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Inledning och beslut

Församlingsinstruktion för Mjöbäck-Holsljungas, Svenljungabygdens, 
Sexdregas, Länghems, Dalstorps, Tranemos och Kindaholms 
församlingar som ingår i Kinds pastorat. 
I pastoratet finns elva prästbefattningar, varav en kyrkoherde och tio 
komministrar, och sju diakonbefattningar. 
Stiftsstyrelsen har beslutat att minst sju komministerbefattningar skall 
finnas i pastoratet.
I pastoratet finns en organistbefattning och nio kantorsbefattningar. 
I församlingen/pastoratet finns följande kyrkor/kapell/gudstjänst- 
lokaler: Ambjörnarp, Dannike, Dalstorp, Grimsås, Hillared, Holsjunga, 
Hulared, Håcksvik, Kalv, Limmared, Ljungsarp, Ljushult, Länghem, 
Mjöbäck, Mossebo, Månsstad, Mårdaklev, Nittorp, Redslared, Revesjö, 
Roasjö, Sexdrega, Sjötofta, Svenljunga, Svenljunga kapell, Strömsfors 
kapell, ,Södra Åsarp, Tranemo, Tranemo kapell, Ölsremma, Örsås, 
Östra Frölunda och Överlida

Kyrkofullmäktiges godkännande, datum och paragraf: 
2015-05-19 §15/15 

Kyrkoherdens godkännande, datum: 2015-05-19 

Församlingsinstruktionen utfärdad av domkapitlet i Göteborgs stift; 
datum och paragraf  : 2015-10-13 §136 Dnr: 32/15/404 

Regler som domkapitlet beslutar om

I Kinds pastorat skall det normalt firas en huvudgudstjänst per söndag/
helgdag och församling. I genomsnitt firas högmässa minst två 
tredjedelar av söndagarna och helgdagarna men i flera församlingar 
firas högmässa varje söndag. Det betyder att antalet huvudgudstjänster 
med nattvard kommer att uppgå till minst 300 per år. I genomsnitt har 
vi drygt 13 gudstjänster per söndag och helgdag i pastoratet.
Kinds pastorat följer svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbetet.
Domkapitlet har beslutat att en kyrkomusiker i pastoratet ska vara 
organist.



Beskrivning av pastoratet

1 jan 2014 gick alla församlingar i Kinds kontrakt samman i ett nytt 
pastorat kallat Kinds pastorat. Det nya Kinds pastorat omfattar hela 
Svenljunga och Tranemo kommuner, men också en liten del av Borås 
kommun. Pastoratet har nu sju församlingar, knappt 18 000 kyrko-
tillhöriga och 31 kyrkor. Kinds pastorat sträcker sig över ett större 
område på 10 gånger 6 mil av de inre delarna av Göteborgs stift. 
Området är en del av Sjuhäradsbygden. Orterna har tidigare bland 
annat präglats av textilindustri, skogsbruk och lantbruk. Nu är tillverk-
ningsindustri den viktigaste sysselsättningsformen. Det finns ett antal 
bärkraftiga jordbruk. Skogsbruket ger också arbetstillfällen. En viss 
avflyttning och ett födelseunderskott minskar både kommunernas och 
Svenska kyrkans ekonomiska resurser. I området är det lägre medel-
inkomst men också lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet. Det är 
ungefär lika många som pendlar in som ut ur kommunerna, förutom i 
Dannike där det är 30 som pendlar in och 370 som pendlar ut. 
För en mer utförlig beskrivning av Kind hänvisas till vår omvärlds-
analys. Där får man också en bild av barnens situation i Kind.

Fakta om Tranemo

Tranemo kommun ligger i det sydostligaste hörnet av Västergötland 
och Västra Götalands län. Nuvarande Tranemo kommun bildades 
1974 genom en sammanslagning av dåvarande Tranemo kommun och 
Dalstorps kommun. Tranemo kommun genomkorsas av riksväg 27, 
länsväg 156 samt Kust-till-kustbanan mellan Göteborg och Kalmar/
Karlskrona. Ytan är ca 780 kvadratkilometer. Orten Tranemo är 
kommunens största ort och centralort. Kommunen består i övrigt av en 
lång rad livaktiga orter som Limmared, Länghem, Dalstorp, Grimsås, 
Ambjörnarp, Ljungsarp, Uddebo, Nittorp, Sjötofta, Ölsremma, 
Hulared, Månstad och Mossebo.



