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1. FÖRSAMLINGENS IDENTITET OCH TEOLOGISKA GRUNDSYN 

 

 

 

 

 

 

Kyrkan – av ordet kyriakos – är ”de som hör 
Herren till” genom dopet och tron. Dessa 
människor är förenade med Kristus i en kropp – 
Kristi kropp. Kyrkan är enligt trosbekännelsen 
en enda, helig, allmännelig och apostolisk. 
Detta är kyrkans grundläggande kännetecken. 
Kristi kyrka är större än trossamfundet Svenska 
kyrkan.  

Som trossamfund leder Svenska kyrkan sin 
historia tillbaka till de första kristnas bekännelse 
till Kristus, och trosarvet är den apostoliska 
tron. Detta är avgörande för hur tron ska 
gestaltas.  

Kyrkan och hennes liv har två riktningar: en inåt 
och en utåt. Kyrkan är kallad att fördjupas inåt 
med Kristus. Kyrkan är också kallad utåt till 
tjänst för världen. Denna tjänst kan utföras på 
många olika sätt: genom mission, diakoni och 
samverkan för det goda, med alla människor av 
god vilja, nära som långt borta. 

Kyrkans liv är grundläggande sakramentalt; 
präglat av sakramentens firande. Dopet leder in 
i kyrkan och nattvarden bygger upp den 
enskilde liksom kroppen som helhet. I 
respektive sakrament finns den in- och 
utåtgående rörelsen: dopet för in i kyrkan, men 
rymmer också kallelsen till ett liv i efterföljd 
och goda gärningar; mässan bygger upp den 
inre människan, men är också en sändning till 
tjänst i världen. Att Södra Kållands pastorat 
med sina församlingar är en del av Kristi kyrka 
manifesteras synligt bland annat i mässans 
firande. Genom gåvorna, bröd och vin, räcks 
Kristus åt oss. I församlingen förvaltas ord och 
sakrament.  

Varje människa har ett skapelsegivet okränkbart 
värde, med rättigheter och skyldigheter. 
Människan har givits ett särskilt ansvar för 
Guds skapelse. 

Varje människa är kallad att vara en lärjunge, 
och i dopet grundläggs ett livslångt lärande. All 
kyrkans undervisning är dopundervisning. De 
som hör Herren till har sin djupaste identitet i 
och lojalitet till Jesus. Genom gudstjänst och 
förkunnelse, i ord och handling, ska 
församlingen tala tydligt om Jesus och på så sätt 
ge människor möjlighet till ett livsavgörande 
möte med honom. Ett annat sätt att uttrycka 
detta är: Lita till Fadern, lyssna till Jesus, Leva 
med Anden. 

I Jesus uppenbaras Guds väsen, som är kärlek. 
Församlingsgemenskapen ska därför vara en 
förlåtande och en upprättande gemenskap dit 
alla är välkomna, en plats för nystart, tro och 
utveckling. När församlingen har ett tydligt 
centrum i Jesus Kristus förmår hon samtidigt att 
vara både välkomnande och generös. 

Enligt Kyrkoordningen intar barnen (0 - 18 år) 
en särställning i kristen tro och behöver därför 
särskilt uppmärksammas, och de har i enlighet 
med FN:s barnkonvention rätt till en andlig 
utveckling. 

Som en konsekvens av att Gud har blivit 
människa är kristen tro inte bara andlig, utan 
också kroppslig, materiell. Som pastorat och 
församling i Svenska kyrkan har vi därför också 
ansvar att idag och för framtiden förvalta det 
materiella – fastigheter, föremål etc. – i enligt 
med gällande lagar och förordningar.
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Slutsatser 

I dopet sträcker Gud ut sin hand. Kyrkan ska därför erbjuda dopet generöst. 

Som lemmar i samma kropp har vi ett gemensamt ansvar för kyrkan och församlingens huvuduppgift – gudstjänst, 
undervisning, diakoni och mission. I det gemensamma ansvaret finns olika roller och uppdrag som behöver samverka. 

Det är naturligt att fira söndaglig mässa i varje församling. Detta är centrum i den kristna gudstjänsten sedan allra 
äldsta tid och det är så som tillhörigheten till den världsvida kyrkan bland annat manifesteras. Utöver söndaglig mässa 
firas flera andra slags gudstjänster.  

För att vara lärjunge och utveckla sin tro behövs oavsett ålder vägledning. För att som kristen kunna fördjupas och ta 
ansvar krävs undervisning och möjlighet att utvecklas.   

