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Omvärldsanalys
Värnamo pastorat med sina två församlingar ligger i Värnamo kommun. Inom kommunen sker
en tydlig omflyttning från landsbygden till de större orterna, särskilt Värnamo stad. Kommunen
växer sakta med ca 150 personer om året och ca 100 av dem hamnar i Värnamo.
Industri
Värnamo kommun är en kommun med stor tillverkningsindustri i många småföretag och ligger
inom den s.k. GGVV-regionen. Det finns därför en stark småföretagarkultur med ett skikt av
chefer och ett stort skikt av människor inom själva tillverkningen. De flesta cheferna är män
och de flesta på verkstadsgolvet är också män. Kvinnorna finner vi främst inom vårdsektorn
som också är stor. Värnamo har ett större sjukhus på orten. Med småföretagarkulturen finns
också ett starkt ordensväsende med många informella kontakter.
Utbildning
Antalet högskoleutbildade i kommunen är ca 16 % i jämförelse med rikets snitt på 25 %, vilket
tyder på att man som ungdom snabbt velat in på arbetsmarknaden och prioriterat praktisk
handlingskraft framför ett mer akademiskt förhållningssätt till arbetslivet.
Kyrklighet
Vi lever i en kyrklig bygd där den s.k. ”frikyrkligheten” är väldigt stor. I vardagslivet
konkurrerar vi med och kompletteras av en pingstförsamling med ca tusen medlemmar, en
missionskyrka (Ekumenia) med ca sex hundra medlemmar, en Allianskyrka med ca fyra hundra
och ytterligare några mindre samfund.
I samma anda som man byggt upp GGVV-regionens alla företag har man inom sina
församlingar prioriterat ideellt hårt arbete, drivkraft, handlingskraft. Kristen tro har därför i
mycket gestaltats genom ”görande” och handlingskraft. Duktighet har premierats. Baksidan
med detta tänkande är kristna människor som i längden inte orkar att hålla engagemang och
tempo uppe – och en syn på de svaga som föremål för ytterligare handlingskraft och goda
gärningar – och därmed dåligt samvete för alla ”duktiga”.
Den kyrkliga seden är fortfarande förhållandevis stark och församlingarna är stora och aktiva.
Frälsningsarmén har sitt svenska ursprung i Värnamo genom Hanna Ouchterlony. Man skulle i
dag kunna säga att Värnamo mer har karaktären av Smålands Jerusalem än Jönköping. I staden
finns t.ex. Sveriges största kristna ungdomskör. Man beräknar att ca 10 % av befolkningen har
som vana att regelbundet fira gudstjänst.
Ekumeniken
Familjer och vänner träffas över församlingsgränserna – och på så sätt fungerar ekumeniken
väl. Vi har också många projekt gemensamt, t.ex. Hela människan, närradion och en del barnoch ungdomssatsningar. Samtidigt är ekumeniken inte okomplicerad eftersom alla
församlingarna, också vi, är så stora att vi liksom inte ”behöver” varandra och det ställs väldigt
höga krav på vad våra gemensamma satsningar skall innebära. Vi vill sträva efter att bygga
goda relationer med alla. Vi delar kyrkorum med två ortodoxa församlingar och två katolska,
detta ser vi som en början på ett arbete där vi hoppas att vi mer och mer kan samordna både
byggnader och verksamhet för Guds rikes bästa.
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Handelsstad
Värnamo presenterar sig som en av Sveriges äldsta handelsstäder. Man håller traditionen
levande genom återkommande marknader och arrangemang från handelsföreningens sida.
Värnamo är områdets handelscentrum med en årsomsättning på ca 2,2 miljarder kronor
(Ljungby omsätter jämförelsevis ca 1 miljard om året). Stadens invånare präglas av en stark
konsumtionsmentalitet.
Sociala problem
I Värnamo kommun såväl som på andra ställen i vårt land finns en ökning vad gäller
användandet av droger. Både droganvändandet och alkoholkonsumtionen har fått nya sociala
mönster där missbruk av olika slag blivit mer socialt accepterad, särskilt bland ungdomar. Man
ser i detta sammanhang också en ökning av anmält våld i hemmet och ett växande socialt
utanförskap.
Kyrkorna har ett gott samarbete med kommunen, bland annat genom vår verksamhet inom Hela
människan, där vi arbetar både med traditionella missbruksproblem, men också med familjer
som har olika behov av stöd pga. sociala, psykiska eller missbruksproblem. Detta arbete sker
genom vårt ekumeniska arbete; Med hjärta för barn.
Åldersfördelning
Värnamo kommun följer i stort åldersfördelningen i riket med en liten puckel på personer i
åldern mellan 40-50. De som går eftergymnasial utbildning lämnar orten varpå det uppstår ett
svinn i den ålderskategorin på ca 100 individer per år.
Arbetslöshet
Arbetslösheten ligger kring riksgenomsnittet 7,2 % och ca 10 % i ålderskategorin 18-24.
Invandring
Kommunens invånare består av ca 60 nationaliteter vilka tillsammans utgör ca 20 % av
befolkningen. De största grupperna kommer från Kroatien, Slovenien, Bosnien Hercegovina,
Makedonien, Serbien, Montenegro, Finland, Tyskland, Danmark, Norge, Polen, Vietnam,
Thailand och Nederländerna.
Kommunen tar emot ett fåtal flyktingar varav en del är ensamkommande barn.
Under senare tid har vi fått tiggare som gäster i Värnamo. De flesta av dessa kommer från
Rumänien men några också från Bulgarien.
Kultur
Kyrkorna präglar det kulturella utbudet i Värnamo särskilt när det handlar om det musikaliska
utbudet. Kommunen har gjort en stor kultursatsning genom att bygga den s.k. Gummifabriken.
Inom denna gamla industrifastighet planerar man kulturscen, bibliotek, konferensanläggning
mm. Ytterligare en kulturinstitution kan man finna i Vandalorum som bl.a. innehåller Smålands
konstarkiv samt en mängd fristående utställningar och kulturarrangemang.
Kommunen har bl.a. en symfoniorkester, blåsorkestrar samt ett antal körer.
Värnamo stad har försökt presentera sig som en designstad och med utgångspunkt i Värnamos
berömda möbeldesignhistoria, med bl.a. Bruno Mathsson och Källemo satsar man på en egen
designutbildning som har sin placering i Gummifabriken.
