen. Gud älskar varje människa och det ska genomsyra all
verksamhet. För att nå utanför kyrkans väggar erbjuds olika aktiviteter, bland
annat Vargöfestivalen, vägkyrkor, cafékvällar, Kyrkverkstad, konserter, Fredax,
lucia och - valborgsmässofiranden. Missionsarbetet ska ha låga trösklar, då det i
första hand handlar om att komma i kontakt med och lära känna nya
människor.
Mission för oss handlar om Gyllene regeln och att möta olika människor i en
öppen och välkomnande atmosfär. I pastoratet finns människor med olika
bakgrund. Oavsett livssituation, könsidentitet, sexualitet, funktionsnivå,
utbildning, kulturell bakgrund, språk och religion hör alla samman i kyrkan som
en enda kropp. Var och en skall bli älskad och respekterad som den hen är.
Samarbete sker också regelbundet med övriga kristna samfund, vilket sker
genom medlemskap i TER, Trollhättans ekumeniska råd och VKS, Vänersborgs
kristna samarbetsråd.
Mission i pastoratet sker också genom församlingsbladet SPIRA som delas ut till
alla hushåll fyra gånger om året. Den ska ständigt utvecklas, både i format och
innehåll så att den blir attraktiv för läsaren. Även hemsidan ska stå under
ständig utveckling för att följa med i tiden. Västra Tunhems pastorat ska också
synas på ett positivt sätt i sociala medier.
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Det skickas ut ett välkomstbrev till nya medlemmar och nyinflyttade. Vi skickar
även ut ett brev till alla medlemmar som är 18 år och odöpta. Där får de
information om dopet och inbjudan till ev. dopundervisning. Även de som
begär utträde får ett brev där vi beskriver fördelarna med att vara med i
Svenska kyrkan.
Det internationella arbetet behöver utvecklas. Västra Tunhems pastorat har
flera hjärtefrågor som det tas upp församlingskollekt till. Bland annat har ett
barnhem i Bolivia, Bukoba och projektet ”Water to billions” fått kollektpengar.
När det gäller det internationella arbetet så har det hamnat i skymundan. Det
är ett av våra utvecklingsområden. Det är lätt att bli ensam i det internationella
uppdraget ute i den egna församlingen, så vår önskan är att vi även får en
gemensam grupp i pastoratet. Den ska vara ett komplement till det
internationella arbete som redan görs i våra församlingar och bidra till ett
internationellt medvetande bland våra medlemmar samt ett större
ansvarstagande.

Barnen i kyrkan
I pastoratet bor och vistas många barn och ungdomar och dessa har en
särställning inom kyrkan. Det är viktigt att känna till deras vardagsliv och
möjligheter till ett bra liv. En arbetsgrupp har kartlagt barn och ungdomars
livssituation, med tonvikt på de tre utvecklingsområdena som finns i
Församlingsinstruktionen. Genom samtal och möten med barn och ungdomar
har en bild framkommit av hur de ser på sitt varande i verksamheterna och hur
pastoratet än mer kan möta dem i detta. I de samtalen kom det fram att de
ville ha ett praktiskt miljötänk, inte skräpa ner, använda miljövänliga alternativ
och inte så mycket plast. Vidare ville de att de anställda i kyrkan köpte
kravmärkt och närodlat till verksamheterna. Att samåka och använda eldrivna
alternativ var också något som de lyfte fram.
När det gäller internationellt arbete lyfte de möjligheten att i verksamheten
samla in pengar genom att sälja saker eller ta betalt för aktiviteter för att kunna
skänka pengarna vidare till de som behöver mat och tak överhuvudet. Att
svenska kyrkan finns i andra länder var de lite äldre barnen medvetna om och
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att det finns organisationer som gick att stödja med pengar, även ACT var känt
av någon. De såg också att människor i Sverige behövde hjälp att ha ett gott liv.
Kyrkan som mötesplats var för dem en plats där de kunde göra roliga saker och
få vara sig själva. En plats för lek, fika och gemenskap men också en plats där de
fick chans att lära känna Gud. Att de kände sig sedda och var trygga i
verksamheterna kom fram. Att fira gudstjänst och ha bra diskussioner
värdesatte de också.

Olika språk i verksamheterna
Invandringen i pastoratet har inte påverkat behovet av tolktjänster i våra
verksamheter. Pastoratet ser inte ett ökat behov för olika språkgrupper inom
en överskådlig framtid. Skulle situationen förändras, finns ett nära samarbete
med närliggande pastorat. När det gäller finsktalande används kompetensen i
Trollhättans pastorat och när det gäller teckenspråk används stiftets
kompetens samt tolkcentralen i Vänersborg.