Fakta om Svenljunga 

År 1945 blev Svenljunga en köping, den första i Kinds härad. År 1971 
bildades Svenljunga kommun som då bestod av 14 församlingar. 
Svenljunga har vacker natur med många sjöar, goda möjligheter till 
rekreation, bra bostäder och service. Svenljunga ligger i södra delen av 
Västra Götaland. Ytan är ca 980 kvadratkilometer. Svenljunga är 
kommunens största ort och centralort, men kommunen har flera andra 
orter som Hillared, Sexdrega, Holsljunga, Håcksvik, Örsås, Överlida, 
Redslared, Revesjö, Roasjö, Mjöbäck, Östra Frölunda, Mårdaklev och 
Kalv. 

Fakta om de delar som ligger i Borås kommun 

Aplared är stationssamhället i den gamla Ljushults församling men nu-
mera stannar inte tågen. Väg 27 passerar Aplared. Området är en del av 
Sexdrega församling. Dannike tillhör Länghems församling. 



Kinds pastorala program

Brobyggare
I arbetet med att utveckla vårt 
nya pastorat och att vara kyrka i 
Kind vill vi lyfta fram bilden av 
att vara brobyggare. Vi behöver 
bygga broar mellan våra försam-
lingar, våra förtroendevalda och våra anställda. Vi behöver bygga broar 
så att de som vistas i Kind känner sig hemma i sin kyrka och att vi som 
kyrka fortsätter att vara en viktig del i samhället. Den viktigaste bron 
har Jesus byggt när Gud kommer till oss som människa och möter oss 
i vår vardag och våra liv. Genom hans liv, död och uppståndelse öppnas 
bron för oss till Gud. En talande bild om hur Jesus möter oss i våra liv 
finner vi i berättelsen om Jesus och den samariska kvinnan (Joh. 4). 
Det sätt på vilket Jesus möter henne vill vi ha som förebild i vårt sätt att 
bygga broar i Kind.

Fördelning mellan församling, samarbetsområden och pastorat
I våra sju församlingar bedrivs den grundläggande uppgiften. I varje 
församling finns ett församlingsråd. Deras uppgifter och ansvar finns 
beskrivna i kyrkorådets arbetsordning. Det är viktigt att i församlings-
rådet föra goda samtal om församlingslivets utveckling.
Som anställd kan man arbeta i mer än en församling. Kindaholm-
Mjöbäck, Svenljunga-Sexdrega och Länghem-Dalstorp samarbetar 
personalmässigt. I dessa områden finns en gemensam chef  för den för-
samlingsvårdande personalen. Även i Tranemo finns en chef  för 
församlingsvårdande personal. Dessa chefer är antingen präst eller 
diakon. I dessa områden kommer man att samordna verksamhet för att 
vi på bästa sätt skall ta vara på de personella resurserna.



Kyrkoherden och kyrkorådet har ett gemensamt övergripande ansvar 
för att den grundläggande uppgiften blir utförd. Pastoratet har även en 
viktig uppgift att stötta församlingarna med administrativt stöd.
Inom några områden finns det behov av att samarbeta kring den 
grundläggande uppgiften inom pastoratet.
För att utföra ett kvalificerat arbete bland flyktingar och invandrare be-
höver vi samordning av verksamheten i pastoratet. En komminister får 
en halvtidstjänst till att samordna denna verksamhet. En viktig uppgift 
för den personen är att ta vara på och stötta de ideella medarbetare som 
finns i församlingarna.
Vi vill ha en gemensam struktur, utbildning och uppmuntran av våra 
unga medarbetare i konfirmandarbetslagen. En av komministrarna får i 
uppgift att utveckla detta arbete. Arbetet med konfirmander med 
särskilda behov samordnas också över hela pastoratet. 
Andra exempel på verksamheter som kan bedrivas för hela pastoratet 
är: någon pastoratsgudstjänst per år, en dag för dig som sörjer, 
verksamheten i Länghems prästgård, Bibeläventyret på våra skolor, 
viss vuxenundervisning, samarbete mellan våra internationella grupper 
och liknande. 