Kommunen har ett rikt utbud av föreningar inom de allra flesta områden. De största
föreningarna utgörs av idrottsföreningar av olika slag. Den klassiska uppdelningen inom
kommunen har varit att om man inte varit engagerad i kyrkan har man varit engagerad i
idrottsföreningarna.
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Framtid
Värnamo hade stora expansionsplaner innan den ekonomiska krisen kom – då stannade mycket
av planerna av. Under senaste tiden har dock saker och ting börjat röra på sig igen. Man har
påbörjat förtätning av de inre delarna av centrum. En del uttjänta byggnader har rivits och större
bostadshus har börjat byggas. Särskilt finns det ett behov av hyresrätter. Tomtmarken bebyggs
och inflyttningen är liten men konstant. Nya företag etablerar sig och kommunens
industrimarker börjar bebyggas så smått.
Man har förhoppningar om att den eventuellt planerade nya Europabanan skall ha en station i
Värnamo och man har redan nu berett plats för den. En del av utvecklingen sker på bekostnad
av att landsbygden utarmas – och Värnamos storlek gör det svårt att sia om framtiden på längre
sikt. Värnamo är en småstad samtidigt som den är bygdens centralort. Vilken roll dessa mindre
städer/samhällen kommer att ha i nästa steg av urbaniseringen är det i dagsläget ingen som vet
något om.
Landsbygden
Samtidigt som urbaniseringen breder ut sig med tömd landsbygd som följd sker också det som
ibland kallas urbanismen – d.v.s. att landsbygden blir attraktiv eftersom landsbygden i dag kan
erbjuda samma service i form av internet och annat som staden. Detta bör också vägas in i den
framtidsbild vi vet så lite om. Samtidigt kan vi konstatera att kollektivtrafiken utarmas och
landsbygden blir mer och mer beroende av att man själv kan transportera sig med bil.
Turism
Värnamo kommuns turism utgörs främst av naturturism. Många tyskar och danskar gästar
kommunen under sommarmånaderna och då huvudsakligen i området kring Nydala. High
Chaparall och Store mosse drar också mycket turism. Vi beräknar att Nydala klosterkyrka
samlar ca 20-25 000 turister varje säsong.
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Barnkonsekvensanalys
Pastoratets uppgift är att hjälpa människor, oavsett ålder, att hitta vägen fram till livet med
Kristus. I detta arbete behöver vi ta ett särskilt ansvar för barnen. Vi ser att den traditionella
barnverksamheten minskar i takt med att kyrkan blir mer marginaliserad i sekulariserade
människors liv. Samtidigt ser vi att de församlingsaktiva föräldrarna på ett sätt blir fler och mer
måna om att undervisningen håller hög kvalitet och innefattar en god gemenskap.
Hur skapar vi en miljö där barnen och deras sammanhang tas tillvara, beskyddas och
uppmuntras? Här har vi ett ständigt arbete att utföra.
Bakgrund
Varje pastorat skall inför alla beslut, framförallt de långsiktigt strategiska göra en
barnkonsekvensanalys:
Ko 3
22 § Innan kyrkofullmäktige avgör ett ärende ska det ha beretts av kyrkorådet. Om ärendet
särskilt angår en församling i ett pastorat ska församlingsrådet ha beretts tillfälle att yttra sig i
ärendet.
I kyrkorådets beredning ska ingå en analys av vilka konsekvenser ett beslut får för barn.
Kyrkorådet ska lägga fram förslag till beslut i ärendet.
KO Kap 4
4 § Kyrkorådet ska
1. bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige,
2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens och pastoratets
egendom,
3. verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan, och
4. fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser beslutade med
stöd av kyrkoordningen.
Därvid ska kyrkorådet verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut.
Pastoratets arbete med barnkonsekvensanalysen bottnar i vår tro på alla människors storhet och
lika värde. Jesus lyfter ofta upp barnen som föredöme för hur vi skall förhålla oss till Gud och
att ingen har rätt att förbise barnets eller den svaga människans perspektiv.
Arbete med barnkonsekvensanalys förs för allas skull eftersom vi menar att det som är bra för
de minsta är i slutändan bra för alla.
”Barn” enligt barnkonventionens definition är alla människor mellan 0-18 år. Rättigheterna
omfattar alla under 18 år.
FNs barnrättskommitté har identifierat fyra grundprinciper i barnkonventionen som styr
tolkningen: Förbud mot diskriminering (Art 2), Barnets bästa i främsta rummet (Art 3), Rätten
till liv och utveckling (Art 6) och Rätten att få komma till tals (Art 12). Artikel 14 fastslår barnets
rätt till religionsfrihet. Barnets rätt till andlig utveckling tas upp i flera artiklar. När föräldrar
och andra vuxna ger barnet vägledning i utövandet av rätten till religionsfrihet ska det göras på
ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling. Andlig utveckling ses som en del
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av en helhet av barns behov tillsammans med barnets fysiska, psykiska, moraliska och sociala
utveckling.
Barnkonventionens perspektiv betyder att barn och unga inte ses som objekt för vuxnas
agerande utan som både objekt och subjekt. Barn är aktörer med rätt till delaktighet i beslut som
rör deras liv. Organisationer över hela världen arbetar med att införa konventionens sätt att se
på barn och unga i arbetssätt och lagstiftning, bl.a. genom att genomföra
barnkonsekvensanalyser.
Barnkonsekvensanalyser ska göras dels i det löpande arbetet, dels i det strategiska arbetet. Vi
ser i dagsläget ett behov av kompetensutveckling. Det är vår förhoppning att vi under de
närmaste åren ska hitta former för kompetensutveckling och därmed arbetsformer som på ett
naturligt sätt genomsyras av barnperspektivet.

Barnen villkor i pastoratet
Generellt sätt kan man säga att Värnamo stad och området kring Nydala-Fryele är en god plats
att växa upp på. Tätorten är tillräckligt stor för att kunna rymma ett stort utbud av verksamheter
där de flesta kan få plats. Här finns tillräckligt stora skolor för att ha resurser för barn och
ungdomar med särskilda behov. Sjukvården är väl fungerande och det är nära till större sjukhus.
Just nu är det stor barntillväxt i kommunen och man planerar varje år att starta en ny förskola.
Det finns några kristna förskolor och pastoratet projekterar för möjligheten att vara med och
starta ytterligare en.