Ansvarsfördelning mellan kyrkoråd och församlingsråd samt hur prästerna är
fördelade.
Ansvarsfördelningen mellan kyrkorådet och de fyra församlingsråden följer
KO´s regelverk. Utöver detta har församlingsråden, i samråd med personalen,
fått ansvar för att bereda, äska och följa upp församlingens verksamhetsbudget, samt skriva verksamhetsplan. Det pågår ett arbete kring förändring av
det ekonomiska ansvaret.
I pastoratet finns fyra präster anställda, utöver kyrkoherden. Varje församling
har en präst med särskilt ansvar för den församlingen, prästen sitter på
delegation av kyrkoherden i respektive församlingsråd.

Kyrkobyggnaderna som resurs för den grundläggande uppgiften.
Pastoratet med sina fyra församlingar och sin geografiska struktur har
kyrkobyggnader som ger gott stöd till den grundläggande uppgiften. Den
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pastorala indelningen med fyra församlingar är en god indelning eftersom den
lokala prägel som finns i de fyra församlingarna då har chans att behållas.
Kyrkorna är väl underhållna och, så långt det är möjligt, anpassade till
fungerade gudstjänstlokaler och mötesplatser. I varje kyrka firas det
gudstjänster med regelbundenhet och de är alla öppna för gudstjänster i livets
brytningsskeenden.

Utvecklingsområden
För fortsatt utveckling av pastoratet har anställda och förtroendevalda
gemensamt kommit fram till tre utvecklingsområden:
• Hållbarhet och miljö
• Internationella arbetet
• Delaktighet/engagemang

HÅLLBARHET OCH MILJÖ
Vi har ett uppdrag att återupprätta skapelsen. Det vill vi ta på allvar. Det kan vi
göra, genom att med utbildning utveckla allas vår kunskap så att vår
förkunnelse och vårt agerande i yrkes-och privatlivet präglas av ett
ansvarstagande för Guds skapelse och vår gemensamma framtid.
Aktiviteter för att nå målen:
- Fler laddstolpar vid våra kyrkor och församlingshem.
- Solceller på alla nya byggnader och succesivt på de byggnader som
lämpar sig för det i pastoratet.
- Införskaffa en elcykel som används av personal vid kortare resor och
hembesök.
- Alla våra verksamheter ska arbeta på ett miljömedvetet sätt och kyrkans
utemiljöer ska skötas på ett sådant sätt att de inbjuder till att komma dit.
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Vad använder vi för material och hur mycket går att återbruka samt
återvinna?
- Inköp i vårt pastorat skall genomsyras av miljötänk. Ekologiska varor och
KRAV märkt så långt det är möjligt.
- Miljöcertifierade i framtiden.

DET INTERNATIONELLA ARBETET
Vi vill utveckla vårt internationella arbete på pastoral nivå. För att bli
inspirerade behöver vi få ihop en grupp som regelbundet träffas och planerar
pastoratets arbete. Det internationella arbetet har många delar, till exempel
ACT och SKUT.
Aktiviteter för att nå målen:
- Sammanföra de valda ombuden i pastoratet och bilda ett nätverk
- Erbjuda inspirerande studiebesök om det internationella arbetet för
aktiva
- Arrangera och delta på föreläsningar i ämnet.
- Aktivt besöka något internationellt projekt
- Genomföra en samordnad insamling i pastoratet.
DELAKTIGHET/ENGAGEMANG
Det går inte att vara kristen ensam. Vi är en del av en gemenskap. Hur får vi fler
att finna den kristna gemenskapen?
Alla utvecklingsområden kommer att arbetas med, både bland personal,
förtroendevalda och ideella.
Aktiviteter för att nå målen:
- Uppmuntra de frivilliga vi har idag så vi på så sätt behåller dem och
lockar fler
- Visa upp bra och trevliga exempel på delaktighet och engagemang i vår
tidning SPIRA
- Gör inspirerande aktiviteter ihop, tex en resa eller ett studiebesök
- Finna nya vägar till samarbete med lokala föreningar och återuppta
gamla samt uppmuntra till gemensamt engagemang
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Församlingsinstruktionen godkändes av kyrkofullmäktige den 6 november
2019.

…………………………………………………………………
Bengt Olsson kyrkofullmäktiges ordf.

…………………………………………………………………
Manne Bennehed kyrkoherde
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