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Församlingsinstruktion Bodarne pastorat

Inledning
Bodarne pastorat består av tre församlingar med visionen och målsättningen att vara en levande
kyrka med ett rikt församlingsliv med utgångspunkt från Jesu ord: Följ mig! Varje församling bidrar
till helheten med sin unika tradition, sina tillgångar, sitt gudstjänstliv och församlingsmedlemmarnas
engagemang utifrån församlingsinstruktionens direktiv och intentioner.
Bodarne pastorat omfattar hela Laxå kommun med 5669 invånare. Laxå kommun är beläget mitt
emellan Stockholm och Göteborg.
Kommunen har svag ekonomi och har haft stor utflyttning under många år, en tendens som nu har
brutits. Laxå kommun är en av de kommuner som tagit emot flest nyanlända, enligt SCB tar
kommunen emot sex gånger så många per kommuninvånare jämfört med riksgenomsnittet. Västra
stambanans sträckning och E 20:s genomfart medför relativt goda förbindelser både mot Göteborg
och Stockholm.

Det gemensamma pastorala programmet för Bodarne pastorat
Gudstjänst.
Församlingens grundläggande uppdrag är att fira gudstjänst.
I gudstjänsten möter vi Gud i ordet och förkunnelsen,
nattvarden, bönen, lovsången och gemenskapen. Gudstjänst
firas i pastoratets fyra kyrkor. Under sommarhalvåret även
på andra platser. Varje kyrklig helgdag firas gudstjänst i
respektive församling enligt förslag till ny handbok. Kyrkliga
handlingar sker enligt den svenska kyrkohandboken. Utöver
huvudgudstjänst firas alternativa gudstjänster såsom temamusik- och familjegudstjänster. En gång i månaden samlas
församlingarna till en sammanlyst gemensam
huvudgudstjänst i pastoratet. Kyrkvärdar och lekmän bidrar
aktivt i gudstjänsterna. De boende på servicehus och på
särskilt boende inbjuds till andakter och gemenskap.
Pastoratet har ett gott ekumeniskt samarbete med andra
trossamfund och firar gemensamma gudstjänster under den årliga ekumeniska böneveckan.
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I gudstjänsterna möter vi också människor med andra språk och traditioner, asylsökande,
nysvenskar, turister. Antalet gudstjänstbesökare varierar. Även de gånger då vi är få gäller Jesu ord
om att var två eller tre är församlade är Han mitt ibland oss. Vår vision är en gudstjänst där alla
generationer kan samlas. Vår gudstjänstordning skall anpassas till gudstjänstbesökare i alla åldrar.
Själavård erbjuds av våra präster och diakonen.
Utmaning: Öka antalet gudstjänstbesökare och öka delaktighet i gudstjänsten.