Pastoratet försöker ha en nära kontakt med skolan, både skolledning och bland barnen och
ungdomarna. Vi har en viss närvaro på rasterna, samarbetar med skolledning och skolsjukvård
samt deltar till viss del i undervisning när skolan så önskar. Våra återkommande
skolavslutningar och samlingar inför påsk och advent är också goda kontaktytor i det arbetet.
Genom vår ekumeniska satsning Med Hjärta för Barn har vi tillsammans med
medborgarförvaltningen en god bild av familjer som har det svårt. Ett sjuttiotal familjer är
knutna till detta arbete.
Vi lever i ett lokalsamhälle som präglas av något slag duktighetsiver. Föräldrarna skall prestera
bra på sina arbeten och det finns en risk för att barnen hamnar i kläm och inte får den tid som
de behöver och har rätt till. Duktighetsivern har också en annan baksida som handlar om att
man vill lyckas bra med sina barn och engagerar dem i alldeles för mycket. Stor del av
familjelivet går ut på att man skjutsar barnen till olika aktiviteter – och tiden för ”varande”
saknas. Här behöver vi som pastorat arbeta med hur vi kan vara en stabilisator mellan varande
och görande och ständigt ställa frågan om vilken livssyn vi behöver gynna i vår verksamhet?
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Bestämmelser Domkapitlet beslutar
I pastoratets båda församlingar firas söndaglig huvudgudstjänst med mässa.
En till tre gånger om året sammanlyses huvudgudstjänsten i Nydala-Fryele församling till
Värnamo församling.
Pastoratet följer konfirmandriktlinjerna och erbjuder läger och undervisning enligt
anvisningarna. Pastoratet avsätter tillräckligt med personal för att verksamheten skall
genomföras på avsett sätt.
I pastoratet finns en organisttjänst.
I pastoratet finns inrättat fem prästtjänster samt fyra diakontjänster.
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Ansvarsfördelning
Värnamo pastorat består av två församlingar: Värnamo församling som innefattar tre kyrkor
med var sin gudstjänstfirande gemenskap, samt Nydala-Fryele församling innefattande två
kyrkor och ett kapell men en gudstjänstfirande gemenskap.
Pastoratets församlingar är väldigt olika och har olika förutsättningar. Värnamo församling
verkar i en mindre stad medan Nydala-Fryele församling är en ren landsbygdsförsamling. Trots
det har båda församlingarna relativt nära till varandra eftersom nästan all affärsverksamhet och
alla samhällsinstitutioner och arbetsplatser finns i Värnamo. De som bor i Nydala riktar sig
också mot grannpastoratet i Vrigstad.
Den grundläggande uppgiften; gudstjänst, diakoni, mission och undervisning planeras och
organiseras utifrån pastoratets perspektiv. All personal är anställd i pastoratet och all ekonomisk
förvaltning utgår från pastoratsperspektivet.
Båda församlingarna har var sitt församlingsråd men eftersom församlingarna är så olika till sin
karaktär är arbetet olika utformat i de båda församlingarna. Kyrkorådet har inte gett några
särskilda delegationer till något av församlingsråden utan man arbetar utifrån de
ansvarsuppgifter som det redogörs för i kyrkoordningen.
Gudstjänst
Vi vill värna det lokala engagemanget, det som finns i den gudstjänstfirande gemenskapen.
Därför uppmuntras de olika gemenskaperna att utvecklas lite olika och ha olika fokus på hur de
gestaltar sitt kristenliv.
I Nydala-Fryele församling delar man upp gudstjänstlivet som så att under den mörka perioden
av året firas huvudgudstjänsten huvudsakligen i Fryele, där församlingen också har sitt
församlingshem. Under sommaren firar man gudstjänsten huvudsakligen i Nydala, där man då
också tar emot många turister eftersom vi har att där förvalta Sveriges näst äldsta klosterruin. I
Nydala försöker vi också utifrån pastoratets perspektiv bygga upp ett enklare retreat- och
pilgrimsarbete.
Livet kring de olika gudstjänstfirande gemenskaperna planeras och genomförs lokalt. I NydalaFryele församling sker det genom församlingsrådet, i Värnamo församling sker det
övergripande planeringsarbetet utifrån församlingsrådet, men de gudstjänstfirande
gemenskaperna i Mariakyrkan och i S:t Johannes kyrka har samtidigt någon slags rådslag kring
det som rör det inre livet i gemenskapen. Gudstjänstplanering och personalfördelning sker
därefter utifrån pastoratet av kyrkoherden.
I pastoratet försöker vi hålla fasta gudstjänsttider i de olika kyrkorna med tider som under dagen
är spridda så mycket som möjligt för att så öka tillgängligheten. Vi arbetar också med att de
olika gudstjänstgemenskaperna får olika fokus. I Värnamo kyrka, som är stadens stora kyrka
skall alla gudstjänster firas. Detta är pastoratets stora festkyrka och den mest publika kyrkan.
Här är inriktningen traditionell med fokus på att den inre gemenskapen ständigt lever med
många gudstjänstfirande gäster. Här möter vi sorgehusen, stadens besökare osv. Vi firar i denna
kyrka, såväl som i de andra kyrkorna nästan alltid högmässa som huvudgudstjänst. I denna
kyrka, som dagligen är öppen, beds daglig tidebön.
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Mariakyrkans gudstjänstfirande gemenskap har mer och mer fått fokus på att vara den lilla
gemenskapen där det inre livet och bönen står i centrum. Man arbetar med att ha en öppenhet
mot dem som inte tycker om att leva i det stora sammanhanget. Här har vi söndagligen också
söndagsskola.
Den gudstjänstfirande gemenskapen kring S:t Johannes har mer och mer fått fokus på barn och
familj. Här samlas både äldre och yngre, men vi inser att familjer drar familjer och S:t Johannes
kyrkorum med omkringliggande lokaler passar bra för dessa. Här är också söndaglig
söndagsskola då det inte är särskilda gudstjänster som är anpassade för alla ålderskategorier.
Gemenskapen kring Nydala och Fryele kyrkor är relativt liten och traditionell. Vid stora
högtider kommer många, men ”vanliga” söndagar finns bara den lilla, men trogna kärnan.
Gemenskapen är också starkt knuten till hembygdsrörelserna och de andra församlingarna på
orten. Vi vill bevara ett traditionellt gudstjänstliv i dessa kyrkor och under sommaren utveckla
ett gudstjänstliv som också passar för de sommargäster och turister som vistas kring Nydala
klosterkyrka. Nydala är också pastoratets huvudsakliga vigselkyrka.
