Hur ser framtiden
ut för
Fårö församling?

Välkommen till Informationsmöte om det nya
pastoratet: Norra Gotlands pastorat.
Mötet äger rum i Fårö församlingshem
söndagen den 17 mars klockan 12.00.
Vi bjuder på kaffe och våfflor.
Du är även välkommen att börja dagen med en
sånggudstjänst i Fårö kyrka klockan 11.00
där damer ur Bungekören sjunger.
Bakgrund
Den 19 december 2012 tog Stiftsstyrelsen i Visby stift beslut om att arbetet
med att forma Norra Gotlands pastorat skulle starta. Detta enligt det förslag
som de sju ingående församlingarnas samrådsgrupp arbetat fram och som
presenterades under hösten 2012. De sju församlingarna är: 1. Fårö,
2. Bunge-Rute-Fleringe, 3. Forsa, 4. Othem-Boge, 5. Gothem, 6. Väskinde
och 7. Stenkyrka. Enligt Kyrkoordningen, som styr Kyrkans verksamhet,
ska en indelningsändring av den befintliga organisationen (dvs de gamla
Kyrkoråden) genomföras. Den 5 januari 2013 samlades
Indelningsdelegerade (ID) som övergripande skall leda arbetet med det nya
pastoratet och då utsågs även dess Arbetsutskott (AU).
Indelningsdelegerade kan jämföras med ett Kyrkofullmäktige och
Arbetsutskottet med ett Kyrkoråd.
AU har hittills haft två möten där de analyserat uppgifterna och utsett olika
arbetsgrupper. Ledamöterna i ID och AU är tagna ur nuvarande
organisation av Kyrkoråd. Fårö församling representeras i ID av Johan
Aronsson, Per-Jan Carlsson och Lisa Blochmann med Gunilla Drysén,
Helena Herlitz Olsson och Kaj Werkander som ersättare och i AU av Johan
Aronsson med Per-Jan Carlsson som ersättare.
Adjungerade till ID och AU är representanter för personalkategorierna
präster/diakoner, kantorer, klockare och ledare/administratörer. Här kan
nämnas att vår kyrkoherde Lennart Marklund representerar
präster/diakoner och vår klockare Lars-Olof Malmqvist klockarna.
Kontinuerligt genomförs även möten där personalen i de sju
församlingarna deltar och på så sätt kan ett brett spektra av synpunkter och

idéer inhämtas. Det är ett stort förändringsarbete som skall göras och det är
viktigt att personalen känner sig sedda och hörda!
Som boende på Fårö är vi även intresserade av att höra Dina funderingar
och Du är när som helst välkommen att kontakta oss.
Du kan maila på info@faroforsamling.se eller ringa Johan Aronsson
på tel. 22 40 70 eller Lennart Marklund på tel. 22 25 91.
NY Förtroendemannaorganisation
Förtroendemannaorganisationen inom Kyrkan förändras inför nästa
mandatperiod. Kyrkorådet i församlingen ersätts av ett Församlingsråd.
Den största skillnaden här är att val inte görs till Församlingsrådet utan att
rådet utses av Kyrkofullmäktige. Det enda val som kommer att ske på lokal
nivå framöver är val till Kyrkofullmäktige i det nya storpastoratet.
Kyrkofullmäktige utser, förutom Församlingsrådet i varje församling, även
det nya pastoratets Kyrkoråd. Kyrkorådet är sedan de som tillsammans
med kyrkoherden leder pastoratet med biträde av Församlingsråden (gamla
Kyrkorådet) som vid behov kan ges mandat och resurser att utföra mindre
uppgifter.
I nuvarande Bunge pastorat har vi idag en Kyrkonämnd som ledande organ
eftersom vi är ett tvåförsamlingspastorat. Övriga pastorat i det blivande
storpastoratet är enförsamlingspastorat och där finns ett gemensamt
Kyrkoråd i stället.
För att få en likvärdig representation, oberoende av hur stor
församlingen är sett till antalet medlemmar, så har ID bestämt att
varje församling skall ha fem ledamöter i det nya Kyrkofullmäktige.
Det skall även finnas ersättare till dessa.
Hur ser framtiden ut för Fårö församling?
Många av de som idag är förtroendevalda kommer att sluta sina uppdrag
inför nästa mandatperiod och därför behöver vi nya krafter som är beredda
att företräda Fårö församling i det NYA storpastoratet.
Inför kommande Kyrkoval hösten 2013 skall en nomineringslista upprättas
för val till Kyrkofullmäktige och Du inbjuds nu att nominera någon som
Du känner förtroende för. Vi kan inte nog poängtera hur viktigt just Ditt
engagemang är för att Fårö församling skall kunna leva vidare.
Om Du inte har möjlighet att delta vid Informationsmötet enligt
inbjudan så kan Du lämna Ditt namnförslag i Församlingens låda hos
ICA Fårö.
Välkommen önskar Fårö Kyrkoråd!

Svenska kyrkan
Fårö församling