Kyrkoråd, församlingsråd, kyrkofullmäktige och kyrkoherde har gemensamt ansvar att förvalta kulturarvet, fastigheter 
och kyrkogårdar och att arbeta för långsiktig hållbarhet inom miljö, ekonomi och det sociala området. 
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2. BESKRIVNING AV VÄRLDEN VI I SÖDRA KÅLLANDS PASTORAT LEVER I 

 

 

 

 

 

 

INLEDNING 

Södra Kållands pastorat bildades 2014 och ligger i 
Lidköpings kommun. 

Pastoratet har cirka 7 700 invånare med 5 900 kyrko-
tillhöriga och har både närhet till staden och landsbygd 
att ta hänsyn till. 

Kålland-Råda församling är både stadsnära med 
närheten till Lidköping men har också 
landsbygdskaraktär i Mellby och Kållands-Åsaka 
medan Järpås och Örslösa församlingar är 
landsbygdsförsamlingar men med tydliga centrum i 
Järpås, Örslösa och Tun. 

I översiktsplanen för Lidköpings kommun ser vi en 
utveckling av bostadsområdet Askeslätt som ligger i 
Kållands-Råda församling med ett åttiotal tomter för 
småhus och förskola. Det betyder att Råda får en 
växande befolkning inom en femårsperiod. Ser man på 
kommunens planer på längre sikt (fram till 2030) kan 
även en utbyggnad bli aktuellt söder om Råda prästgård 
och Råda Mosse efter att täktverksamheten upphört 
efter år 2028. 

I det lite längre perspektivet har även Järpås och Mellby 
pekats ut som orter med bra utvecklingsförutsättningar. 

I Örslösa och Tun har kommunen inga stora 
utbyggnadsplaner inom de närmaste fem åren.  

De tre församlingarna består av 17 socknar med lika 
många kyrkor. I nio av socknarna bor färre än 200 
invånare. Många sammanhang är alltså mycket små, 
vilket får konsekvenser för möjligheten att både 
personellt och ekonomiskt bära kyrka och gudstjänstliv. 
Sedan tidigare har pastoratet arbetat med fyra 
växtplatser; Järpås, Kållands-Råda, Örslösa och Tun – 
med syftet att koncentrera verksamhet och gudstjänstliv 
dit. Pastoratets organisation se nedan.  

I arbetet med omvärldsbeskrivningen har vi valt att hålla 
oss till kommunen. Vi har samlat fakta om kommunens 
vision att växa, vilka utvecklingsplaner som finns för 
bostäder och skolor. Vi har tittat på näringsliv och 
arbetsgivare, pendling, kommunikationer och för-
samlingarnas demografiska kurvor
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Befolkning och medlemmar i pastoratet 
      
År 2013 2014 2015 2016 2017 
Total folkmängd 7471 7516 7574 7635 7678 
Varav kyrkotillhöriga 6192 6134 6118 6121 5875 
Kyrkotillhöriga i % 83% 82% 81% 80% 77% 
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Befolkning och medlemmar i Järpås församling

År 2013 2014 2015 2016 2017
Total folkmängd 1364 1344 1362 1357 1388
Varav kyrkotillhöriga 1152 1119 1127 1089 1084
Kyrkotillhöriga i % 84% 83% 83% 80% 78%
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FOLKMÄNGDEN I JÄRPÅS 
HAR ÖKAT DE SENASTE 
ÅREN. ANDELEN BARN 
OCH UNGA ÄR RELATIVT 
STOR, MEN FLEST ANTAL 
INVÅNARE BEFINNER SIG 
I ÅLDERSSPANNET 60-70 
ÅR.  

JÄRPÅS ÄR FÖRSAM-
LINGENS TÄTORT MED 
SKOLA OCH NÄRSERVICE. 
DE GEOGRAFISKA AV-
STÅNDEN INOM FÖR-
SAMLINGEN ÄR RELA-
TIVT SMÅ. KYRKOTILL-
HÖRIGHETETN HAR MIN-
SKAT MED SEX PROCENT-
ENHETER SEDAN 2013. 
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Befolkning och medlemmar i Kållands-Råda församling

År 2013 2014 2015 2016 2017
Total folkmängd 3488 3556 3618 3623 3633
Varav kyrkotillhöriga 2834 2850 2866 2819 2791
Kyrkotillhöriga i % 81% 80% 79% 78% 77%
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FOLKMÄNGDEN I RÅDA 
HAR ÖKAT STORT DE 
SENASTE ÅREN, OCH 
YTTERLIGARE NYBYGG-
NATION OCH INFLYTT-
NING ÄR PLANERAD.  

