
   

 

 

 

Till medlemmar i Ryssby och Åby församlingar 

Under 2019 arbetar Svenska kyrkan i Ryssby- och Åby församlingar med att 

skapa en ny församlingsinstruktion (FIN). Församlingsinstruktionen är ett 

styrdokument som ska ligga till grund för församlingarnas framtida inriktning 

och verksamhet och det är därför viktigt att vi får ett gediget underlag för att 

skapa en relevant FIN. En del av denna process är att fråga människor vad de 

tänker, tycker och vill med församlingen. Det gör vi genom samtal i kyrkans 

verksamheter, genom att samla in tankar i frågelådor i våra båda kyrkor, 

genom djupintervjuer och genom en enkät. Det är denna enkät Du nu fått i 

din hand. 

Vi skulle bli glada om du vill svara på de frågor som vi ställer i denna enkät, 

för vi tycker att dina tankar och åsikter är viktiga. Om ni är flera i hushållet får 

ni gärna antingen svara tillsammans eller fylla i en varsin enkät – enkäten 

finns även att ladda ner på pastoratets hemsida: 

www.svenskakyrkan.se/ryssby-aby 

Vi vill också uppmuntra er som har barn att låta dem vara med och svara på 

frågorna – antingen tillsammans med er, eller på ett eget separat svar. 

Du kan lämna din besvarade enkät i FIN lådorna i Åby kyrka eller Ryssby kyrka 

eller skicka tillbaka den i bifogat frankerat kuvert. Vi vill ha ditt svar senast 

den 10 maj. 

I enkäten använder vi begreppet ”församling”. Det ordet är du fri att tolka  

som du vill – kanske som kyrkobyggnaden, gudstjänstgemenskapen, en 

verksamhet, ett uppdrag, ett geografiskt område … Känn dig fri att relatera 

till begreppet på ditt sätt.  Har du frågor kring enkäten eller annat som berör 

pastoratet så hör gärna av dig till kyrkoherde Sussie Kårlin. Vi kommer under 

året även att göra några djupintervjuer med människor. Om du är intresserad 

av att bli intervjuad så får du också gärna höra av dig till kyrkoherden. 

Sussie.karlin@svenskakyrkan.se 

Tele: 0480 – 382 04 

 

Tack för din medverkan! 
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Församlingsenkät 
 

Jag tillhör 

 Ryssby församling 

 Åby församling 

 Vet ej 

 

Vad är församlingen bra på? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Vad kan församlingen bli bättre på? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Vilka ord tycker du bäst beskriver församlingen? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Vad ser du som kyrkans viktigaste uppgifter? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Hur vill du att Ryssby- och Åby församlingar ska se ut och fungera om 20 år? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 