Diakoni
Diakoni betyder tjänst och är kristen tro omsatt i
praktisk handling. Jesus säger: ” Vad vill du att jag
ska göra för dig?” Att arbeta diakonalt är hela
kyrkans uppdrag, där diakonen har en särskild
uppgift att vägleda, uppmuntra, försvara
rättigheter och mötas över gränserna i
medmänsklig omsorg. Bibeln talar på flera ställen
om att vi särskilt skall värna om den faderlöse,
änkan och främlingen. Det diakonala
förhållningssättet bör prägla allt vårt arbete i
pastoratet och gälla för alla åldrar. Pastoratet vill
vara en gemenskap där människor från olika kulturer, språk och bakgrund kan mötas och
mångfalden ses som en tillgång. Diakoni i kyrkans liv binder samman gudstjänst och vardagsliv. Till
diakonins uppgift hör att vara en röst för den som inte har någon röst, en profetröst för rättvisa,
rättfärdighet och barmhärtighet. Gud kallar också vissa personer till diakontjänst. Pastoratet har en
heltidstjänst som diakon, som tjänstgör i de tre församlingarna. Till diakonens uppgifter hör att möta
enskilda personer, leda grupper och delta i nätverksarbete i det civila samhället. Förutom samtal,
sjuk - och hembesök ingår även medverkan i andakter och gudstjänster. Jesus säger:” Allt vad ni vill
att människor skall göra er, det skall ni också göra dem.”
Utmaning, Diakonipastoral, diakonigrupper i församlingarna.
Undervisning
Pastoratet har genom sina församlingshem, sina kyrkor och sin personal goda förutsättningar för en
bra undervisning. Förutom anställda finns frivilliga ledare för undervisning. I pastoratet bedrivs ett
gemensamt konfirmandarbete, som följer ”Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete”.
Undervisning kan vara personalledd men sker också genom samtal i grupp eller enskilt. Vi lär oss
också genom upplevelser och erfarenheter. Vi behöver möta varandra i livets olika situationer för att
kunskap och lärande skall utvecklas.
För barn och ungdomar finns en utvecklad åldersrelaterad plan för undervisning, medan
undervisningen på vuxensidan behöver förstärkas ytterligare. Barnens bibel delas ut till alla 6åringar. Församlingen har ansvar för dopuppföljning. Jesus säger ”Gå därför ut och gör alla folk till
mina lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och den Helige Andens namn och lär dem att hålla alla de
bud jag har gett er.”
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I samband med Kyndelsmässodagen inbjuds föregående års dopfamiljer till våra kyrkor för att fira
gudstjänst och få en dopgåva.
I övrigt hänvisas till doppastoralen. Församlingarna har ansvar att ge barnen undervisning i kristen
tro efter deras ålder och förutsättningar. Genom det ekumeniska arbetet finns en plan för att möta
skolelever med undervisning om kristen tro.
Utmaning: Erbjuda vuxenundervisning i form av bibelstudier och samtalsgrupper. Utreda vilka
konsekvenser barnperspektivet och barnkonventionen får för kyrkans arbete. Arbeta för att få fler
konfirmander.
Mission
Mission är allt som görs för att göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd. Mission handlar om hela
världen, först på hemmaplan i Bodarne pastorat och
sedan vidare ut i världen. Genom att delta i olika lokala
arrangemang möter vi människor, som vi inte når i
kyrkans gudstjänstliv. På samma sätt når vi nya familjer
genom vårt barn - och ungdomsarbete. Det är viktigt
att kyrkan finns med där människor samlas.
På olika sätt vill församlingarna stödja Svenska kyrkans
internationella arbete, genom insamlingar, förbön och
information. Även barn och unga bör vara delaktiga.
Vi vill fortsätta att utveckla arbetet genom
internationella kontakter och utbildning på stiftsnivå.
I församlingarna finns internationella grupper med SKUT-ombud. En samverkan sker mellan
grupperna. Församlingarna använder så långt som möjligt rättvisemärkta produkter vid serveringar
och har försäljning av Fair-Trade produkter. Jesus har lovat: ”Men ni skall få kraft när den Helige
Ande kommer över er och ni skall vittna om mig i Jerusalem/Bodarne pastorat/ och i hela Judéen och
Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Missionen bärs av Jesu ord: ”Utan mig kan ni
ingenting göra.”
Utmaning: Göra insamlingsprojekten mer angelägna genom riktad information, utveckla tanken på
vänförsamlingar.
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Ramundeboda församling
Social struktur
Ramundeboda församling har 3 552 invånare och av dessa är 2524 personer medlemmar av Svenska
kyrkan. Orten har varit en bruksort, men har mer och mer övergått till att vara en tillverkningsort.
Idag sker både en in-och utpendling av arbetskraft. I tätorten Laxå
finns förskola, förskoleklass samt grundskolans alla stadier. De
flesta asylsökande och nysvenskar bor i tätorten. Här finns också
flera hem för ensamkommande asylsökande ungdomar.
I Laxå finns tillgång till vårdcentral samt flera olika hem för boende
med särskilda behov, demensboende, LSS- boende,
korttidsboende och ett servicehus.
Frälsarkransen i Ramundeboda kyrkpark