Pastoratet äger ett begravningskapell i Värnamo som kallas Uppståndelsekapellet. Här firar vi
huvudsakligen pastoratets begravningsgudstjänster.
Att bara knyta gudstjänstgemenskaperna till våra olika kyrkorum blir på ett sätt missvisande.
Varje kyrkorum kan ha flera gudstjänstgemenskaper – och en del gemenskaper samlas för bön
och lovsång i hemmen.
Diakoni
Pastoratets organiserade diakonala arbete utgår från pastoratsnivån och gestaltas i de
gudstjänstfirande gemenskaperna såväl som i våra gemensamma projekt. Diakonerna har att
hjälpa pastoratet med dess diakonala blick. Diakonin omfattar allt i församlingarnas liv och
verksamhet, alltifrån barn och familj till dem som bereder sig för att lämna detta livet.
Diakonin är inte ett arbetsområde, det är det sätt som församlingarna gestaltar sitt liv på.
En viktig del av vårt diakonala arbete sker genom Hela människan där vi på ekumenisk basis
arbetar både med dem som fastnat i missbruk och en växande skara familjer som har behov av
stöd och rådgivning, kallad Med hjärta för barn.
Sedan något år tillbaka har vi startat ett diakonalt arbete kring dem som hamnat i olika
arbetslöshetsrelaterade åtgärder, t.ex. Fas 3. Vi vill med detta arbete utveckla våra kontakter
med kommun och arbetsförmedling. Vi tror att vi genom våra gemenskaper och resurser kan
skapa möjligheter för människor att upprättas, bli anspråkstagna och få övning att komma ut i
arbetlivet. Projektet har inletts som ett tvåårigt försöksprojekt men man har beslutat att låta det
fortgå och till sist kan det bli en fast del av vårt diakonala arbete bland de som fastnat i
arbetslöshet.
Undervisning
Pastoratets undervisning planeras och utgår från pastoratsnivån. Vi arbetar med undervisning
på många nivåer, öppna grupper, söndagsskolor, konfirmander, bibelstudiegrupper,
bibelföredrag, enskild själavård, predikan osv.
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Mission
Med begreppet mission menar vi dels det arbete vi utför för Guds rikes skull utanför landets
gränser, d.v.s. internationell diakoni. I detta sammanhang är Mission inte bara undervisning
utan också biståndsarbete och relationsbyggande som vittnar om Kristi kärlek och enhet. Med
begreppet mission menar vi också det arbete som handlar om att få människor i vårt eget land
att komma till tro, s.k. lokal mission. Den lokala missionen har nära koppling till
undervisningen och diakonin och beskrivs under de rubrikerna.
Mission har en nära koppling till kommunikation. Vi arbetar via media såsom vår
församlingstidning, YouTube, Facebook, hemsida mm med att kommunicera, inte
huvudsakligen vad vi gör utav vad vi är; vårt liv. Det livet är evangelium.
Pastoratet har för avsikt att varje år avsätta en procent av våra intäkter till internationell diakoni.
En stor del av våra ekonomiska placeringar görs också medvetet för att stödja internationella
biståndsprojekt. I vår placeringspolicy beskrivs detta närmare.
Vi har försökt hålla igång en Internationell grupp för samordning av vårt internationella
missions- och biståndsarbete, men det har inte fungerat och vi har mer och mer insett att det för
oss är bättre med många olika gemenskaper som engagerar sig i just det projekt de brinner för.
Samordnande för allt detta engagemang är istället församlingsråden.

Prästernas befattningar
Varje gudstjänstfirande gemenskap har en präst som inför kyrkoherden ansvarar för
gemenskapens prästerliga omsorg och planering.
Präst finns som ansvarar för pastoratets vuxenundervisning
Två präster ansvarar för pastoratets konfirmandundervisning.
En präst ansvarar för det vi kallar Vårdkedjan och som innefattar sjukhuskyrkan samt
gudstjänstfirandet på kommunens vårdinrättningar.
En präst ansvarar för arbetet på Fortunagården
Två präster ansvarar för arbetet på stadens skolor.
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Pastoralt program
Pastoratets övergripande uppdrag är att förkunna Kristus och hjälpa människor leva nära honom
samt gestalta Guds rike. För att hålla fokus på vårt uppdrag har vi som hjälp fyra perspektiv;
Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Dessa perspektiv är inte skilda åt utan har
samma fokus.
Värnamo pastorat har parallellt med detta också arbetat med stiftets koncept till tro. För att göra
en beskrivning av pastoratets arbete behöver båda dessa program genomlysa vårt arbete.
Pastoralt program utifrån gudstjänst, undervisning, diakoni och mission
Gudstjänst
Gudstjänsten är en av de viktigaste källorna att dricka ur när det gäller livet med Kristus. I
gudstjänsten gestaltar vi samma frihet och gudstillhörlighet som Israels folk gjorde efter
vandringen genom Röda havet. I vår kyrkliga tradition är högmässan den form som tydligast
kan gestalta denna frihet och levandegöra denna törstsläckande källa.
I Pastoratet skall någon form av gudstjänst dagligen kunna erbjudas; tidebön, veckomässa,
meditationsgudstjänst eller högmässa. Till detta kommer de åtskilliga andakter som dagligen
sker i våra verksamheter, på våra institutioner och i våra hem.
Gudstjänsten är inte främst ett sammanhang för mission utan för växt och gemenskap,
fördjupning och lovsång. Gudstjänsten gestaltar oss som Guds folk.
När vi planerar gudstjänsttider tar vi hela pastoratets behov i beaktande. Därför lägger vi
söndagens gudstjänster spridda under dagen så att även de som arbetar under helgen har
möjlighet till att någonstans få andlig näring.
Vi har för avsikt att låta våra olika gudstjänstfirande gemenskaper låta gudstjänsten gestaltas
något olika beroende på vilken kategori av människor som huvudsakligen tillhör gemenskapen.
Värnamo kyrka, och Nydala-Fryeles kyrkor präglas av det traditionella gudstjänstlivet i staden
och på landet. Mariakyrkans gudstjänstfirande gemenskap arbetar med den inre, stillsammare
gudstjänstlivet. Den gudstjänstfirande gemenskapen kring S:t Johannes kyrka har fokus på
familj och barn.
