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Övergripande regler (A) för sammanlysning, antalet huvudgudstjänster med
nattvard, om dopundervisningen och kantorstjänster:

Sammanlysningar

Östmarks församling firar huvudgudstjänst i enlighet med kyrkoordningen varje söndag.
Ingen söndaglig huvudgudstjänst i Östmarks församling sammanlyses till annan församling
med undantag för den s.k. grensetreffen i Grue Finnskogs församling (Norska kyrkan) som
traditionsenligt firas där 1 gång per år. I regel firas även gudstjänst varje helgdag men
sammanlysningar kan här förekomma till andra församlingar i pastoratet.

Huvudgudstjänst med nattvard

Minst två huvudgudstjänster i månaden firas som mässa , i regel som högmässa,
Östmarksmässa, temamässa och familjemässa.

Dopundervisning som föregår konfirmationsgudstjänsten

Kapitlet ”Formalia” i Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete gäller för all den
undervisning som föregår konfirmationsgudstjänsten i församlingen, utöver det är följande
aktuellt:

Rutiner vid dop

Då pastoratet får kännedom om att ett barn fötts i församlingen sänds ett brev med erbjudande
om dop hem till vårdnadshavarna. Då föräldrar har anmält sitt barn till dop tar den präst som
kommer att genomföra dopet kontakt med hemmet för att komma överens om tiden för
dopsamtal. Under dopsamtalet bereds plats för samtal angående dopgudstjänsten; från rent
praktiska frågor till själva innebörden i gudstjänstens enskilda moment och dopets kristna
innebörd.

Anmäls ett barn i åldern tre år och äldre till dop genomförs ett särskilt samtal med barnet till-
sammans med dess vårdnadshavare/föräldrar, gärna kompletterat med ett besök i kyrkan där
prästen tillsammans med vårdnadshavare/föräldrar (och ev. faddrar) och barnet går igenom
dopets enskilda moment och visar barnet vad som kommer att hända

Är den unge konfirmand ges dopundervisningen som en del i konfirmandundervisningen. Har
den unge nyligen passerat konfirmandåldern ges en möjlighet att läsa tillsammans med
pågående årskull konfirmander alternativt att få en individuell dop- och
konfirmandundervisning.

Vuxna

När en vuxen människa anmäler sig till dop föregås dopet av ett eller flera samtal om den
kristna tron och dopets innebörd. Den vuxne upplyses om att dopet i detta fall sammanfaller
med konfirmationen.

Kantors- och organisttjänster

Östmarks församling har del i Fryksände pastorats samlade resurser och en kantor har som sitt
särskilda ansvar Östmarks församling.
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Pastoralt program (B)

Omvärldsanalys

Befolkningsmängd m.m.

I Östmarks församling bor det vid årsskiftet 2010/11 1004 personer, varav 896 personer dvs.
89,2 % av de boende i församlingen är medlemmar i Svenska kyrkan. Medelåldern i
församlingen är förhållandevis hög. Sedan 70-talet lämnar en större andel församlingen
(genom dödsfall och utflyttning) än det antal människor som flyttar in. En inte obetydlig del
av nyinflyttade östmarksbor kommer på senare år från andra länder - huvudsakligen från
Norge, Holland och Tyskland - och utgör idag cirka 5 % av församlingens befolkning. Dop-
och konfirmandfrekvensen är fortsatt mycket hög och ligger på drygt 90 %..

Östmarks församling, som omfattar Sörmark, Röjdåsen, Röjdåfors, Lillskogshöjden, Arnsjön,
Metbäcken, Lämbacken, Bastvålen och själva Östmark, är en livskraftig bygd vars människor
har en stark känsla för sin hembygd. Genom en närhistoria präglad av inflyttade finländare,
människor från det s.k. resandefolket och närheten till Norge har Östmark utvecklats till en
bygd där människor äger en stor nyfikenhet och tolerans. Denna öppenhet har sannolikt för-
stärkts av att församlingen omfattar ett stort och till inriktning och kynne olikartat geografiskt
område. Det finns en socioekonomisk bredd; från mer välbärgade områden till områden där
många har det mer knapert.