ANDELEN BARN OCH 
UNGA ÄR STOR, OCH 
UTGÖR DEN STÖRSTA 
DELEN AV BEFOLK-
NINGEN. BLAND VUXNA 
BEFINNER SIG DE FLESTA 
INOM ÅLDERSSPANNET 
40-50. ÄVEN OM 
KÅLLANDS-RÅDA ÄR EN 
UNG FÖRSAMLING, 
FINNS RELATIVT MÅNGA 
ÄLDRE.  

RÅDA, ÄR IDAG NÅGOT 
AV EN FÖRORT TILL 
LIDKÖPING, I PRAKTIKEN 
SAMMANVÄXTA.  

DE GEOGRAFISKA AV-
STÅNDEN INOM FÖR-
SAMLINGEN ÄR RELA-
TIVT SMÅ. KYRKOTILL-
HÖRIGHETEN HAR MIN-
SKAT MED FYRA PRO-
CENTENHETER SEDAN 
2013. 
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Befolkning och medlemmar i Örslösa församling

År 2013 2014 2015 2016 2017
Total folkmängd 2664 2674 2655 2663 2657
Varav kyrkotillhöriga 2152 2151 2118 2066 2000
Kyrkotillhöriga i % 81% 80% 80% 78% 75%
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SÖDRA KÅLLANDS PASTORAT

ÖRSLÖSA  FÖRSAMLING

 

FOLKMÄNGDEN I ÖRS-
LÖSA HAR LEGAT 
STABILT DE SENASTE 
ÅREN.  
ANDELEN BARN OCH 
UNGA ÄR RELATIVT 
STOR, MEN FLEST ANTAL 
INVÅNARE BEFINNER SIG 
I ÅLDERSSPANNET 50-70 
ÅR.  
FÖRSAMLINGEN HAR 
TVÅ VÄXTPLATSER, ÖRS-
LÖSA OCH TUN, DÄR DET 
FINNS SKOLOR, MEN 
ENDAST TUN ERBJUDER 
ÖVRIG NÄRSERVICE. DE 
GEOGRAFISKA AVSTÅN-
DEN INOM FÖRSAM-
LINGEN ÄR RELATIVT 
STORA, OCH BEFOLK-
NINGEN ÄR UTSPRIDD 
ÖVER ELVA SOCKNAR – 
ÖRSLÖSA ÄR STÖRST 
MED DRYGT 700 IN-
VÅNARE OCH KARABY 
MINST MED KNAPPT 70 
INVÅNARE. 
KYRKOTILLHÖRIGHETEN 
HAR MINSKAT MED SEX 
PROCENTENHETER 
SEDAN 2013. 



 sida 8 _ Kf §11/190520 

Näringsliv och arbetsplatser: 

Pastoratets tre församlingar finns i en jordbruksbygd, 
men de som arbetar inom denna näring är få, liksom 
enheterna är få men stora. Inom pastoratet finns en stor 
mängd privata företag av varierande storlek. 
Kommunen är en stor arbetsgivare, och erbjuder via 
skola, äldre- och barnomsorg arbetsplatser inom 
pastoratets gränser. Merparten av de yrkesverksamma 
pastoratsborna reser dock till sitt arbete utanför 
pastoratets gränser – medan icke få pendlar till 
arbetstillfällen inom pastoratet, exv. till Skaraborgs 
flygflottilj F7.  

Avstånden för befolkningen på landsbygden är relativt 
stora, närservicen begränsad och de flesta är beroende 
av bil för att ta sig till arbete och affär, liksom till kyrka 
och församlingshem. 

I Örslösa församling finns Skaraborgs flygflottilj F7, 
med ca 850 anställda och omkring 100 rekryter årligen. 
Om kommunen är den största arbetsgivaren, är F7 
kommunens största arbetsplats. F7 har fått en allt 
viktigare betydelse, och är numera också ett krigs-
förband. Tuns församlingshem är flottiljens uppsam-
lingsplats, och pastoratet tillhandahåller 30 % flottilj-
pastor (10 % genom bidrag från Skara stift, 20 % köper 
flottiljen). Genom avtal med Örslösa församling och 
köp av arbetstid driver Soldathemsförbundet verksam-
heten vid Såtenäs soldathem. 