I Värnamo stad är Värnamo kyrka församlingens huvudkyrka. Där skall alla kyrkoårets
gudstjänster firas. I småkyrkorna firar vi vanligtvis söndagarnas gudstjänster för att vid stora
helger och arrangemang sammanlysa dessa gemenskapers gudstjänster till Värnamo kyrka.
Vi har i pastoratet också en grupp som gärna firar sin gudstjänst på finska. Vi budgeterar medel
för denna gemenskap och stiftets finskspråkiga präster har fri tillgång till våra kyrkor.
I Nydala-Fryele församling firas söndaglig högmässa. Under vinter, vår och höst huvudsakligen
i Fryele kyrka och under sommaren huvudsakligen i Nydala klosterkyrka.
Varje vecka firar vi som regel dop- och begravningsgudstjänster. Dessa har med tiden fått en
mer och mer privat karaktär. Vi försöker få dopen integrerade i församlingarnas
huvudgudstjänster – och vi knyter samman alla de kyrkliga handlingarna i huvudgudstjänsten
genom att varje vecka be för alla döpta och avlidna. De kyrkliga handlingarna är en god
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kontaktyta mot alla dem som vi inte möter i den ordinarie gudstjänsten. Vi ser att vi med tiden
behöver stärka arbetet med uppföljningar både vid dop och begravning.
Undervisningen
Pastoratets undervisning omfattar hela livet. Pastoratets doppastoral beskriver arbetet kring
dopundervisning och dopuppföljning. Pastoratets konfirmandpastoral beskriver arbetet kring
rekrytering och hur vi gör för att följa Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete.
Vad gäller konfirmandarbetet försöker vi fånga ungdomarnas intresse. Vi vill erbjuda
ungdomarna en tid tillsammans med våra församlingar där ungdomarnas frågor och
livssituation tas på allvar. Vi försöker engagera frivilliga medarbetare och följer riktlinjernas
krav på att flera personalkategorier skall vara kopplade till grupperna.
Vi arbetar på att hålla goda kontakter med skolan och försöker bistå dem så gott vi kan. Vi
erbjuder alla grundskolor tillgång till Bibeläventyret och har egen utbildad personal för detta
ändamål. Vi finns tillgängliga för samtal om tro och liv och deltar regelbundet i
gymnasieskolans informationsarbete om kyrkor och religiösa samfund. Varje år inbjuds
skolorna till krubbsamlingar och påskvandringar.
För vuxenundervisningen ser vi att behovet av grundläggande undervisning i kristen tro ökar
och kommer att öka eftersom konfirmandfrekvensen minskar och sekulariseringen i samhället
breder ut sig. Vi har i Värnamo pastorat skapat ett program som tar ca två år att komma igenom
så att man under tiden kan skapa kontakter och rutiner i sitt liv så att församlingens gemenskap
känns som en naturlig del av ens liv och man kan skapa ett relationsnät som kan fungera som
en bas för den fortsatta växten. Vi erbjuder som regel Alphakurs, Katekumenatsundervisning
(Lärjungaträning) och kontinuerliga bibelstudier och undervisningsgrupper. Vi poängterar
vikten av den enskilda själavården, som på ett sätt också är en del av pastoratets undervisning.
Därutöver arbetar vi kontinuerligt med undervisning och samtal i våra smågrupper/cellgrupper
samt kring arbetet med till tro. Vi arbetar också med retreater och pilgrimsvandringar m.m.
Diakoni
Diakonin är hela den kristna församlingens uppdrag och församlingarnas sätt att gestalta sitt
liv. Diakonin är inte en hjälpverksamhet utan ett sätt att gestalta livet där vi alla har gåvor och
där vi alla har behov. Diakonins uppgift är medmänniskans upprättelse och bästa. Diakonerna
har ett särskilt uppdrag att bevaka att vi håller diakonins perspektiv levande i pastoratets arbete.
Diakonins källa är gudstjänsten och livet med Kristus, varpå vi lägger vikt vid att diakonerna
också är med liturgiskt i gudstjänsten. Diakonins perspektiv omfattar alla människor, i alla
livssituationer. Församlingens gåvor behöver ha sitt utlopp i diakonala handlingar. I det
diakonala arbetet finns inga hjälpare eller mottagare – det finns bara människor som behöver
hjälp och som kan betjäna varandra – och mitt i detta delande finns Kristus – och han blir tydlig
och synlig just i detta delande.
De diakonala behoven i samhället ökar. Vi ser att vi behöver koncentrera våra resurser så att de
blir mer effektiva. Vi ser att vi mer och mer behöver samarbeta med alla människor av god
vilja.
Arbetet med det vi kallar vårdkedjan och som innefattar den andliga vården av våra medlemmar
som bor på vårdinrättningar eller vistas på sjukhus, har börjat gestalta sig tydligare med
besöksgrupper och ett arbetslag som med sjukhusprästen arbetar med detta.
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Det ekumeniska diakonala arbetet är också på tillväxt. Genom Hela Människas plattform
arbetar vi både med ungdomar och äldre med missbruksproblem och med familjer genom det
som kallas Med hjärta för barn. Vi vill medverka till att man än mer utvecklar familjearbetet.
Vi har startat ett arbete kring de människor som fastnat i arbetslöshet. Inom detta arbete bedriver
vi för tillfället både bageri, second hand, fairtrade-butik, och kristen bokhandel. Detta arbete
har stor tillväxtpotential. Tanken är att detta arbete är självfinansierande och självbärande.
Frukten av detta arbete skall innebära upprättade människor och människor i arbete, hos oss,
hos andra eller genom egen företagsverksamhet.
Mission
Mission är en självklar del av församlingarnas liv och tydliggör både vårt ansvar i världen och
delaktigheten i Kristi världsvida kropp.
Pastoratet har för avsikt att varje år avsätta en procent av våra intäkter till internationell diakoni.
En stor del av våra ekonomiska placeringar görs också medvetet för att stödja internationella
biståndsprojekt. I vår placeringspolicy beskrivs detta närmare.
Vi arbetar med ett flertal internationella projekt som vuxit fram genom personliga kontakter.
Det handlar om vänförsamlingar, biståndsprojekt och missionsprojekt på ett flertal ställen i
världen.
Vi driver en second hand-butik vars avkastning går till Svenska kyrkans internationella arbete,
samt en Fairtrade-butik för att stödja rättvis handel.
Till detta kommer ett flertal mindre insamlingsprojekt.
Missionen på lokalt plan sker genom möten med människor, rustade medarbetare och bl.a. våra
informationskanaler såsom församlingstidning, närvaro på sociala medier, kontakt med
lokaltidningar mm.