Kyrkan mitt i byn

Församlingsborna har ett öppet förhållningssätt till sin kyrka och det finns en uttalad önskan
att kyrkan ska vara tillgänglig; ha låga trösklar och högt i tak. Medvetet bedrivs ett arbete att
inkludera intressen och företeelser i bygden i det pågående arbetet kring församlingens
gudstjänster. Det som är angeläget i bygden och världen - sorg som glädje - inkluderas i de
olika gudstjänsterna

I Östmark är det också naturligt att de olika institutionerna förskola/skola, hemtjänst/
äldreboende vill ha med kyrkan – och kyrkan med dem - att göra . T.ex. så är det genom
dialog mellan rektor och lärarkollegium på Östmarks skola och ansvarig präst för Östmarks
församling möjligt att skolavslutningar kan äga rum i kyrkan liksom adventssamlingar,
luciagudstjänster, studiebesök m.m. Arbetet kring detta har bl.a. tagit sin utgångspunkt i
Biskop Hagbergs brev till stiftets präster kring skolavslutningar i stiftets kyrkor (våren 2010),
de anvisningar skolan har att följa från Skolverket och den bedömningen respektive rektor
gör. Ett arbete som är sammanfattat i ett kyrkorådsbeslut i Östmarks kyrkoråd (maj 2010) dvs.
att kyrkan och ansvarig präst i Östmark församling i möjligaste mån ska vara lyhörda för
elevers, föräldrars och lärares önskemål att fira sina skolavslutningar i kyrkan.

Gudstjänster

Östmarksbon välkomnar – och förväntar sig - att kyrkans företrädare tar del av människors
glädje och sorg. Man håller vänskaps- och släktband högt. Det är en stor uppslutning vid
begravnings- dop- konfirmations- och bröllopsgudstjänster. Genom barnkörsverksamheten
har familjegudstjänsterna en stabil grund. Även musikgudstjänster – företrädesvis med lokalt
kända utövare – väcker gehör och ”drar folk”. Samtidigt lever vi i en tid där den traditionella
huvudgudstjänsten, dvs. den söndagliga högmässan och högmässogudstjänsten kl. 11.00, får
allt färre besökare. Ofta utgörs antalet gudstjänstbesökare vid dessa gudstjänster, då
konfirmander, kyrkvärdar och anhöriga vid tacksägelser räknas bort, av mellan fem till tio
personer. Medelåldern är hög. Det ojämna intresset för församlingens olika gudstjänster utgör
en utmaning och i enlighet med den föregående församlingsinstruktionen påbörjades ett
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arbete att förnya församlingens gudstjänster. Detta arbete tog då sin utgångspunkt i att
församlingen – den geografiska såväl som den gudstjänstfirande – att dessa står i förbindelse
med varandra; förutsätter och är i behov av varandra. Således ska kyrkans företrädare i
Östmarks församling sträva efter att nå såväl den regelbundet gudstjänstfirande
församlingsbon som de som sällan kommer till kyrkan. Detta ställer särskilda krav på kyrkans
företrädare att å ena sidan ”sätta Kristus i centrum” och å andra sidan visa en beredvillighet
att möta människor där de rent faktiskt befinner sig i livet. Det är viktigt att vilja såväl som
kunna möta den sekualiserade nutidsmänniskan på ett sätt som väcker intresse och nyfikenhet
för den kristna tron och den kristna kyrkan.

Församlingens grundläggande uppgift

Inledning

En församlings grundläggande uppgift består enligt kyrkoordningen (KO 57 kap 5§) av
gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Östmarks församlings grundläggande uppgift
bör således vara att ha ett gudstjänstliv, bedriva undervisning, diakoni och mission så att de
båda församlingsperspektiven så långt det är möjligt blir tillgodosedda. Det vill säga den
grundläggande uppgiften är att nå såväl den gudstjänstfirande församlingen såväl som de
församlingsbor som sällan besöker kyrkan. Detta fordrar nytänkande, ett effektivt resurs-
utnyttjande parallellt som där ska finnas omsorg om det gudstjänst- och församlingsliv som
idag fungerar väl.