Hur prästtjänster disponeras, ekumeniskt samarbete och språklig mångfald
I Kinds pastorat skall det normalt firas en huvudgudstjänst per söndag/
helgdag och församling. Någon gång per år firar vi gemensam guds-
tjänst för hela pastoratet men även då firar vi någon gudstjänst i en 
annan av våra kyrkor på grund av våra stora avstånd. 
Det är viktigt att huvudgudstjänsten kompletteras av andra gudstjänster 
som musikgudstjänster och enklare former av gudstjänster. 
I genomsnitt har vi drygt 13 gudstjänster per söndag och helgdag i 
pastoratet.
Vi firar inte regelbundet huvudgudstjänst med församling av annat 
kristet samfund, men i några av våra socknar finns andra kristna 
samfund bland de traditionella frikyrkorna. Då det är mindre samhällen 
planerar vi tillsammans med de kyrkorna så att vi växlar vem som har 
gudstjänst. Detta gäller i Hillared, Limmared, Ölsremma och 
Ambjörnarp. 



Katolska kyrkan i Borås lånar regelbundet församlingshemmet i 
Svenljunga för att fira mässa för deras tillhöriga i vårt område. 
I varje församling finns minst en präst som har sin huvudsakliga tjänst-
göring i församlingen och som också sitter i respektive församlingsråd. 
Vi har en komministertjänst, direkt underställd kyrkoherden, som 
arbetar i hela pastoratet även om det är en betoning på Svenljunga-
bygdens och Sexdrega församlingar. I den tjänsten ligger ansvar för att 
samordna vårt åtagande i ”Jourhavande präst” samt ett speciellt ansvar 
för de kyrkliga inventarierna. 
En komminister i Tranemo har speciell inriktning på ungdomar, 
konfirmander och unga ideella ledare i hela pastoratet. 
Komministern i Mjöbäcks församling har även, till ca hälften av 
tjänsten, samordningsansvar för pastoratets arbete bland flyktingar och 
nyanlända.
I Länghems och Dalstorps församlingar finns också ytterligare en 
komminister med huvudsaklig tjänstgöring i de församlingarna.
I pastoratet har vi begränsat arbete på andra språk, någon gång före-
kommer det begravningar eller gudstjänster på finska. Det sker oftast i 
Tranemo församling. 



Prioriterade områden

Kyrkorådet har formulerat att några områden 
är speciellt prioriterade under denna mandat-
period:

Arbetet med ideella medarbetare
Ideella medarbetare har en viktig plats i det 
dagliga livet i församlingarna i Kind. 
Tillsammans bygger vi församling och tillsam-
mans växer vi som församling. Kinds pastorats 
ideella krafter har en avgörande betydelse när 
vi skapar framtid för Guds kyrka i Kind.

Konfirmandarbetet
Den relativt höga andel konfirmander som vi har i Kind är en gåva och 
ett ansvar. Konfirmandarbetet utgör en del av det livslånga lärandet i 
församlingen som vi vill utveckla. Mötet med barn och ungdomar är 
en av de viktigaste och mest angelägna uppgifterna som kyrkan har. 
Därför är konfirmandarbetet 
prioriterat hos oss. 

Utveckla gudstjänsten i de små 
sammanhangen
I vårt sammanhang med många 
kyrkor per kyrkotillhörig och ett 
minskat antal gudstjänst-
besökare är det viktigt att hitta 
enklare former av gudstjänster. 
Dessa skall vara komplement till 
huvudgudstjänsterna och 
fungera i mindre sammanhang 
så att de kan tilltala såväl gamla 
som nya gudstjänstfirare. 



Den grundläggande uppgiften

Kyrkan har en grundläggande uppgift med fyra aspekter. Dessa fyra 
aspekter skall genomsyra allt församlingsvårdande arbete. För att belysa 
detta har vi valt att beskriva hur den grundläggande uppgiften bedrivs 
för olika åldrar. Det är också ett sätt att visa hur vi har arbetat för att 
barnens perspektiv skall bli tydligt. Även om vi gör den fördelningen så 
är det viktigt att hålla samman både uppgiften och delarna. 
Tillsammans är vi en kropp med en gemensam uppgift att vara Kristi 
kropp i världen. 