Kyrkomusikens plats i pastoratet
Värnamo pastorat ser musiken som mycket viktig i uppgiften att vara kyrka. Lovsången, med
många olika musikaliska uttryck, är en del av kyrkans uppgift och gestaltas varje söndag på
olika sätt. Vi vill se människor växa tillsammans med andra, på trons väg men också med
musikaliska färdigheter som kan betjäna helheten. Musiken är ett sätt att nå ut med evangelium,
att trösta och styrka, att glädja och prisa, och att stärka den gemenskap vi är skapade för.
Kyrkomusikens viktigaste uppgift är att förstärka och tydliggöra evangeliet, att ta vid där
orden inte räcker till men också bära texter. Musiken är en del av gudstjänsten och uttrycker
församlingens bön och lovsång.
En av kyrkomusikerns roller är att entusiasmera och frigöra människor till eget musicerande.
Detta kan bl.a. ske genom att ge möjlighet till undervisning av intresserade ungdomar men
även barn och vuxna ska stärkas i rollen som gudstjänst-musikanter/sångare.
Kyrkan har ett ansvar som bärare av den kyrkomusikaliska traditionen. En stilistisk bredd är
angelägen för att nå olika människor, både vad gäller psalmval och övrig musik. Man bör
sträva efter balans mellan tradition och förnyelse, mellan finkultur och folklighet, mellan
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kyrkans identitet och människors musiksmak och förväntningar. Allt har sin plats, men
tyngdpunkten kan växla i olika tider, i olika delar av pastoratet och med olika intresse- och
kunskapsområden hos anställda och aktiva.
Körerna är den del av församlingen som tränat extra inför gudstjänsterna. Nya psalmer kan
t ex förankras i en kör först. Kören ska förstärka söndagens tema med lämplig repertoar samt
stötta församlingssången. Musikgudstjänster med körmedverkan är ytterligare ett utmärkt sätt
att sprida glädje, tröst, hopp och livsmod. Olika ambitionsnivåer i körerna är inget problem
utan en tillgång. När en av körerna väljer att sätta upp ett större verk med musiker kan en
annan kör sjunga enklare folklig repertoar. Att i pastoratet ha allt från barnkör, ungdomskör,
lovsångskör, kyrkokör till pensionärskör är önskvärt. Att som sångare börja i en kör kan vara
en av många vägar in i en levande gemenskap.
Orgeln har en central plats i psalmsång och liturgisk sång men en öppenhet även för andra
instrument är önskvärd och nödvändig. (Ps 81:3 Stäm upp musik, slå på tamburin, spela
ljuvligt på lyra och harpa!)
Samarbete med musikorganisationer utanför kyrkan är välkommet. Även samarbete med
organisationer som arbetar med barn, handikappade, äldre, sorgegrupper, miljöarbete etc. bör
uppmuntras.
Sång och musik ska vara en naturlig del i det mesta vi gör.
Det är önskvärt att lokala förmågor används framför professionella utifrån. Musiken är i första
hand en del av församlingens liv.
Alla gudstjänster/konserter skall vara gratis och dessutom innehålla något ord/tanke som
förankrar musiken i vårt uppdrag som kyrka.
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Pastoralt program utifrån till tro
Det heliga i centrum
Centrum är det viktigaste, inte gränserna.

I centrum av livet står Kristus och
relationen med honom. Man kan inte
vara olika mycket kristen och man
kan inte säga hur nära eller hur långt
borta någon är från honom. Livet
med Kristus kan snarare beskrivas
som att man är på väg mot honom
eller bort från honom.

Vad är centrum? – Det är Kristus och gemenskapen med honom – inte verksamheten i sig!
Svenska kyrkan som folkkyrka har ett rikt kontaktnät, men vi behöver öva oss att tänka
relationellt i församlingslivet, vi behöver öva oss att vara Kristi kropp. Om centrum är det
viktiga då blir inte gränserna intressanta och vi riskerar inte att bli sekteristiska utan har
förmågan att förvandlas till en allt mer levande gemenskap som vittnar om vårt mål och vår
längtan – livet i Kristus, det helade och sanna livet.
Mässan är vårt allra mest centrala möte med det heliga. I Värnamo pastorats liv är det
sakramentala livet i bön och gudstjänst det stora tydningsmönstret för vårt gemensamma liv.
Detta blir manifesterat i söndagens högmässa. Där frambär vi världen inför Guds ansikte i
tacksägelse – i eukaristi. Där frambär vi tillsammans våra liv som ett offer för att så ta emot
Guds stora gåva; Kristus själv.
Kyrkan är Kristi kropp. Värnamo pastorat utgör en del av denna helhet. När vi kommer samman
och firar gudstjänst synliggörs den lokala församlingsgemenskapen på orten.
I Värnamo pastorats alla kyrkor firas som regel söndaglig högmässa. Utöver detta firar vi daglig
tidebön och andra typer av gudstjänster där vi kan öva att leva nära det heliga; t.ex.
förbönsgudstjänster, lovsångsgudstjänster, musikgudstjänster mm. Vi ser gärna att det firas
rikligt med gudstjänster och bönetillfällen under veckorna. Vi ser gärna att vården av det heliga
i form av bön och gudstjänst är hela pastoratets uppdrag och inte bara de vigdas uppdrag. Vi
vill ha stor delaktighet i bön och gudstjänstliv i små och stora sammanhang.
Gudstjänsten och vården av det heliga är ingen metod att söka Gud utan den källa vi lever vid
för att kunna växa i tro och tillit. Att leva nära det heliga är ett sätt att vara, att hämta kraft från
den levande källan, så att vi själva kan bli alltmer levande.
Vår strävan är huvudsakligen inte att fylla kyrkorummet. Antal och mängd är i sig inte ett mål.
Vi vill öva oss att i stora och små sammanhang ständigt ha Kristus i centrum. Vi vill uppmuntra
till delande, samtal och barmhärtighetsgärningar bröder och systrar emellan. Vården av det
heliga är att vårda varandra – vi är ju Kristi kropp.
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Levande gemenskap
Tillsammans utgör vi Kristi kropp. Detta är utgångspunkten i all kristen gemenskap. Kyrkan är
relationell; hon blir till i gemenskapen mellan bröder och systrar. Detta kallar vi relationell
ecclesiologi (en kyrkosyn som utgår från relationen). Vi är en gemenskap kring den uppståndne
frälsaren som vi möter i det brutna brödet och i den delade kalken – och i bröder och systrar
som är samlade i hans namn.
