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Ramar för församlingens liv
Vinberg-Ljungby församling är en församling i Svenska kyrkan och tillhör Göteborgs stift.
Som en del av en större helhet vill vi verka för ett solidariskt förhållningssätt till övriga delar
av Kristi kyrka.
I församlingen finns 2 prästbefattningar: en kyrkoherde och 1 komminister samt 1
diakonbefattning. Stiftsstyrelsen har beslutat att minst 1 komministerbefattning skall finnas i
församlingen. I församlingen finns 2 kantorsbefattningar.
I församlingen/pastoratet finns följande kyrkor:
Vinbergs kyrka och Ljungby kyrka
Regler som Domkapitlet får besluta om
Enligt domkapitlets beslut skall minst 30 gudstjänster med nattvard firas i församlingen varje
år.
Enligt domkapitlets beslut skall minst en av kyrkomusikerna vara kantor.
Församlingen skall följa riktlinjerna för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Beslut
Församlingsinstruktionen har godkänts av kyrkofullmäktige i Vinberg-Ljungby församling
2016-05-11 §8
Församlingsinstruktionen har godkänts av kyrkoherden i Vinberg-Ljungby församling
2016-05-11
Församlingsinstruktionen är utfärdad av domkapitlet i Göteborgs stift 2016-06-09 §127
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Omvärldsbeskrivning
Församlingen har 4 800 innevånare
av vilka 78% är medlemmar i Svenska
kyrkan. Inom församlingen finns fem
områden
med
mer
samlad
bebyggelse; Tröingeberg, som ligger
längst söderut och utgör en stadsdel i
Falkenberg,
Vinbergs kyrkby,
Vinbergs samhälle, Bergagårdsområdet och Lyngen. I övrigt består
församlingen av jordbruksbygd. Det
finns inget centrum med affärer eller
samhällsservice inom församlingen.
De båda skolorna i församlingen
ligger i Bergagård och Vinbergs
kyrkby. De är F-5 skolor och har sina
upptagningsområden inom församlingen. Förskolor finns på Tröingeberg, i Vinbergs kyrkby och
Bergagård (2st). Inom församlingen
finns inget äldreboende, men ett
seniorboende finns i Tröingebergsområdet. Det finns tre LSS-boenden och ett boende för
ensamkommande flyktingungdomar.
Från att ha varit en renodlad jordbruksbygd har området idag blivit en plats där människor
arbetar med olika saker på olika platser. Inom församlingen finns småindustri och olika
former av företag. Många av dessa ligger på Vinbergs hed närmast motorvägen. Många som
bor i församlingen arbetar på andra ställen, exempelvis i Falkenberg och Ullared, men goda
kommunikationer skapar också förutsättningar för pendling till Göteborg, Varberg, Halmstad
och andra platser.
Vinberg-Ljungby hembygdsförening verkar inom samma geografiska område och genom att
ett antal personer har engagemang både där och i församlingen finns visst samarbete. Det
finns också två idrottsföreningar, Ginstens IF i Ljungby och Vinbergs IF i Vinberg.
Församlingens geografiska läge, bygdens historia och människors traditioner utgör det
sammanhang där vi har som uppgift att vara kyrka. Genom att leva i dialog med detta
sammanhang kommer vi att påverka och påverkas. Vi är inte betraktare, utan deltagare i det
som sker.
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Pastoralt program

Församlingens uppdrag
Vår identitet som kyrka finns i att vi har ett uppdrag. Det är givet av kyrkans Herre, Jesus
Kristus och inte beroende av något annat än hans ord.

Församlingens vägar
Församlingen bygger och underhåller vägar för den som vill vara en del av den kristna
kyrkans gemenskap. Vägarna är inte tre alternativa sätt att nå fram till samma mål, utan tre
parallella vägar, som vi använder samtidigt. Var och en av vägarna kan ses ur de olika
perspektiv som finns i församlingens grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva
undervisning samt utöva diakoni och mission.
Vinberg-Ljungby församling är en församling som inte ingår i något pastorat. Därför
behandlas här inte några frågor om fördelning av ansvar mellan församling och pastorat.
I församlingen finns två prästtjänster, komminister och kyrkoherde. Förutom det
ledningsansvar som åligger kyrkoherden, verkar dessa båda tjänster parallellt i
församlingsarbetet. Komministern har ett särskilt ansvar för barn- ungdoms- och
familjearbetet. Genom det samarbete som finns i kontraktet, deltar vi i telefonsjälavården
inom ramen för Jourhavande präst.
De vägar församlingen bygger och underhåller skall i största möjliga mån hållas tillgängliga
och säkra för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det
ändrar inte vägens riktning, men det ställer krav på oss att möta alla människor som vill gå
på den med samma respekt och omsorg.

Församlingens vision
Visionen är målet, eller snarare en punkt lite bortanför målet för våra vägar. Den ger
inriktning och mening åt vägarna.
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Former och metoder
Församlingens förtroendevalda och anställda skall tillsammans skapa goda förutsättningar för liv i
församlingen. Det betyder att man skall erbjuda resurser i form av lokaler, material och arbetstid till
stöd för olika former av församlingsliv. Här följer en kort beskrivning av former och metoder för olika
områden. De är inte skilda verksamhetsområden, utan olika perspektiv som kan beskriva
församlingslivet.
Gudstjänst
Gudstjänsten och måltiden är centrum i församlingens liv. Gudstjänsterna skall därför vara
tillgängliga och öppna för alla. Eftersom människor är olika, skall gudstjänster vara olika. Vi skall
sträva efter en bredd i gudstjänstlivet när det gäller gudstjänstens form och uttryck, tider och platser.
Undervisning
Församlingens undervisning skall förmedla kunskap om kyrkan och tron, men också inspirera till egna
erfarenheter. Genom undervisning vill vi stärka människor i deras tro och engagemang och ge
verktyg för växande ansvar i församlingen.
Diakoni
Det diakonala perspektivet skall finnas närvarande i alla delar av församlingens liv. Diakonen har
särskilt ansvar och kunskap, men alla i församlingen är kallade till denna tjänst för sina
medmänniskor. Det traditionella arbetet med äldre och sjuka har en självklar plats i församlingen,
men vi vill arbeta för att bredda bilden och förståelsen för olika människors behov.
Mission
Kyrkan har ett ärende, evangeliet om Jesus Kristus. Mission är uppdraget att bära ut evangeliet till
människor. Vi vill göra det genom det vi gör och säger som församling och som enskilda kristna.

Övriga dokument som anger mål och riktlinjer för församlingen
Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete
Konfirmandpastoral
Doppastoral
Begravningspastoral
Verksamhetsplan
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