Gudstjänst

Gudstjänsten är inte en verksamhet utan det tillfälle då man gemensamt i bön, ord och
sakrament söker skydd, vägledning och gemenskap med Gud. Gudstjänsten är navet i en
församling. Gudstjänstlivet måste därför ha högsta prioritet samtidigt som arbetet med för-
samlingens gudstjänstliv måste ske utifrån den dubbla församlingssyn som redogjorts för dvs.
att det ska finnas en öppenhet och ett tilltal även till de som sällan kommer till kyrkan.

För att fira sådana gudstjänster som tillgodoser såväl den s.k. gudstjänstfirande
församlingsbons behov som den som inte är van att fira gudstjänst fodras ett nytänkande hur
församlingen firar sina gudstjänster. Ett sådant arbete påbörjades i samband med att den
föregående församlingsinstruktionen arbetades fram. Ett konkret uttryck blev då idén om en
s.k. ”Östmarksmässa”. From 2009 firas nu Östmarksmässan regelbundet, ofta en gång i
månaden. Östmarksmässan firas kl 18.00 istället för som gängse kl. 11.00. Utmärkande är att
församlingsbor aktivt bjuds in att medverka i mässan; genom dikter, sånger och berättelser om
för den enskilde viktiga andliga erfarenheter. Mässan föregås alltid av en bit mat 17.00. I
regel finns även ett utrymme mellan 16.00-17-00 för ett föredrag, samtal och
erfarenhetsutbyte. Inte sällan anknyter sedan predikan i Östmarksmässan till det föredrag och
samtal som ägt rum före måltiden och till de teman som tas upp under mässan av
medverkande - samtidigt som predikan utgår från söndagens text. Liturgisk påminner
Östmarksmässan om kyrkohandbokens söndagsmässa, enkelhet eftersträvas.

Östmarksmässan firas sedan februari 2009 – efter årligt beslut av Kyrkoherden vilket denne i
sin tur anmäler till Domkapitlet - och den tilltalar såväl de traditionella gudstjänstfirarna som
brukligt kommer till kyrkan kl. 11.00 parallellt som den lockar till sig nya gudstjänstfirare

Att parallellt med söndagarnas huvudgudstjänster finna nya gudstjänstformer, som
Östmarksmässan är angeläget då medelåldern hos dem som regelbundet firar söndagens
huvudgudstjänst är hög och nytillströmningen av yngre gudstjänstdeltagare till dessa
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huvudgudstjänster inte står i proportion till dem som genom ålder och dödsfall lämnar
densamma.

På sikt handlar detta om den gudstjänstfirande församlingens överlevnad. Genom en bredd-
ning av församlingens gudstjänstliv breddas även kontakten med ”vanliga församlingsbor”–
och möjligheten att på sikt engagera fler frivilligarbetare etc. ökar.

Det är kyrkorådets uttalade avsikt enligt ett kyrkorådsbeslut i mars 2011 att arbetet med
Östmarksmässan ska vidmakthållas och vidareutvecklas. Östmarksmässan har ett stort inslag
av lekmannamedverkan – vilket på sikt ska förstärkas. Detta kan. komma innebära att
uppgifter som idag utförs av kyrkvärdar, vaktmästare m.fl. i Östmarksmässan successivt kan
komma att utföras av andra personer, av ”lekmän”. På så vi skapas en känsla av delaktighet –
att Östmarksmässan byggs gemensamt. Även denna utveckling har kyrkorådet ställt sig
positiv till.

Familjegudstjänst

Tre till fyra gånger per termin firas familjegudstjänst. From 2010 firas dessa – efter beslut av
Kyrkoherden som denne i sin tur anmäler till Domkapitlet - som temagudstjänster. Fördelen
med temagudstjänstformen är att präst och kantor är mer fria att välja bland evangelietexter
och på så vis tillsammans med barnkören m.fl. medvetet välja bibeltexter som passar att
gestaltas genom sång, teater m.m. Temagudstjänstformen möjliggör på så vis att välja en
annan evangelietext än den aktuella söndagens text. Detta har underlättat predikotursarbetet.