Kyrkans gemenskap är i sig alltid en öppen gemenskap som vill växa och inkludera fler i
Kristus.
En levande gemenskap kräver en öppenhet för varandra och en miljö där vi kan göra misstag
och försonas.
En levande gemenskap behöver innefatta gåvodelaktighet, maktdelaktighet, representativ
delaktighet och praktisk delaktighet (Modeus). Här har vi ett stort arbete att genomföra.
Längtan behöver sin plats i en levande gemenskap: Min längtan behöver bli din längtan för att
möta andras längtan.
1 Kor 14:26
Vad innebär nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med:
sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt skall syfta till att bygga
upp.
Denna delaktighet skall vi ge möjlighet till. Vi ger utbildning inom gåvoupptäckande. Våra
gåvor är till för att gemenskapen skall bli alltmer levande och utföra sitt uppdrag i världen.
Församlingsgemenskapen är som en skattkista. I den finns många gåvor, erfarenheter och
längtor. Gemenskapen skall övas att förstå detta.
De anställdas uppgift i församlingsgemenskapen är att med sin kompetens och sina gåvor hjälpa
församlingens kristuslärjungar till att upptäcka sina gåvor och rustas för dem. De anställdas
uppgift är inte i första hand att vara utförare utan snarare möjliggörare för församlingens växt.
De anställdas uppgift är att vara lyhörda för gemenskapens behov och gåvor och se till att de
kommer till bruk i församlingens liv.
Värnamo pastorat är ett pastorat med många kyrkor men än fler gudstjänstfirande gemenskaper.
Vi centrerar inte gemenskapen kring våra byggnader utan just kring de gemenskaper som växt
fram.
Levande gemenskap präglas av att vi uppmuntrar varandra, ber med och för varandra.
Tillsammans får vi upptäcka vad Gud gör mitt ibland oss. Tillsammans är vi också kallade att
bära varandras bördor och fullgöra de lidanden som ännu saknas i Kristi lidande. Detta är inte
minst viktigt att lyfta fram i den duktighetskultur som ofta råder i kommunen. Därför vill vi se
till att våra gemenskaper samlas under trygga och goda former där öppenhet och förtrolighet
uppmuntras och stöds.
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Göra lärjungar
”-Gå ut och gör alla folk till lärjungar” – detta är församlingarnas missionerande uppdrag.
Utgångspunkten är att Kristus är närvarande i alla människors liv. Jesus har dött för allas synder
och försonat alla med Gud. Genom dopet vill han kalla alla till ett medvetet lärjungaskap så att
vi kan växa närmare honom och växa djupare in i frälsningens mysterium och liv. Församlingen
som gemenskap består av människor som vill leva lärjungaliv. Lärjungaliv kan se mycket olika
ut och var och ens kallelse är unik. Genom församlingens själavård skall var och en som vill få
hjälp att finna sin väg och sina möjligheter. Vi uppmuntrar därför till enskild själavård.
Lärjungaskapet innefattar både gåva och ansvar. För att man skall kunna växa i sitt lärjungaliv
behövs också möjligheten att få ta ansvar i församling och i världen i kyrkans namn. Vi ser
därför att varje lärjunge är en representant för församlingen och för Kristus varhelst hon verkar.
Detta perspektiv skall uppmuntras och stödjas. Lärjungen har rätt till vägledning och hjälp i sin
lärjungaväxt. Därför skall församlingens gemenskap erbjuda rikliga tillfällen för undervisning,
själavård och bön.
Det övergripande mönstret för lärjungaliv i församlingen är det sakramentala livet.
Lärjungalivet börjar i dopets bad och fortsätter genom eukaristin (nattvarden), bikten, ordet,
och gemenskapen i Kristi kropp.
För att uppmuntra detta använder vi oss bland annat av ett pedagogiskt mönster som vi kallar
katekumenatet. I katekumenatet betonas att lärjungavandringen sker i processer. Det är en
vandring tillsammans - vi växer in i församlingens gemenskap.
Katekumenatet betonar den enskilda människans process – hennes frågor och längtan. I
katekumenatet finns också ett medvetet inlemmande i den gudstjänstfirande gemenskapen –
man blir delaktig i förtroendefulla samtal och erbjuds själavård. Man erbjudas att söka sina
gåvor och kan bli sänd ut i tjänst i församlingen.
Förtroendefullt ledarskap
Mentorskapet står här i centrum; att ge vidare det man själv tagit emot.
Jesus inbjuder alla människor att följa honom – det finns ett mönster i Jesu liv kring
mentorskapet. Han ger möjlighet för människor att pröva och öva. Förtroendefullt ledarskap
utövas i alla relationer. Genom delandet på vägen ger vi vidare det vi tagit emot och erbjuder
möjlighet för andra att växa. Detta får konsekvenser i ledarskapstänkandet. Man har alltid
ansvar för ledandet av sig själv – och med vår egen erfarenhet och mognad får vi leda andra.
Detta konkretiseras till exempel i katekumenatets medvandrarskap. Vi behöver skapa platser
där man kan öva sin kristna tro och samordna våra erfarenheter så att de kommer många till del.
Därför skall vi se till att det finns en ständig tillgänglighet till ledarskapsutbildningar och
gåvokurser.
Vigningstjänsten är en gåva till församlingen och en del av det officiella ledarskapet. Likaså
kyrkorådet och de övriga anställda. Allt officiellt ledarskap skall så långt som möjligt präglas
av denna grundsyn.
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Göra skillnad i världen
Vi är ljus och salt i världen. Det vill säga; vi gör skillnad i världen genom att leva lärjungaliv
och dricka ur källan. Genom att vi övar oss i att älska varandra lever vi ett missionärt liv som
gestaltar Kristus
Vi är upprättelse, vägledning, hopp för världen när vi lever i Kristus. Detta är vi av Guds nåd,
i Kristus, inte av oss själva.
Vi vill göra skillnad på det globala planet: Vi engagerar oss missionärt i Albanien och Nepal.
Vi stödjer genom Svenska kyrkans internationella arbete flera projekt som organiseras genom
pastoratens internationella arbete.
Genom vårt aktiva miljöarbete vill vi delta i ett ansvarsfullt förvaltande av skapelsen.