Merparten anställda och rekryter vid Såtenäs är inte 
folkbokförda inom pastoratet, men pastoratet har ett 
ansvar för dem utifrån vistelsebegreppet

Skolor och Förskolor: 

 

 

(Källa: Lidköping kommuns information. Lilleskogs skola ligger precis utanför församlingsgränsen) 

Kommentar: 
Skola = Barn från förskoleklass till åk. 6. 
Förskola = Barn från 0-5 år 

Barn i förskolor och hos dagbarnvårdare: 
Järpås – Förskolan 60 barn och 20 i kö 
Råda – Råda Mosse förskola 90-100 barn, Silverbyns förskola 54 barn och Trollstugan dagbarnvårdare 16 barn. 
Örslösa – Förskolan 53 barn och Dagbarnvårdare 18 barn. 
Tun – Förskolan 30 barn och Dagbarnvårdare 20 barn. 

Det är idag fler barn som önskar delta i verksamheten än vad församlingarna dessvärre har resurser för att hantera. 
Många barn idag ger många potentiella konfirmander imorgon. 

Vid samtliga skolor finns också fritidshem. Eleverna går på högstadiet i Lidköping eller Grästorp. De närmaste 
gymnasierna finns i Lidköping, Skara, Vara, Vänersborg och Trollhättan. 
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Äldreboende:  
Finns i såväl Järpås, Kållands-Råda som Örslösa församling; Björkhaga, Bräddegården och Lugnet.  
I Tun finns också en dagcentral.  

Gruppboende:  
I Råda finns gruppboenden för personer med särskilda behov. 

Föreningsliv: 
Inom pastoratets församlingar finns ett rikt utbud av föreningar. De dominerande är idrottsföreningar, intresse-
föreningar och hembygdsföreningar. Dessa engagerar många, såväl yngre som äldre. En allt större konkurrens från 
andra aktörer gör sig påmind. 

Andra kristna samfund:  
Inom pastoratets geografiska områden finns en församling i Järpås/Gillstad och en i Friel som tillhör Equmeniakyrkan. 
Dessutom finns en mindre Missionsförsamling i Lovene. I Örslösa finns en Pingstförsamling. I Råda verkar en Syrisk-
ortodox kyrka. Även om Jehovas vittnen inte kan betecknas som ett kristet samfund, finns en sådan församling i Råda.  

Turism och sommarboende:  
Inom Lidköpings kommun finns en rad intressanta resmål för turister både vad avser natur och kulturhistoria. 
Pastoratet är medlem i ”Vänerslingan” som erbjuder ”Naturnära upplevelser på landsbygden längs Vänerns sydvästra 
strand” och där kyrkorna finns med som en sevärdhet. Närheten till Vänern lockar också många sommarboende i olika 
områden. 

 

SLUTSATSER 
 
Inom pastoratet finns det en stor andel barn och ungdomar, som kan bli större med hänvisning till kommunens 
utbyggnadsplaner i Råda. Även födelsetalen är relativt höga. Församlingarna bedriver därför ett omfattande barn- och 
ungdomsarbete, och ovanstående visar att detta bör vara fortsatt prioriterat. De höga födelsetalen anger också att 
församlingarna behöver arbeta aktivt med dopet; att bjuda in och skapa förutsättningar för att föräldrar ska vilja döpa 
sina barn. Siffrorna visar också att en relativt stor andel medlemmar inte är konfirmerade. Riktade insatser bör ske. 
Järpås, Örslösa och Kållands-Råda församlingar har höga medlemstal, vilket kan tolkas så att människor har högt 
förtroende för kyrkan. Församlingarna tappar emellertid i likhet med Svenska kyrkans övriga församlingar i stort 
medlemmar. Detta är inte bara en ekonomisk fråga, men påverkar ekonomiskt. Församlingarna behöver arbeta aktivt 
med medlemsfrågor.   

Församlingarna ska vara lärande och rekryterande miljöer, vilket är avgörande för deras överlevnad. Detta kan ske 
bland deltagare i befintliga grupper, som samtalsgrupper och körer, men behöver också ske i en nyrekrytering.  

Församlingarna når idag många barn och äldre. Gruppen medelålders har identifierats som en målgrupp där det är 
svårare att skapa kontakt. 

Ett liv på landsbygden förutsätter idag bil och möjligheten att ta sig till tätorter och stad för att komma i kontakt med 
närservice. Det är lätt att människor blir isolerade, inte minst äldre och ensamstående. I detta skapas diakonala behov 
och diakonin möter oro för framtiden, ekonomiska bekymmer och problem med ensamhet och utanförskap. 