Arbetet med familjegudstjänster inkluderar det vardagliga arbetet att ombesörja att
församlingen har en väl fungerande barnkörsverksamhet. From 2011 inkluderas även en
miniorverksamhet i detta arbete med gudstjänsterna. Det är i mötet med barnen - och indirekt
genom deras föräldrar - som mycket i familjegudstjänsten skapas. Det är angeläget att
församlingens präst, jämte barnkörledare, är delaktig i detta ”vardagliga arbete”. Vid
familjegudstjänsterna serveras barnanpassat kyrkkaffe dvs. smörgås, korv med bröd och
liknande. Varje termin avslutas med en enklare fest med lek och upptåg; en fest som
naturligtvis även föräldrar och syskon bjuds in till.

Nattvard minst två ggr i månaden

Vid minst två huvudgudstjänster varje månad ska nattvard firas. Det innebär i princip ingen
ambitionshöjning utan att församlingsinstruktionen uppdateras till den nattvardsfrekvens som
sedan lång tid tillbaka varit aktuell.

Musikgudstjänst/musik i sommarkväll/konsert.

Östmarksbon älskar musik och musikgudstjänster i kyrkan är mycket uppskattade. All musik-
och körverksamhet som på olika vis berikar kyrkan ska uppmuntras. Sedan våren 2010
arrangeras regelbundet musikgudstjänster med inslag av välgörenhetskonsert vars intäkter går
till svenska kyrkans internationella katastrofarbete. Grundantagandet i arbetet med dessa
musikgudstjänster är att människor vill bidra till katastrofutsatta med såväl talanger som med
pengar. Initiativet med dessa av församlingen utarbetade musikgudstjänster i form av
välgörenhetskonserter har uppmärksammats av kyrkokansliet i Uppsala som pekat på
församlingens initiativ som ett bra exempel att samla in medel till Svenska kyrkans
internationella arbete. Bl.a. har kyrkokansliet upprättat en flik på det s.k. Kyrknätet där de
församlingar som anammat utmaningen meddelar sin insamlingsstatistik. Östmarks
församling har under första halvåret 2011 genomfört fyra musikgudstjänster och ett påskspel
vars kollekter gått till svenska kyrkans internationella arbete.
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Andakter, helgsmålsbön, friluftsgudstjänst, veckomässa m.m.

Traditionen att fira gudstjänster vid andra tider och på andra platser än i kyrkan återupptogs i
samband med att den förra instruktionen skrevs fram år 2006 Gudstjänster firas nu med
regelbundenhet i Torpbergs bönehus, Gurusätra och på bygdegården i Lillskogshöjden. Även
dessa gudstjänster har ett stort inslag av lekmannamedverkan. Inte minst vad gäller
”kantorsrollen” som i dessa sammanhang med fördel axlas av den lokala dragspelaren,
gitarristen m.m. Dessa gudstjänster är i regel ekumeniska och firas gemensamt med
företrädare / medlemmar ur Östmarks missionskyrka/församling.

Syföreningsandakten

Då syföreningen sammanträffar, dvs. varje onsdag kl 14-16, hålls ska en kort andakt. Om
diakonen eller prästen inte kan hålla i denna ansvarar syföreningens kontaktperson för att
andakten genomförs.

Servicehusandakt

På Östmarks serviceboende (Gömmanberg) firas andakt var tredje torsdag kl. 10.30, därtill
mässa på skärtorsdagen, julbön på julaftonen vid lunch. Därtill kommer kyrkans barnkör på
besök ett par gånger per år. Kyrkans möte med servicehusboendet är viktigt och ska
prioriteras. Utöver mässan på skärtorsdagen bereds möjlighet till nattvardsfirande minst en
gång till per år.

Gudstjänst i kyrkan

Huvudgudstjänsten firas i kyrkan eller som friluftsgudstjänst. Kyrkkaffe serveras i perioden
september – maj. Kyrkkaffet är alltid avgiftsbefriat.

