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Örby-Skene församling

Församlingsinstruktion

Vi vill vara den lokala närvaron av
Kristi världsvida kyrka och vill göra
Jesus Kristus känd, trodd, efterföljd
och älskad.
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Församlingsinstruktion för Örby-Skene församling

I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två
komministrar. Stiftsstyrelsen har beslutat att minst två komministerbefattningar skall finnas i församlingen.
Våra präster deltar i kyrkans jourtjänst några gånger per år.
I församlingen ska finnas minst två diakonbefattningar.
I församlingen finns två organistbefattningar.
I församlingen finns följande kyrkor/gudstjänstlokaler:
Örby kyrka, Skene kyrka, Svenasjö kyrka, och andaktsrum på Skene
sjukhus.

------------- + -------------

Kyrkofullmäktiges godkännande, datum och paragraf: 2015-05-05 § 15
Kyrkoherdens godkännande, datum: 2015-06-12
Församlingsinstruktionen utfärdad av domkapitlet i Göteborgs stift;
datum och paragraf: 2015-08-27, § 103

1. REGLER SOM DOMKAPITLET BESLUTAR OM


Varje sön- och helgdag firas huvudgudstjänst, och varje söndag
erbjuds huvudgudstjänst med mässa i någon av kyrkorna.



Domkapitlet har beslutat att minst en kyrkomusiker ska vara
organist.



Konfirmandarbetet följer Svenska kyrkans riktlinjer för
konfirmandarbete.
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2. FÖRSAMLINGSPASTORAL
I. Församlingens sammanhang
Omvärldsbeskrivning
Församlingen ligger i den gamla knallebygden i Marks kommun i södra
Västergötland. Tidigare dominerades bygden av textilindustrin, men består
numera av affärer, småindustrier och mindre fabriker. Kommunen har en
betydande in- och utpendling. Många arbetar i Göteborgs- eller
Boråsområdena.
Genom sitt läge kan kommunen få del av Göteborgsregionens starka
utveckling, öka sitt medlemsantal och därmed ha en god ekonomi.
Inom församlingen finns Marks gymnasieskola till för bygdens ungdomar,
dock väljer många att studera i kommuner med större utbud av skolor,
arbetsliv och kultur.
Kommunen tar emot ett ökande antal flyktingar som kommer att behöva
hjälp för att komma på plats i samhälle och gemenskap.
På det kyrkliga området dominerar svenska kyrkan. Frikyrkan finns
representerad i Elimkyrkan i Skene, Missionskyrkan och Pingstkyrkan i
Kinna och Staden på Berget i Horred. I Skene finns en ganska stor grupp
Jehovas Vittnen med egen gudstjänstlokal.
Örby-Skene är delvis tätort, vilket innebär många medlemmar och relativt
god ekonomi.
Församlingen är huvudman för Sjukhuskyrkan på Skene sjukhus.
Sjukhuskyrkans kostnader fördelas mellan församlingar inom Marks
kommun, samt Seglora-delen av Kinnarumma pastorat
Under åren före 2015 har fötts drygt 100 barn per år, varav ett betydande
antal med annan trostillhörighet, vilket påverkar dopfrekvensen.

Analys och slutsatser
I den gudstjänstfirande församlingen finns en kärna med arv från gammal
och ny väckelse. Detta vill vi vårda, samtidigt som samhällsutvecklingen
utmanar oss att finna nya vägar för att väcka intresse och engagemang.
Våra utmaningar är att kunna skapa mötesplatser som kan bli vägar in i
samhälle och mänsklig gemenskap, och om önskan finns även in i
gudstjänstlivet. Detta gäller framför allt ungdomar och invandrare men
också i hög grad människor i kyrkans periferi.
Frivilliga krafter kommer att få en allt större betydelse för framgång, och
det är viktigt att uppskatta och belöna dessa på ett tydligt sätt.
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II. Församlingens identitet
Värdegrund
Vi vill att församlingen ska vara en mötesplats med Gud, en kärleksfull
gemenskap, en plats där vi upprättas i Kristus och dit vi välkomnar alla
människor, oavsett kön eller ålder, etnicitet, sexuell läggning eller social
status.