”Då öppnades deras ögon och de kände igen honom” — Gudstjänst 
I Lukas 24 läser vi: ”När han sedan låg till bords med dem tog han 
brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras 
ögon och de kände igen honom.” Som människor är vi skapade att 
leva i gemenskap med Gud och varandra. Detta får ett tydligt uttryck i 
gudstjänsten där vi tillsammans möts för att ta emot det Gud vill ge till 
oss i Ordet, sakramenten och i gemenskapen med Gud och varandra. 
Så kan våra ögon få öppnas för Gud. I Kinds pastorat har vi som mål 



att gudstjänsten skall vara församlingslivets centrum. Kyrkans dag för 
huvudgudstjänster är söndagen, eftersom Jesus Kristus uppstod på 
söndagen. Vi skapar också många andra gudstjänsttillfällen. Vi har an-
dakter på äldreboenden, i barngrupper och så vidare. 
Dessa gudstjänster har stor betydelse i sig själva men kan också fungera 
som en väg in i huvudgudstjänsten

”Vad vill du att jag ska göra 
för dig?” — Diakoni
Diakoni är ett förhåll-
ningssätt som innebär att 
visa Guds barm-
härtighet och kärlek, med 
Jesus Kristus som före-
bild. Inom det diakonala 
arbetet vill vi finnas till 
för andra som med-
människa och med-
vandrare. Ledstjärnan 
inom denna verksamhet 
är att som Jesus fråga 
”Vad vill du att jag ska 
göra för dig?” 
(Luk. 18:41).

”Som Fadern har sänt 
mig sänder jag er” — 
Mission
”Som Fadern har 
sänt mig sänder jag 
er (Joh. 20:21)”, sä-
ger Jesus till lärjung-
arna när de är som 



mest rädda och ovissa om framtiden. Mission betyder sändning eller 
uppdrag, och är en del av kyrkans grundläggande identitet. 
Gud sänder sin kyrka att modigt finnas för världens behov och att 
berätta om Jesus Kristus i ord och handling. En del av vår mission är att 
vara en brobyggande kyrka där vi även möter människor i nya samman-
hang och på deras villkor.

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar” — Undervisning
Målet för församlingens undervisning är att på olika sätt och på olika 
nivåer hjälpa barn, ungdomar och vuxna att växa i tro. Detta uppdrag 
har sin utgångspunkt i Missionsbefallningen. ”Åt mig har getts all makt 
i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp 
dem i Faderns, 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).
Vi ska bedriva en livslång undervisning med Bibeln som grund och 
verka för att församlingens arbete når ut till alla medlemmar. Det är vår 
uppfattning att människan av naturen är nyfiken och ständigt lärande, 
liksom att lärandet är beroende av sammanhang och socialt samspel. 
Denna syn på lärandet präglar vårt arbete och våra gruppverksamheter.



”Låt barnen komma till mig” — 
Hur utför vi vår grundlägg-
ande uppgift att fira guds-
tjänst, bedriva undervisning 
samt utöva diakoni och 
mission bland våra barn i 
åldern 0-12 år.
Vårt arbete med barn skall 
präglas av Jesu ord: 
”låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Sannerligen, den som 
inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” (Mark 
10:14).  Därmed hoppas vi att vi kan bygga nya broar så att alla barn 
kan känna sig välkomna, sedda och hemma i kyrkans gemenskap.
De yngre åldrarna möter vi bland annat i samband med dop, 
vuxen-barngrupper, gruppverksamhet för barn, barnkörer och vårt 
arbete med skolan. I våra barngrupper får barnen genom andakter 
börja fira gudstjänst där gudstjänsten sker på barnens villkor. Det är 
viktigt att även den söndagliga gudstjänsten präglas av att barnen får 
komma till Jesus. 
De diakonala behoven kan skifta stort därför är det viktigt att vi 
ständigt har barnens bästa för ögonen när vi möter barn och deras 
familjer.
I pastoratet planerar vi att bedriva undervisning så att barnen får del av 
de viktigaste bibelberättelserna. De är Guds berättelse till oss som kan 
hjälpa oss att förstå och tolka våra liv. 
I vår omvärldsanalys finns underlaget för hur åldersstruktur osv. ser ut. 
Barnens behov och barnens perspektiv skall prägla varje verksamhet 
för dem. Den analysen görs mer detaljerad i de enskilda 
verksamheterna.  



”Jag är Herrens tjänarinna” — Hur 
utför vi vår grundläggande uppgift 
att fira gudstjänst, bedriva under-
visning samt utöva diakoni och 
mission bland våra unga i åldern 
13-25 år.
Den tidiga tonårstiden innebär ett 
nytt medvetande och ifrågasättande 
av den egna identiteten. Frågor om 
identitet, duglighet, gemenskap-re-
lationer och uppgifter i livet skall 
hitta sina svar i den mer själv-
ständiga vuxenidentiteten. I denna 
livets troligen största livskris och 
utveckling blir också livsfrågorna 
och tron centrala och därmed en 
utmaning för församlingen att 
möta diakonalt, både medmänskligt 
och stödjande.