Nya kyrkohandboken

Som en del i församlingens gudstjänstförnyelsearbete är Östmarks församling gärna
remissförsamling då den nya kyrkohandboken ska prövas under 2012. Denna viljeyttring
fattade kyrkorådet beslut om i mars 2011.

Kyrkliga handlingar

Dop firas i huvudgudstjänsten, vid särskild dopgudstjänst i kyrkan eller på annan plats som
dopföräldrarna så önskar, t.ex. i ett hem.

Konfirmationsgudstjänst firas i kyrkan, i regel på en lördag.

Vigselgudstjänst firas i kyrkan eller på annan plats som vigselparet önskar, t.ex. i ett hem eller
ute i naturen.

Begravningsgudstjänst firas i kyrkan (eller vid önskemål i kapellet) enligt handbokens
ordning med två eller tre psalmer, ingångs och utgångsmusik och i förekommande fall
solosång/och musik.
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Undervisning

För närvarande bedrivs undervisning inför dop och konfirmation. I barnkörsverksamheten
ansvarar församlingens präst för att aktuell undervisning ges inför respektive
familjegudstjänst, något som sker genom att prästen besöker barnkören och medverkar i de
workshops som föregår familjegudstjänsten . Barnverksamhet, i alla dess former, ger
naturligtvis en stor möjlighet till undervisning om den kristna tron och ledarna i dessa
verksamheter har undervisningspass som utgår ifrån bibelberättelse.

I den föregående instruktionen konstaterades det att det var mycket angeläget att
vuxenundervisning initieras. Så har nu skett och sedan hösten 2008 träffas regelbundet en
samtalsgrupp kring den kristna tron och bibeln i Östmarks kyrka. En naturlig grund för detta
arbete är det allmänna prästadömet; alla kristna är myndiga i kraft av sitt dop. Samtalsgruppen
har under åren kommit att utvecklas på så vis att det nu är naturligt att be böner och sjunga
psalmer tillsammans och de har även bjudit in gäster och varit på studiebesök. Som mest har
studiegruppen haft 14 medlemmar och har idag, då gruppen utvecklats till en renodlad
bibelstudiegrupp, 8 medlemmar. Gruppen leds av församlingens präst. Arbetet med
vuxenundervisning är centralt och satsningen på samtalsgrupper m.fl. möjliga former för
vuxenundervisning ska fortsätta.

Diakoni

Själavård

Utöver verksamheten med hembesök är ett viktigt diakonalt arbete själavårdande samtal som
äger rum i tysthet på pastorsexpeditionen i Östmarks församlings prästgård.

En beredskap finns alltid att träda in vid traumatiska händelser som drabbar församlingsbor
(olyckor m.m.) men även vid allvarliga sjukdomar; att sitta vid sjukbädden.

Som en del i den diakonala beredskapen har församlingen skapat en diakonikassa.

Genom samarbete med Al-Anon har en stödgrupp bildats i Al-Anon regi som träffas varje
måndag 18.00 i församlingshemmet i Östmark. Gruppen lockar deltagare från hela pastoratet.

Inför julen ger församlingen – genom dess blomsterfond - de östmarksbor som bor på
äldreboenden och de som har hemtjänst varsin julkorg. Även hemtjänstpersonalen och
personalen på Gömmanbergs äldreboende uppmuntras med julkorgar.

Del av pastoratets resurser

Östmarks församling har del i pastoratets diakonala arbete och dess satsning på sorgegrupper,
dess arbete med barn som drabbats av sorg genom anhörigs bortgång och arbetet att stötta
barn till missbrukande föräldrar. Även det självmordspreventiva arbete som bedrivs genom
det s.k. SsiV- projektet på kontraktsnivå inkluderar Östmark på ett naturligt sätt.

Födelsedagsfest

From hösten 2006 ordnas en årligt återkommande födelsedagsfest för församlingsbor som
fyllt jämnt (dvs. 70, 75, 80, 85 år och därutöver). Denna fest utgör även ersättning för upp-
vaktningar i hemmen. Vid fyllda 90 – eller då behov föreligger - uppvaktas i regel även
personen i hemmet.