Församlingsbeskrivning
Kyrkan i Laxå har samma namn som församlingen, Ramundeboda. Kyrkan byggdes ursprungligen vid
Bodarnesjön, den plats där en gång ett Antoniterkloster fanns. Kyrkan invigdes 1688 och flyttades på
1890 talet till Laxå. Där pastoratets tätort ligger, där mellan- och högstadieskolor är belägna (våren
2015), där den största gruppen asylsökande och flyktingar bor, samt där de flesta kommunikationer
till andra orter utgår ifrån, finns det också särskilda möjligheter och behov.
Ramundeboda församling har stora behov vad gäller anställd personal och ideella. Det är därför
naturligt att diakon- och pedagogtjänsten har tyngdpunkten i sitt arbete här.
Det är i Laxå som pastoratets konfirmander har sina regelbundna samlingar och ungdomsgruppen
träffas. I församlingen bedrivs finsk verksamhet, här övar en finsk kör och finska gudstjänster firas.
Finsktalande präst anlitas vid behov för hembesök, gudstjänster och förrättningar. Den finsktalande
gruppen uppgår till c:a 10 %. Sommarkyrka anordnas i kyrkparken och vid Sockenstugan.
Församlingen har en folkkyrklig tradition.
Casselgårdens huskapell används av den katolska gemenskapen i Laxå och av en eritreansk grupp för
gudstjänstfirande. I tätorten finns en Metodistförsamling och en EFK-församling, Bergskyrkan.

Det pastorala programmet för Ramundeboda församling
Gudstjänst
Huvudgudstjänsten är centrum i församlingens liv. Den skall genom glädje, gemenskap och
igenkännande öppna vägen till ett levande möte med Gud. Ramundeboda församling firar
huvudgudstjänst med nattvard c:a 50 gånger per år. Veckomässa firas i kyrkan eller Casselgårdens
huskapell. Söndagens bibeltexter och gudstjänstagendor finns översatta till flera språk. Liturgin
hjälper till att göra besökarna delaktiga i gudstjänsten. Den mest välbesökta gudstjänsten under året
är ljuständningsgudstjänsten på Alla Helgons dag.
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Vid vissa tillfällen firas gudstjänster med speciell inriktning som ett alternativ och komplement till
huvudgudstjänsten, t ex Andrum, kvällsmässa, musikandakt, Taizémässa och vardagsgudstjänst för
barn. Möjligheten att sända gudstjänster via webb ska undersökas.
Diakoni

Diakonin skall visa Jesu oändliga kärlek för dem som tror sig stå längst ifrån den. Diakonin skall finnas
till för alla som på något sätt har behov av en medmänniska.
Ramundeboda församling bedriver diakoni genom en öppen verksamhet (Kyrkis) dit
småbarnsföräldrar, även asylsökande, kommer med sina barn. Diakonigruppen gör besök på
äldreboenden och anordnar eftermiddagscaféer för daglediga. Nyblivna änkor och änklingar kan få
stöd i sorgegrupper eller genom enskilda samtal.

Undervisning
Gud inbjuder varje människa till relation med honom. Denna relation
innebär tro och kunskap om Gud. Församlingens undervisning är
anpassad till ålder, mognad och där våra barn och ungdomar bor.
Undervisningen för barn och ungdomar består av kyrkis, minis,
miniorer och juniorer. Förhoppning finns om att rekrytera en barnkör
och en tonårsgrupp. I den öppna förskolan Killevippen på
familjecentralen samarbetar Svenska kyrkan med kommunen och
regionen. Vår målsättning är att skapa mötesplatser för
församlingsbor, samtalsgrupper, konfirmationsundervisning för vuxna,
och temakvällar.

Mission
Ramundeboda församling utövar mission genom att ordna olika aktiviteter i samhället.
Under påsktiden anordnas påskbasar och på Skärtorsdagen serveras kaffe på torget.
Vid Allhelgonahelgen finns personal och förtroendevalda på Skogskyrkogården för att samtala och
bjuda besökarna på kaffe och korv. Församlingen deltar i Julmarknaden i Centrum första advent och
firar in det nya året på kyrkbacken.
.
Under alla dessa tillfällen nås och berörs människor som annars inte söker sig till kyrkan.