Grundläggande uppgift
Församlingens grundläggande uppgift enligt kyrkoordningen är att ”fira
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.”
Här är det personliga tilltalet och att man blir sedd och delaktig avgörande.
Vi vill inspirera och utrusta frivilliga till att bidra med sina gåvor i
församlingens alla huvuduppgifter.
Gudstjänst
Predikan ska bygga en bro mellan bibelordet och vår vardag så att vi
känner igen oss och kan bli berörda av Gud.
Vi vill att musiken ger utrymme för relevanta uttryck, och möter de olika
generationerna av gudstjänstbesökare.
Vi tror att kyrkorummet kan utnyttjas för att förmedla trygghet, tro och
upplevelse av Guds närvaro.
Att få vara delaktig genom en uppgift i gudstjänsten ger engagemang och
djupare mening åt en själv och andra, och uppmuntras.
Undervisning
Vår strävan är att varje barn i vår församling ska erbjudas kunskap om
Gud och få en tro som bär dem i vardagen. Många av barnen når vi
genom att förvalta och utveckla det goda aktiva arbete som görs i kontakt
med förskola och grundskola.
För våra konfirmander vill vi utifrån dopet erbjuda en utbildning som ger
ungdomar en livstydning och en levande tro på dopets grund. I vårt
ungdomsarbete vill vi finna former för gemensamma insatser tillsammans
med andra församlingar.
På olika sätt vill vi erbjuda även vuxna människor möjlighet att växa i
personlig tro. Detta kan ske i samtalsgrupper, bönegrupper och
bibelundervisning i olika former.
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Diakoni
Genom församlingens diakoni får vi vara Jesu utsträckta händer till den
utsatthet vi möter hos människor i församlingen. Vi kan inte råda bot på
allt, men vi kan få bistå i den nöd Gud kallar oss att möta.
Våra diakoner arbetar med att bistå människor till att kunna fungera i sitt
sammanhang. Här vill vi samverka med andra församlingar och
kommunen när detta är möjligt.
Genom sjukhuskyrkan kan vi ge församlingens stöd till patienter, anhöriga
och personal på sjukhuset. Vi vill slå vakt om sjukhuskyrkan som en viktig
del i vårt grundläggande uppdrag.

Mission
Kyrkan är sänd med uppdraget att göra Jesus Kristus känd och att vara
salt och ljus i världen. Vi vill befrämja en sund mission som präglas av
respekt för mottagaren och som samtidigt förmedlar ett klart kristet
budskap. Som en lokalt förankrad kyrka har vi en unik möjlighet att nå
människor genom våra förrättningar och det breda kontaktnät som vi har i
samhället.
Som församling vill vi också stödja olika missionsprojekt.

Språklig mångfald
Speciellt i Skenedistriktet finns stora grupper med andra modersmål än
svenska. I olika tidsskeden har invandring skett från Finland/Estland, från
tidigare Jugoslavien, från Chile och på senare tid från olika länder i Afrika.
Vi förväntar också flyktinginvandring från främst länder i Mellanöstern.
Vi har gudstjänster i Skene för finsktalande, kyrkan upplåts också för
ortodoxa gudstjänster och katolska gudstjänster på spanska. Även
gudstjänster på engelska erbjuds.
Kyrkorna i Örby och Skene har teknisk utrustning som kan användas vid
tolkning.
Vi vill använda dessa resurser för att underlätta steget in i samhälle och
vardagsgemenskap och om så önskas i vår gudstjänst.

6

Barnens perspektiv
Konsekvenser
Vi har förmedlat församlingsinstruktionens innebörd till barn och unga som
vi når i vår verksamhet och då fått respons från dessa. Samtal har förts
med Barn- och utbildningsförvaltningen, som ansvarar för barnomsorg och
utbildningsfrågor i kommunen.
Med detta som bakgrund bedömer vi att ett förverkligande av denna
församlingsinstruktions intentioner kommer att vara en positiv faktor för
alla barn i vår församling, och speciellt för de barn som vi når i våra
verksamheter.
Kontinuitet
Fortsättningsvis kommer vi att metodiskt samla in synpunkter från barnens
perspektiv, både genom egen personal, från kommunens förvaltningar och
andra organisationer.
Regelbundna sammanställningar och analyser av detta underlag kommer
efter bearbetning att bilda en god grund för värdering av framtida beslut
utifrån konsekvenserna för barn och unga.
Delaktighet
Vi önskar att alla barn ska få utvecklas till trygga, ansvarskännande och
medmänskliga personer. Detta vill vi främja genom att erbjuda delaktighet
och ansvar i våra huvuduppgifter.
I gudstjänst och undervisning, diakoni och mission vill vi skapa möjligheter
för barn och unga att bidra med sina förmågor, och samtidigt få en
naturligt positiv inställning till tro och förkunnelse.