Samverkan
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En uppsökande verksamhet som fokuserar på äldre ensamma, missbrukare m.m. kräver
resurser som för närvarande inte finns men som på sikt måste kunna skapas. För att förstärka
församlingens diakonala profil måste församlingen lyckas engagera fler frivilligarbetare.
Samverkansformer bör stärkas med andra frivilligorganisationer som PRO, Röda Korset,
RIA, Länkarna, Anonyma Alkoholister (AA) m.fl.

Kontaktyta

Tanken med den breddning av församlingens gudstjänstliv som redogjorts för i denna instruk-
tion är att kontaktytan mot ”vanliga församlingsbor” breddas. Därmed ökar möjligheten att
engagera fler frivilligarbetare som Det är på sikt angeläget att församlingen i praktiken kan
erbjuda en träffpunkt; förslagsvis en återkommande sopplunch med tillhörande andakt.

Mission

Syföreningen

I Östmarks församling är en kyrklig arbetskrets (Syförening) verksam. Avkastningen av dess
arbete går i huvudsak till Hela världen. I samband med de försäljningar som förekommer före
jul och påsk informeras om Svenska kyrkans internationella arbete .

De från andra länder

Det är angeläget att knyta kontakter med norrmän, tyskar och holländare (m.m.) som blivit
östmarksbor på hel- såväl som deltid.

I det uppsökande arbete som bedrivs i enlighet med den förra instruktionen har det varit
möjligt att få inte mindre än 8 nya medlemmar med holländskt ursprung sedan 2009. Ett
informationsmaterial om Svenska kyrkan på bl.a. holländska har efterlysts av församlingen
hos stiftkansliet, att ett sådant material tas fram.

Mission på hemmaplan

Genom den breddning av församlingens gudstjänstliv som redogjorts för i denna instruktion –
och som i praktiken innebär att kontaktytan mot ”vanliga församlingsbor” breddas - så
kommer det uppstå möten och samtal där är naturligt berätta om vad en kristen tro är och kan
vara. Att dessa möten och samtal kommer till stånd är i förlängningen avgörande för vår
kyrkas framtid

Församlingens konfirmandarbete i relation till nationella riktlinjer m.m.

Församlingens konfirmandarbete bedrivs utifrån de nationella riktlinjerna för
konfirmandarbetet. Dessa riktlinjer har beaktats då en pastoratsövergripande handlingsplan
för konfirmandarbetet i Fryksände pastorat tagits fram. Denna handlingsplan innehåller
kvalitativa som kvantitativa mål. Konfirmandarbetet i församlingen följer denna
handlingsplan.

Som komplement till detta finns ett så kallat stegsystem med krav på antal närvarotimmar,
antal gudstjänstbesök (15) – vissa med medverkan – och att antalet lägerdygn ( fyra ) innan
den unge kan delta i sin konfirmationsgudstjänst.
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Församlingens konfirmandarbete bedrivs med hänsyn till de lokala förutsättningarna. och
alltsedan 2008 sker arbetet i nära samverkan med Östmarks motorklubb ÖMFF där
konfirmanderna jämte sin traditionella läsning ges möjlighet att bygga en folkracebil, ta
förarlicens, få en funktionärsutbildning och att debutanttävla. De ungdomar som vill läsa för
sin konfirmation i Östmark men saknar intresse för folkrace kan välja bort denna del.

Övrig information

Övrig information rörande församlingens verksamhet på teckenspråk, samiska,
finska och andra språk

Redogörelse enligt KO 57 § 5 punkt 3.