Även om församlingarna har en hög andel yngre och medelålders, är gruppen över 65 stor. Inom pastoratet finns tre 
särskilda boenden samt en dagcentral där gudstjänst firas regelbundet. I arbetet bland äldre är det viktigt att skapa 
mötesplatser för att motverka isolering och ensamhet.  

Skaraborgs flygflottilj F7 är Lidköpings kommuns största arbetsplats. Flottiljen har en hög säkerhetsberedskap, med 
stor personalstyrka för vilka Örslösa församling och Södra Kållands pastorat har ett vistelseansvar. Mot denna 
bakgrund är det naturligt att pastorat, församling och försvarsmakt samverkar. 

Pastoratet har 17 kyrkor. Flera av dessa ligger i socknar som är mycket små. Utifrån visionen ”Levande församlingsliv 
med gudstjänsten i centrum” behöver pastoratets församlingar tänka konstruktivt och långsiktigt, både kring hur och 
vilka kyrkor som används och till vad. 
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3. VAD VI VILL - LEVANDE FÖRSAMLINGSLIV MED GUDSTJÄNSTEN I CENTRUM  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Församlingen är kyrkans primära enhet. Dess 
huvuduppgift är en enda, som kan betraktas ur fyra 
perspektiv: gudstjänst, undervisning, diakoni och 
mission. I vår teologiska grundsyn har detta beskrivits 
med utgångspunkt i församlingens sakramentala liv, där 
respektive sakrament (dop och nattvard) bär en inåt- och 
en utåtgående rörelse, leder till uppbyggelse och 
inspirerar till tjänst – i församlingen och i världen. 
Gudstjänsten med nattvarden i centrum bygger upp men 
är också en sändning till tjänst. Undervisningen riktar 
sig både utåt och inåt, till mission och uppbyggelse, och 
diakonin är en kallelse till tjänst där den kristne kan 
fördjupas i sitt lärjungaskap och bli ett tecken utåt. 

Församlingsråden i Örslösa, Järpås och Kållands-Råda 
församlingar bär ansvar för den grundläggande 
uppgiften med fokus på gudstjänstlivet och att den följer 
församlingsinstruktionen. Kyrkorådet, som tillsammans 
med kyrkoherden ansvarar för all verksamhet, är 
pastoratets styrelse med det övergripande ansvaret för 
att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift. 
Kyrkorådet ansvarar vidare för att samråd och 
samverkan sker med församlingsråden. 

 

Kyrka och församling – Kristi kropp 

Som trossamfund leder Svenska kyrkan sin historia 
tillbaka till de första kristnas bekännelse till Kristus, och 
trosarvet är den apostoliska tron. När våra församlingar 
eftersträvar ett levande församlingsliv med gudstjänsten 
i centrum är detta avgörande. 

I pastoratet finns flera andra samfund: en pingst-
församling, en missionsförsamling och en syrisk-
ortodox församling. Jesus ber att hans efterföljare ska 
vara ett. Därför är det ett uppdrag till alla kristna att 
eftersträva en synlig enhet. En del gemensamma 

gudstjänster firas, och det finns orsak att eftersträva 
ytterligare möjligheter till samverkan. 

Församlingsindelningen innebär att det finns möjlighet 
både att bevara församlingsgemenskap, utveckla 
respektive församlings särart och erbjuda ett större 
utbud av gudstjänster och församlingsverksamhet 
genom att samverka med övriga församlingar.  

Från årsskiftet 2018/19 arbetar pastoratet ännu tydligare 
utifrån församlingsindelningen då inte bara verksam-
hetsansvar utan också arbetsledningen har delegerats till 
lokal områdeschef. 

Våra församlingar är emellertid ojämnt stora, både till 
yta och antal kyrkor. Örslösa församling har elva kyrkor 
och socknar över en förhållandevis stor yta samt arbetar 
på två växtplatser, vilket ger särskilda utmaningar till 
arbetet. Hur församlings- och arbetsområdes-
indelningen ska se ut behöver utredas. 

Församlingarna medverkar genom internationella 
grupper bland annat till Svenska kyrkans internationella 
arbete genom ACT Alliance. 

Bland tusentals röster i samhället har kyrkan också idag 
till uppgift att göra sin profetiska röst hörd. Svenska 
kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation, styrd 
av sin bekännelse och samtidigt inte en åsikts-
gemenskap. Gränsen mellan att vara en profetisk röst 
förvaltande Guds bud och vilja och att vara en 
opinionsbildare bland andra är hårfin.  

