PASTORAL PLAN FÖR ANVÄNDANDET AV PASTORATETS KYRKOR
Vad menas med användande? Under samtal med kollegorna har olika aspekter lyfts fram. Ska den
pastorala planen för användande av pastoratets kyrkor utgöra
1. En beskrivning hur vi överhuvud tänker för hur vi vill använda oss av pastoratets kyrkor för
gudstjänster, kyrkliga handlingar, konserter, föredrag, kyrkkaffe, barntimmar mm.
eller
2. En beskrivning av hur vi tänker och beslutar angående upplåtelse av våra kyrkor.
Då innebörden fortsatt är osäker, tar föreliggande handlingsplan upp båda aspekterna samt
ytterligare några fria tankar om våra kyrkor.
För Kulla pastorat och dess församlingar är våra kyrkor och deras erbjudande av det heliga rummet
av största betydelse. Kyrkan och det heliga rummet är platsen som härbärgerar församlingens
gemensamma gudstjänst och erbjuder församlingsborna en mötesplats med Gud och medmänniskor.
Detta betyder att vi också efter förmåga och tillgängliga resurser har målsättningen att alla
pastoratets kyrkor ska användas och att det ska erbjudas söndaglig mässa/ gudstjänst i våra kyrkor.
Våra kyrkors månghundraåriga valv omsluter och gömmer såväl sorgens smärtor och tårar som
lyckans och glädjens lovsång. Fädernas kyrka och kyrkogård är fortsatt viktiga i en tid där det mesta
är föränderligt och tillhörigheten till bykyrkan och platsen där kära och nära vilar ligger människorna
nära hjärtat.
Kulla pastorat kopplar därmed våra kyrkor nära det lokala församlingsarbetet som en av dess största
tillgångar och uppmuntrar våra församlingar att använda dem för gudstjänster, kyrkliga handlingar
etc. enligt ovan.
Samtidigt som vi vill slå vakt och värna kyrkorummet som ett Heligt rum, vill vi lyfta fram dess
möjligheter för andra delar av församlinsverksamheten. Självklart söndagens kyrkkaffe men kanske
också samtalsgrupper, kör- och dramaövningar, föredrag, barns lek osv. Visionen skulle kunna vara
att göra kyrkorummet som ”ett rum för livet helg som vardag”. En tanke som aktualiseras också av
det fastighetskostnader som också drabbar vårt pastorat.
Flertalet av pastoratets kyrkor är uppskattade vigsel, dop och begravningskyrkor även för människor
utanför pastoratsgränserna.
Angående upplåtelse av kyrkorna hänvisar vi till det som sägs i KO 41 kapitlet.
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