Enligt KO har församlingen ansvar för verksamhet på teckenspråk samt på samiska, finska
och andra språk. Ovanstående punkt (3) i KO avser Svenska Kyrkans verksamhet bland de
kyrkotillhöriga som använder annat språk. Östmarks församling vill ta sitt ansvar för
finskspråkiga, teckenspråkiga eller kyrkotillhöriga med andra språk. Inom församlingen finns
också församlingsbor med holländska och tyska som modersmål. Detta ställer särskilda krav
på församlingen. I någon mån kan vi möta deras behov men församlingen har dock för
närvarande ingen egen kompetens att tillgodose andlig vård för dessa grupper på deras eget
språk i någon större utsträckning. Om behov och önskemål aktualiseras för gudstjänst och
verksamhet bland dessa grupper kommer församlingen att söka kompetens hos enskilda
församlingsbor och/eller ta t.ex. de stiftsanställda prästerna för finsktalande och
teckenspråkiga i anspråk. Självklart vill vi bistå kyrkotillhöriga med andra språk så långt
möjligt är.

Övrig information rörande övergripande regler för kompetensutveckling och
fortbildning av personal

Regler enligt KO 57 kap. 5 § punkt 4.

Förtroendet för kyrkans arbete är i hög grad beroende på och av medarbetarnas kompetens.
Fortbildning och kompetensutveckling för alla kategorier av medarbetare inom gudstjänst,
undervisning, diakoni och mission är nödvändig för att församlingen ska kunna fullgöra sin
grundläggande uppgift. Östmarks församling – som ingår i Fryksände pastorat - har en positiv
och generös syn på fortbildning och kompetensutveckling. Fortbildning sker i tjänsten. Inom
ramen för sina anställningar har präster och diakoner enligt KO kap. 31 § 10 och 32 § 10 rätt
att delta i överläggningar på kallelse av biskop eller kontraktsprost. Pastoratet anser att det är
viktigt att den anställde får möjlighet att förnya och vidmakthålla sin förvärvade kompetens
inom det område han/hon arbetar och att vidareutvecklas på nya områden inom sitt
verksamhetsområde. När församlingen tar på sig nya uppgifter måste församlingen också ha
kompetens för dessa. Detta sker genom utbildning av personal. I de fall nyanställningar sker
av personal som inte har full kompetens (grundutbildning) för de arbetsuppgifter de får, bör
pastoratet svara för full kompetensutveckling av den anställde.
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Övrig information rörande församlingens samverkan med andra församlingar

Redovisning enligt KO 57 § 5 punkt 5.

All personal är anställd av Fryksände pastorat. Pastoratet är arbetsenhet, även om man som
enskild präst, musiker, kyrkvaktmästare, kyrkogårdspersonal, etc. i princip har fastställda och
avgränsade arbetsområden i en specifik församling. Alla är dock skyldiga att tjänstgöra i hela
pastoratet. Kyrkoherden beslutar genom tjänsteturlista och detaljplanering tjänsteskyldighet.
Normala ledigheter och semestrar hanteras genom att man träder in för varandra – dvs. mellan
församlingarna i pastoratet. Eventuell samverkan av personal över pastoratsgränser sker när
behov föreligger. Beslut om detta tas av kyrkoherden från fall till fall.

Övrig information rörande eventuella lokala ekumeniska överenskommelser

Östmarks församling har inte ännu fattat några formella lokala ekumeniska
överenskommelser. Det finns likväl ett konkret samarbete med de i den Norska kyrkan två till
Östmark gränsande församlingarna: Grue och Kirkenaer. Detta samarbete har pågått sedan
1982 och utgörs av gudstjänstsamverkan – inklusive utbyte av musikalisk medverkan – och
detta ”utbyte” sker en till två gånger per år. Ett liknande samarbete sker med missionskyrkan i
Torsby och med missionskyrkan / församlingen i Östmark; att ett regelbundet gemensamt
gudstjänsfirande äger rum.
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Underskrifter och beslutsdatum

Godkänd i Östmarks församlings kyrkofullmäktige genom beslut i kyrkofullmäktige 2011-04-
04 (KF § 30 / 2011) och dessförinnan i Östmarks kyrkoråd genom beslut 2011-03-14 (KR §
115 /2011).

………………………………………………

Birgitta Svensson, kyrkorådets ordförande

………………………………………………

Johan Bonander, komminister med särskilt ansvar för Östmarks församling

Utfärdat av Domkapitlet i Karlstads stift genom beslut den / 2011 (DK § /2011 )

……………………………………………