Analys och konsekvens för Ramundeboda församling
Viktigt att hela familjen integreras i gudstjänstfirandet.
Att asylsökandes och nyanländas resurser tillvaratas för att därigenom berika församlingslivet.

6

Skagerhults församling.
Social struktur

Skagershults gamla kyrka

I Skagershults församling bor totalt 580 personer, varav 400
bor i tätorten Hasselfors. Hasselfors är ett litet brukssamhälle
med en större sågverksindustri, och i övrigt finns ett mindre
antal småföretag i hantverks- eller servicebranschen. I
tätorten finns förskola och äldreboende. Sedan 2012 hyr
Migrationsverket några lägenheter i samhället där omkring
tjugo personer har sitt boende. På landsbygden finns spridd
bebyggelse för både fast - och fritidsboende.

Församlingsbeskrivning
I församlingen finns tre gudstjänstlokaler. I tätorten ligger Skagershults kyrka med församlingshem
och prästgård. Skagershults gamla kyrka från 1651 används som huvud- och förrättningskyrka
sommartid. I Porla finns Emiliakapellet från 1908.
Skagershults församling är en glesbygdsförsamling där det finns en stark känsla för bygden. Antalet
kyrkotillhöriga var vid årsskiftet 79 %. Skagershults församlingsråd sammanträder sex gånger per år.
Hasselfors präglas av ett starkt föreningsliv. Det är väsentligt att församlingen har ett gott
samarbete med byalaget, pensionärsföreningen och Röda Korset på orten. Skagershult
kännetecknas av en hög kyrkotillhörighet, ett aktivt föreningsliv, en stark bykänsla med ett aktivt
byalag, närhet till skog och natur och många jakt- och fiskeintresserade.

Det pastorala programmet för Skagershults församling
Gudstjänst
Gudstjänster firas i stort sett varje helgdag med undantag av några gånger under året. Hälften av
gudstjänsterna firas med mässa. Ett enkelt kyrkkaffe dukas fram inne i kyrkan efter de flesta
gudstjänsterna. Man samlas till andakt på Edegården, som är ortens äldreboende, en gång per
månad. Vid gudstjänster och andakter är musiken ett väldigt viktigt inslag. En gemensam kyrkokör
för Skagershults och Ramundeboda församlingar har nyligen bildats. I Skagershults församling finns
en planeringsgrupp som består av anställd personal och församlingsmedlemmar. Gruppens uppgift
är övergripande planering av församlingens program och gudstjänster. Planeringsgruppen arbetar
för att verksamheten ska ge medlemmarna styrka så att de inte överger kyrkan.
Undervisning
I församlingen anordnas kontinuerliga samtal om livsåskådningsfrågor och i mån av intresse samlas
en bibelstudiegrupp. Vid behov öppnas församlingshemmet för en barn- och föräldragrupp. För lågoch mellanstadiebarn finns en barn - och ungdomsgrupp.
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Diakoni
Församlingen har ett ansvar för dem som bor eller vistas inom församlingen. Detta har medfört ett
samarbete med Röda Korset på orten, som erbjuder undervisning i svenska för asylsökande och
flyktingar. Det finns en målsättning för att starta en diakonigrupp.
Arbetskretsen tar ett stort ansvar för församlingens diakoni genom insamlingar, stöd till asylsökande
och flyktingar samt fadderbarnsverksamheten. Alla över 80 år ska besökas med en julhälsning från
församlingen. Alla från 80 år och sedan med fem års intervaller skall uppvaktas. En församlingsresa
anordnas varje år.

Mission
Församlingen välkomnar alla människor oavsett etnicitet, religiös tillhörighet och sociala
förutsättningar till gudstjänster och annan verksamhet. Kyrkan ska vara närvarande vid olika
händelser i Hasselfors. Församlingen ska alltid ha minst ett fadderbarn. Församlingen ska arrangera
dagledigträffar och minst två församlingsaftnar under året.