I denna ålder var troligen både Maria och lärjungarna när de blev 
kallade att följa Jesus. Om vi låter Marias uppgift och svar vara ledande 
när vi möter unga vuxna så kan det ha avgörande betydelse för att de 
skall känna att de är viktiga för kyrkan. Maria sa: ”Jag är Herrens 
tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” (Luk 1:38).
Vår uppgift är att slå följe med dem som vill slå följe med oss. 
På det sättet kan vi stötta dem i att hitta sin kallelse i livet. 
Församlingens konfirmandundervisning vill ge ungdomar trygghet, 
stöd och möjlighet att förstå och reflektera över vad kristen tro är och 
står för. Medlet är lektioner, gudstjänster, andakter, sång och musik, 
läger osv. Denna verksamhet vill vi bygga med ett brett team av anställd 
personal och ideella konfirmandledare. Vi ska också involvera konfir-
mandernas föräldrar och erbjuda samlingar för dem
Konfirmandarbetet har till stora delar utformats lokalt i församlingarna. 
Under denna mandatperiod skall vi formulera en pastoral för hela 
pastoratets konfirmandarbete. Vi kommer även under denna mandat-



period att utveckla ett gemensamt arbete i pastoratet med gymnasie-
konfirmander och med konfirmander med särskilda behov. 
Vi arbetar för att få en gemensam struktur för att utbilda stötta och 
rusta unga ledare i pastoratet.
Gudstjänsten är hela församlingens uppgift och gåva. I denna ålders-
grupp blir det extra viktigt att se att det också är en gemensam uppgift 
där man kan ta vara på olika gåvor i musik, textläsningar, bön osv.

”Han slog följe med dem” — Hur 
utför vi vår grundläggande upp-
gift att fira gudstjänst, bedriva 
undervisning samt utöva diakoni 
och mission bland våra försam-
lingsbor i åldern 26-65 år.
En stor del av livet är man 
varken barn, ung eller gammal 
utan snarare mitt i livet. I denna 
del av livet finns det ofta ett 
behov av att på nytt välja livsväg kopplat till ett andligt sökande. Här 
bör vi vara med och likt Jesus slå följe med dem så att ögonen kan 
öppnas och vi känner igen Honom (Luk 24).
Perioden med små barn är ofta intensiv. Då bör kyrkan komma med 
befrielse och inte med extra krav. 
I vårt samhälle möter vi också många utsatta. I åldern 25-65 möter vi 
skiftande diakonala behov. Vi har ensamma, sjuka, sörjande, flyktingar 
osv. 

 ”Var inte rädd, din bön har blivit hörd” —  Hur utför vi vår grund-
läggande uppgift att fira gudstjänst, 
bedriva undervisning samt utöva 
diakoni och mission bland våra för-
samlingsbor i åldern över 65 år
I berättelsen om Elisabet och Sakarias 
som får gåvan att bli föräldrar till 
Johannes säger Sakarias: ”Hur skall 
jag få visshet om detta? Jag är ju 



gammal, och min hustru är till åren.” (Luk 1:5–25; 57-66). I vårt sam-
hälle finns en fixering vid ungdom där det kan vara lätt att själv se sig 
som gammal och att bli betraktad som gammal. I denna åldersgrupp 
finns unga pensionärer med mycket erfarenhet och goda resurser, här 
finns också de som börjar bli äldre till de som är gamla och sjuka och 
mycket där emellan. Kanske är det speciellt viktigt i denna åldersgrupp 
att ta vara på de resurser och erfarenheter som finns. För de som är 
svaga och utsatta i denna grupp har kyrkan ett speciellt diakonalt ansvar 
som ofta axlas av andra i denna grupp. 
När man inte längre kan komma till kyrkans gudstjänst är det viktigt att 
gudstjänsten flyttas dit man kan komma och möter de speciella 
behoven. Ibland är det denna åldersgrupp som vill ta emot under-
visning, men då är det extra viktigt att se vad de har att ge med sina 
erfarenheter.

Hur den grundläggande uppgiften utförs i de olika församlingarna 
formuleras vidare i ett separat dokument ” Församlingarnas profil att 
vara brobyggare”. Utifrån detta dokument och församlings-
instruktionen formuleras sedan mål inför varje år. Vårt övergripande 
mål är Jesu egna ord: ”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.”