Som en konsekvens av det profetiska uppdraget vill 
kyrkan ge röst åt dem som saknar inflytande. Det finns 
inget givet schema över vilka dessa grupper är, utan det 
måste analyseras noggrant i varje tid. Församlingen 
måste därför noga följa och analysera sin samtid.  

SÖDRA KÅLLANDS PASTORAT

JÄRPÅS FÖRSAMLING
ÖRSLÖSA FÖRSAMLING

KÅLLANDS-RÅDA FÖRSAMLING
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Gudstjänst – bön och lovsång 

På söndagen, Kristi uppståndelses dag, samlas kristna 
för att fira gudstjänst. Så sker också i Södra Kållands 
pastorat – för att människor ska möta Gud och få näring 
i bön, sång och förkunnelse. Församlingarna firar 
söndaglig gudstjänst och mässa där växtplatserna – Tun, 
Örslösa, Råda och Järpås – är prioriterade. Basen i 
gudstjänstlivet är söndagens högmässa. Gudstjänstlivet 
ska kännetecknas av mångfald. Gudstjänsten ska vara 
centrum mot vilken veckans verksamhet strävar. 
Församlingens verksamheter lever med i kyrkoårets 
rytm, i enlighet med visionen. 

I ett mångfacetterat samhälle behöver församlingen 
erbjuda gudstjänsttillfällen vid andra tider än på 
söndagen. På vardagar firar vi bland annat veckomässa, 
familjegudstjänster och Café grace-andakter under 
terminerna, och gudstjänst och mässa firas regelbundet 
på våra äldreboenden. Varje gruppaktivitet innehåller 
någon form av andakt.   

Församlingens kör- och musikarbete stärker och berikar 
församlingens gudstjänst. Körerna erbjuder också en 
möjlighet till församlingsengagemang för olika åldrar, 
och en möjlighet att utvecklas och växa som kristen.  

Vi ser positivt på lekmannaledda gudstjänster/andakter, 
bland annat som uttryck för ideellt medarbetarskap, 
vilket vi vill fortsätta att utveckla. 

I pastoratet finns fyra prästtjänster, en diakontjänst och 
fem kantorstjänster. 

 

Undervisning – att rusta och leda 

All församlingens undervisning är dopundervisning – 
antingen så att den utgår från dopet eller syftar till dopet. 
I all undervisning, anpassad för respektive ålder, ska vi 
tala tydligt om Jesus. Församlingarna har en omfattande 
undervisning för barn, men därutöver behövs riktade 
satsningar mot ungdom, medelålders och äldre. Detta 
behöver också omfatta inbjudan till vuxendop och 
vuxenkonfirmation. Att utveckla konfirmandarbetet är 
ett prioriterat område. Hur detta ska ske förtydligas i 
handlingsplanen. 

Att som församling vara en lärande miljö innebär att 
människor uppmuntras att växa som kristna när de 
tolkar sina livserfarenheter utifrån vad det är att vara 
människa och kristen. Det sker i det undervisande 
arbetet bland barn, ungdomar och vuxna och det sker i 
gudstjänsten, i diakonin, i själavården och i för-
samlingsgemenskapen.    

Diakoni – tjänsten för vår nästa 

Varje människa har ett skapelsegivet okränkbart värde. 
Detta gäller oavsett kön, etnicitet, livsåskådning, åsikt, 
sexuell läggning eller socialgruppstillhörighet. Vårt 
pastorat vill präglas av mångfald och måste kunna 
hantera detta. Tolerans handlar om det jag har svårt för, 
inte det jag med lätthet omfattar. Det enda sättet att mäta 
detta är om olika människor deltar i församlingens 
arbete och känner sig hemma. 

Diakoni är både ett förhållningssätt och en verksamhet, 
där de diakonala behoven är de facto omfattande. Det 
finns därför ett värde i att församlingar och pastorat 
samverkar. Pastoratet är medlem av Kyrkornas sociala 
kassa i Lidköpings kommun. I pastoratet bedrivs 
diakonalt arbete i många olika grupper, och det finns 
internationella grupper.  

I vår omvärldsbeskrivning har vi bland annat sett att 
ensamheten är ett bekymmer, och vi prioriterar därför 
mötesplatser och gemenskapsskapande aktiviteter. Bil 
är på många sätt en förutsättning på landsbygden. I 
begränsad omfattning erbjuder pastoratet ”kyrktaxi” 
och bussbiljetter.  

För kommunikation på andra språk anlitar 
församlingarna i förekommande fall tolkcentralens 
tolkar, teckenspråkstolkar och stiftets dövpräster. 