Analys och konsekvens för Skagershults församling
Under de senaste fem åren har församlingsboende minskat med 24 personer och antalet
kyrkotillhöriga under samma tid har minskat med 46 personer. Detta visar att vi som kyrka måste
”saluföra” oss mer, samt ge våra medlemmar innehåll i sitt medlemskap, så att de inte överger
kyrkan.
Som utmaning ser vi att öka antalet gudstjänstbesökare och arbeta för förnyelse, ökat engagemang
och delaktighet.

Finnerödja – Tiveds församling.
Social struktur.
Finnerödja-Tiveds församling består av Finnerödja tätort med
omgivande landsbygd samt Tived. De flesta i arbetsför ålder pendlar
till arbete på närliggande orter eller driver egna företag. En del arbetar
eller studerar på distans. Drygt 10 % i arbetsför ålder saknade 2014
anställning. Många barn utanför tätorten åker skolskjuts för att
komma till förskola, förskoleklass och grundskola. Högstadium finns i
Laxå och närmaste gymnasieort är Hallsberg. För många barn betyder
detta långa skoldagar. De flesta ungdomar bor inte kvar på orten, då
arbets - och studiemöjligheter är begränsade. För äldre finns ett äldreboende i Finnerödja med 12
lägenheter samt tillgång till hemtjänst för äldre och handikappade. I Finnerödja finns ett boende för
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ensamkommande asylsökande ungdomar med 15 platser. I församlingen ryms många aktiva lokala
föreningar som har ett gott samarbete.
Området präglas av stora skogar och flera sjöar och utgör ett gränsland mellan Göta - och Svealand.
Tivedens nationalpark besöks varje år av c:a 100 000 turister. Turistnäringen är väl utvecklad.

Församlingsbeskrivning:
Församlingen bildades 2006 genom en sammanläggning av Finnerödja församling och Tiveds
församling. I församlingen bodde (2014) 1 534 personer, varav 1 111 d.v.s. 72,5 % tillhörde Svenska
Kyrkan. Församlingen har en hög medelålder. Finnerödja kyrka byggdes 1763 och den senaste
renoveringen skedde 2012-2013. Till kyrkan hör ett mindre gravkapell.
Tiveds kyrka byggdes på sju veckor sommaren 1847. Kyrkorna används för gudstjänster, andakter,
konserter och kyrkliga handlingar. I byn Tivedstorp finns ett mindre kapell, Vandrarnas kapell, som
nyttjas sommartid som Vägkyrka. I både Finnerödja och Tived finns församlingshem, med hög
nyttjandegrad både för församlingens egna aktiviteter samt för uthyrning. Det finns ett nära
samarbete mellan förtroendevalda och andra ideella medarbetare. Bygden har en lågkyrklig och
folkkyrklig tradition. En EFK-församling finns i Finnerödja och en mindre EFS-förening i Mosshult,
Tived. Församlingarna har ett gott samarbete.

Det pastorala programmet för Finnerödja- Tiveds församling
Gudstjänst.
Söndagens gudstjänst alternerar mellan församlingens två kyrkor.
Sommartid firas gudstjänster även på andra platser, t ex Vandrarnas
kapell i Tivedstorp, Finnerödja Hembygdsgård samt även
friluftsgudstjänster. Målsättningen är att mässa skall firas i varje kyrka
minst en gång per månad. En lekmannagrupp ansvarar för en
gudstjänst per termin. Gudstjänst firas tillsammans med Finnerödja
frikyrkoförsamling (EFK) två eller tre gånger per år.
Konserter/musikgudstjänster några gånger per termin samlar många
besökare.
Diakoni.
Kyrkkaffet efter våra gudstjänster är en naturlig mötesplats för människor från orten och besökare.
Soppluncher, våffelcaféer och handarbetscaféer är andra tillfällen då människor möts för att dela tro
och liv. Julaftonsfirandet i Tiveds församlingshem bör fortsätta. Församlingens äldre jubilarer skall
uppmärksammas genom hembesök (Tived) och födelsedagsfest (Finnerödja). Kyrkskjuts erbjuds. En
särskild diakonigrupp bör tillsättas och kontakt skapas med de boende på kommunens hem för
ensamkommande flyktingbarn (ESTER). I planeringen ingår att starta en föräldra-barngrupp för
asylsökande familjer i Finnerödja.
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Undervisning.
I Finnerödja församlingshem finns ett åldersanpassat barn - och ungdomsarbete.
En samtalsgrupp/bibelgrupp planeras.
Inom EFS- föreningen i Mosshult finns en liten barngrupp samt en bibelstudiegrupp, som samlas i
hemmen.
Kyrkvärdarna samlas vid något tillfälle per år för utbildning och inspiration.