Vi vill också göra skillnad på det lokala planet genom att göra Kristus känd som vår frälsare.
Vi vill hjälpa människor in i trons helande liv.
Vi vill Diakonalt aktivt verka i vårt samhälle för att där våga peka på orättfärdiga ordningar och
vara en barmhärtighetens tjänare i samhället. Vi vill stödja familjer som har det svårt. Vi vill
erbjuda möten och samtal för människor i deras mörker och lidande. Vi arbetar aktivt med
Värnamo internationella vänner och tar aktiv del i hjälparbetet kring flyktingar och invandrare.
Vi vill gestalta Guds rike – det måste betyda att vi inte tål orättfärdighet eller att Guds älskade
mänsklighet kränks.
Vi vill uppmuntra alla små som stora handlingar vilka upprättar Guds skapelse och samarbetar
med alla människor av god vilja.
Genom att gemensamt engagera oss i arbetet för den goda världen växer vi som kristna och
mognar i ansvarstagande och vittnesbörd. När vi handlar så ser världen att vi är staden på berget
– och Jesus blir ärad.
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Församlingarna i pastoratet
Församlingarna i pastoratet
Pastoratet består av två församlingar; Värnamo församling med tre kyrkor samt Nydala-Fryele
församling med två kyrkor och ett kapell.
Varje församling har ett församlingsråd men eftersom församlingarnas förutsättningar i mycket
skiljer sig åt fungerar arbetet på olika sätt. I Värnamo handlar församlingsrådets arbete mer om
övergripande beslut och riktlinjer, medan arbetet i församlingsrådet i Nydala-Fryele församling
mer fungerar som ett verksamhetsråd där man planerar och genomför verksamheten mer i detalj.
Nydala-Fryele församling
Nydala-Fryele församling är ett nyligen genomfört samgående mellan Nydala och Fryele
församlingar. Fryele är församlingens kyrkliga centrum. I Fryele finns församlingshemmet och
under vinter, vår och höst är det Fryele som är den huvudsakliga hemvisten för församlingens
liv och arbete.
Under sommarmånaderna står Nydala klosterkyrka och portkapell i församlingens centrum.
Nydala klosterkyrka och portkapell är det gamla Sveriges näst äldsta kloster och stoltheten över
att få förvalta dessa byggnader är stor. Under sommarmånaderna gästas Nydala av ca 20-25 000
turister och tillsammans med pastoratet vill man mer och mer hitta former för att ta det
vistelseansvar vi har för denna grupp. I Nydala finns under sommarmånaderna också många
sommarboende. Pastoratet lägger huvuddelen av konsertverksamheten i Nydala under
sommarmånaderna. Det finns planer på att den gamla Herrgårdsbyggnaden skall rustas upp och
att ett pilgrims/retreatscenter skall kunna inrättas. Detta påverkar församlingens sommararbete,
men än är inga beslut fattade.
Nydala-Fryele församling har ett nära samarbete med de ”frikyrkoförsamlingar” som arbetar i
området. Eftersom Allianskyrkan har ett stort ungdomsarbete är det svårt för Nydala-Fryele
församling att få underlag för kontinuerligt ungdomsarbete i församlingens lokaler. Gränserna
mellan hembygdsföreningar och lokalt engagemang är tunn, så som det ofta är på landet.
Samma människor är organiserade på olika sätt. Detta är en styrka då det är lätt att få folk att
komma när det gäller – och det är lätt att skapa engagemang. Den kyrkliga seden är betydligt
starkare i Fryele gamla församling än i Nydalaområdet – vilket lätt skapar en ojämnvikt i vilken
typ av engagemang som sker i de olika delarna av församlingen. Men vi arbetar med att mer
och mer vänja oss vid tanken på att det är en församling, med samma kyrkvärdar och samma
gudstjänstfirare trots av vi under olika perioder firar vår huvudgudstjänst i olika
kyrkobyggnader.
Varannan onsdag har man under lång tid haft gemensamma bibelstudier tillsammans med
Alliansförsamlingen.
Värnamo församling
Värnamo församling verkar i en stad där det finns många kristna i många olika samfund. Den
kyrkliga seden är förhållandevis stark. Värnamo församling har att i detta myller av kyrkliga
traditioner bevara och komplettera det kyrkliga livet med Svenska kyrkans sakramentala
tradition. Värnamo församlings gemensamma arbete sker huvudsakligen i våra tre stora
gudstjänstfirande gemenskaper. De samlas i Värnamo kyrka, Mariakyrkan eller i S:t Johannes
kyrka. Vi bedriver också verksamhet i församlingshemmet. Dessutom har vi en stor medveten
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satsning på cellgrupper/smågrupper som samlas i hemmen för att be, dela och växa tillsammans.
Pastoratets personal är huvudsakligen placerad i Värnamo församling.
Vi poängterar att Värnamo församling är en församling, men med många gemenskaper.
Församlingen erbjuder ett rikt gudstjänst- och böneliv, oftast med daglig bön, mässa flera
gånger i veckan, regelbunden meditationsgudstjänst samt tre till fyra gudstjänster på söndagen.
Mässan står verkligen i centrum när det gäller vårt gudstjänstfirande.
Vi har problem med att rekrytera ungdomar till våra gemenskaper. En orsak är den stora
konkurrensen om själarna som vi upplever i staden. Konfirmandstatistiken är väldigt ryckig
eftersom ungdomarna rör sig i grupp. Ena året har vi många konfirmander för att nästa år ha
väldigt få. Vi försöker arbeta strategiskt med konfirmandrekryteringen. Däremot ser vi att det
diakonala arbetet växer och behoven blir större och större. Vi ser också att det finns en växande
längtan hos medlemmarna att få engagera sig kring dessa frågor.
Det traditionella församlingsarbetet i form av grupper eller programverksamhet tror vi minskar
i intresse, medan vi ser att socialt engagemang och gudstjänsterna fortfarande är den grund vi
kan bygga vidare på.
Värnamo församling har ett rikt musikliv med ett flertal körer, musikaliskt engagerade och
kompetent personal. En stor del av stadens musikaliska liv utgår från församlingen.
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Denna församlingsinstuktion utfärdades:

Kyrkoherde i Värnamo pastorat 2015 05 21

Pär-Magnus Möller

Kyrkofullmäktige i Värnamo pastorat 2015 05 21

Peter Johnsson
Kyrkofullmäktiges ordförande

Domkapitlet i Växjö stift

_____________________________________
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