 

Mission 

Alla medlemmar oavsett aktivitetsgrad är viktiga för att 
församlingarna ska kunna bedriva en verksamhet på 
nuvarande nivå. En församling utan aktiva medlemmar 
är emellertid ingen församling. För att inte hamna där 
behöver vi finna olika vägar att uppmuntra till 
medlemskap, nytt eller fortsatt, och att aktivera dem 
som är medlemmar. Församlingsgemenskapen får 
aldrig bli sluten mot sin omgivning, utan har en kallelse 
utåt, till mission. I detta arbete ingår hur pastoratet 
kommunicerar med medlemmarna, vilket är ett 
prioriterat område för den kommande mandatperioden. 

Jesus säger: Jag är vägen, sanningen och livet. Den 
utgångspunkten gäller i mötet med alla människor, och 
syftet med församlingarnas arbete är att människor ska 
komma till tro på Kristus.  

I takt med ökad invandring finns bekännare av andra 
religioner inom pastoratets gränser. Den ömsesidiga 
respekten för den andres övertygelse är fundamental. 
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Barnets perspektiv 

Barn (0-18 år) är fullvärdiga medlemmar i kyrkan. De 
intar enligt Kyrkoordningen en särställning i kristen tro, 
och behöver därför särskilt uppmärksammas. 
Församlingen ska därför i såväl de övergripande 
strategiska besluten som i det dagliga arbetet ha med 
barnperspektivet och verka för att, där detta är relevant, 
verksamheten bedrivs så att det blir till barnens bästa. 

 

Ideellt arbete – gemensamt ansvar i församlingen 

Med begreppet ”ideellt medarbetarskap” förstås 
oavlönat arbete eller tjänst för församlingen och/eller 
medmänniskan. Södra Kållands pastorat kan glädja sig 
över ett stort antal ideella medarbetare. Dessa får gärna 
bli ännu fler. Alla ideella behöver utbildas, vårdas och 
uppmuntras. Varje kristen har en kallelse att i sitt 
sammanhang och utifrån sina förutsättningar räcka 
evangelium till sin medmänniska. Detta vill vi 
uppmuntra.   

Församlingarna ska vara lärande och rekryterande 
miljöer vilket är avgörande för deras framtid. Detta kan 
ske bland deltagare i befintliga grupper, som 
samtalsgrupper och körer, men behöver också ske i en 
nyrekrytering.  

Kyrkan räknar med både en inre och en yttre kallelse. 
Det är alla församlingsaktivas ansvar att uppmärk-
samma den som kan ha en kallelse till tjänst, som 
ämbetsbärare eller medarbetare. 

 

Kyrkobyggnaderna som resurs för att lösa den 
grundläggande uppgiften 

Kyrkorummet är heligt och finns i första hand för att 
Guds folk ska kunna samlas till gudstjänst. Kyrkorna är 
också pedagogiska miljöer där människor kan nås av det 
kristna budskapet på andra sätt än genom ord. 
Församlingarnas kyrkomiljöer med dess byggnader och 
kyrkogårdar har ett högt symbolvärde i bygden. 
Pastoratet har ansvar för kyrkorna, som är en del av 
kulturarvet, och det är pastoratets ambition att så många 
kyrkor som möjligt ska vara tillgängliga, inte minst 
sommartid.  

Södra Kållands pastorat behöver emellertid inte 17 
kyrkor för att lösa den grundläggande uppgiften. 

Pastoratet arbetar med fyra växtplatser med syftet att 
koncentrera verksamhet och gudstjänstliv dit. Under 

innevarande mandatperiod behöver detta arbete 
förtydligas än mer. För att kunna använda Tuns kyrka 
till ytterligare församlingsverksamhet än gudstjänst 
behöver förändringar i rummet utredas. 

 

I samverkan med andra 

Det är självklart att vårt pastorat är en del av samhället, 
och det är en kristen kallelse att samverka med 
människor av god vilja oavsett livsåskådning.  

I olika sammanhang och situationer kan samhället eller 
enskilda aktörer efterfråga kyrkans kompetens. Det är 
ett förtroende som bör hanteras generöst om än varsamt. 
Det är väsentligt att kyrkan deltar just som kyrka utifrån 
de gåvor och den kallelse som kyrkan har.  