Mission.
Församlingen skall vara en aktiv del av bygden
och ta del av samhällets liv. Detta sker genom
deltagande i olika arrangemang i bygden. I
församlingen finns en internationell grupp med
SKUT- ombud som ansvarar för aktiviteter
under kyrkans insamlingsperioder.

Dopdroppar delas ut till döpta

Analys och konsekvens för Finnerödja-Tiveds församling
Precis som i övriga församlingar i pastoratet minskar antalet gudstjänstdeltagare och antalet barn i
våra grupper. En hög medelålder gör också att rekryteringsbasen för kyrkans arbete minskar. Hur
skall vi möta det ökade antalet turister som speciell sommartid finns inom församlingens gränser? Vi
ser många utmaningar som att verka för att gudstjänsterna får fler deltagare och att det sker en
förnyelse och ett ökat engagemang i gudstjänstlivet.

Beskrivning av det nya pastoratet
Vid årsskiftet 2013-2014 bildades Bodarne pastorat genom sammanläggning av Ramundeboda Skagerhults pastorat och Finnerödja -Tiveds församling. Den 12 januari 2014 firades detta med en
högtidlig mässa vid den gamla klosterplatsen vid den tidigare gränsen mellan Skara och Strängnäs
stift. Redan på 1400 talet fanns i området ett kloster som tillhörde Antoniterbröderna.
Namnet Bodarne församling nämns på 1600-talet.
Sedan sammanläggningen är arbetet på pastorsexpeditionen och administrationen förlagt till
Casselgården, centralt i Laxå. I Finnerödja, Skagershult och Tived finns församlingsexpedition vid
olika tider under veckan. Förutom de beslutsnivåer som kyrkoordningen reglerar finns i pastoratet
ett arbets-och personalutskott, ekonomi - fastighets och kyrkogårdsutskott. Ett gott och
förtroendefullt samarbete har utvecklats mellan de olika församlingarnas förtroendevalda.
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Pastoratets arbete leds av en kyrkoherde.
Pastoratet vill fortsätta att samarbeta med kommunen, regionen, ideella föreningar, organisationer
och företag för att tillsammans verka för en gott och tryggt samhälle att leva i.
Bodarne pastorat ingår bl. a i POSOM, Laxå Kristna Samarbetsråd och i ett nätverk för asylsökande.
I pastoratet finns fem kyrkogårdar, minneslundar och askgravplatser.
Sammanläggningen till ett pastorat medför administrativa och personella fördelar, personal kan
täcka upp för varandra vid ledighet och dra nytta av varandras spetskompetens.
Folkmängdens storlek styr ekonomi och verksamhet. Ålderssammansättningen påverkar kyrkans
arbete. En hög medelålder inom kyrkan gör att rekryteringsbasen minskar.

Barnkonsekvensanalys
I pastoratet ges barnen en möjlighet att framföra sina synpunkter och dessa skall tillmätas betydelse.
Barnens behov och rättigheter enligt barnkonventionen beaktas vid alla beslut inom kyrkan.

Slutord
Vår förhoppning är att vi ska be, känna inspiration, uppleva arbetsglädje och uppmuntran inför de
uppgifter som ska göra vårt pastorat till en levande kyrka. Vår målsättning är att människor skall få
uppleva förnyelse och fördjupning av tron, så att de söker sig till gudstjänsten för att upptäcka hur
det är att leva som Guds folk med Jesus Kristus i sina hjärtan.

Laxå den 8 januari 2016

……………………….........

……………………………….

………………………...

Jan Holmgren
Ordförande Kyrkofullmäktige

Arne Augustsson
Ordförande Kyrkorådet

Jan Wallgren
Kyrkoherde
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