Pastoratet har ett långtgående samarbete med 
försvarsmakten vid Skaraborgs flygflottilj. Detta liksom 
annan samverkan med olika aktörer, exempelvis 
kommun och skola, liksom hembygds-, och 
idrottsföreningar, är viktigt för den bygd i vilken vi är 
kyrka.  
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4. VAD SKA VI – PASTORATETS UTVECKLINGSOMRÅDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kyrkobyggnaderna i ett levande gudstjänstliv 

Målformulering:  

I arbetet med lokalförsörjningsplanen ska kyrkorådet formulera en långsiktig och förankrad strategi 
som utgår från pastoralteologiska, geografiska och ekonomiska förutsättningar för hur respektive 
kyrka används och kring vilka kyrkor det regelbundna gudstjänstlivet koncentreras och utvecklas. 
Detta ska vara genomfört till 2022. 

 

Utgångspunkt:  

Pastoratet förvaltar idag 17 kyrkor. I vissa kyrkor firas gudstjänst oftare än i andra, men 
grundläggande fördelas gudstjänsterna enligt principen att alla ska användas för regelbunden 
söndaglig gudstjänst. Förutsättningarna för att upprätthålla ett lokalt gudstjänstliv varierar.  

 

Problembeskrivning:  

Även om gudstjänst firas regelbundet i alla 17 kyrkor sker det oftare i vissa och mer sällan i andra. 
Vissa kyrkor ligger bra till geografiskt, andra sämre. Vissa kyrkor är dyra att värma upp, andra mer 
effektiva. Forskning och erfarenhet visar att avgörande förutsättningar för ett långsiktigt fungerande 
gudstjänstliv är kontinuitet och igenkänning avseende tid, plats och ordning.   

Hur ska målet nås?   

 

Genom tillsättande av en i pastoratet brett förankrad arbetsgrupp med ett tydligt uppdrag och en tydlig 
tidplan. 

 

2. Konfirmationen 

Målformulering:  

Att erbjuda konfirmationsläsning som attraherar minst 60 % av de inbjudna i åldersgruppen 14-15 år. 
Att erbjuda en ordning för inbjudan till vuxendop och vuxenkonfirmation. 

 

 

 

SÖDRA KÅLLANDS PASTORAT 

 
JÄRPÅS FÖRSAMLING 

ÖRSLÖSA FÖRSAMLING 

KÅLLANDS-RÅDA FÖRSAMLING 
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Utgångspunkt:   

Andelen ungdomar i pastoratet som väljer att konfirmera sig varierar, men ligger nu under det 
fastställda målet om 60 %.1 En del av pastoratets ungdomar söker sig till andra församlingar.  

 

Problembeskrivning:   

Konfirmandarbetet har bedrivits församlingsvis, och till följd av vakanser har konfirmationsupplägget 
fått ändras från år till år. För konfirmander som bor på landsbygden gäller förutsättningen att de får 
hjälp med skjuts  

 

Hur ska målet nås? 

Pastoratet arbetar fram en ny handlingsplan för konfirmandarbetet. Konfirmandarbetet bedrivs i ett 
närmare samarbete över pastoratet.  

 

3. Kommunikation 

Målformulering:   

Pastoratet är bra på att kommunicera sakinformation om verksamhet, grupper, tider etc., men behöver 
utveckla hur man kommunicerar ett mer övergripande budskap.  

 

Utgångspunkt:   

 Pastoratet har idag en hemsida via -svenskakyrkan.se.  
 Pastoratsbladet (20 sidor i flerfärg) distribueras till alla hushåll med fyra nummer per år.  
 I NLT informerar pastoratet om verksamheten genom annonser och predikotur. 
 Affischering vid anslagstavlor. 
 Pastoratet är helt frånvarande på sociala medier. 
 Ingen anställd har kommunikation som sin huvudsakliga arbetsuppgift. 

Hur och vad församlingarna kommunicerar är indirekt en fråga om medlemsvård. 

 

Problembeskrivning:   

Församlingarnas externa kommunikation är i hög grad inriktad på att berätta om verksamheter, tid och 
plats. En del information i Pastoratsbladet är tillbakablickande, dvs. berättar om vad som redan har 
hänt. Denna information är bra och viktig, men kommunikationen av ett mer övergripande budskap är 
mindre utvecklad.  

 

Hur ska målet nås?   

Genom utarbetande av en kommunikationsplan. Inventering och prioritering av ekonomiska och 
personella resurser för att utveckla kommunikationen, inte minst på sociala medier.  

                                                           
1 2014: 75 %, 2015: 57 %, 2016: 53 %, 2017: 37 %, 2018: 46 %. 2019: 38 %. 


