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Församlingsinstruktionen består av två delar: ett PASTORALT PROGRAM och en FORMALIADEL

1,

DET PASTORALA PROGRAMMET

Det pastorala programmet utgörs av en omvärldsbeskrivning samt en programförklaring

för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.
För hjälp: Se Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Församlingens omvärld
1.

Beskrivning

Åhus är en av Kristianstads kommuns basorter med drygt 11.700 invånare.
Här finns god service form av vårdcentral, tandvård, bibliotek, bank,
butiker, bilverkstäder et c. Det finns tio förskolor och fyra grundskolor varav
tre omfattar åk F-6 och en 6-9. Det finns också fritidsgård och fyra
kommunala äldreboenden. Församlingen har två tätorter, Åhus med drygt
10.000 invånare och Yngsjö-Nyehusen med ca 900 invånare. En av
förskolorna och en av grundskolorna (F-6) är belägen i Yngsjö.
i

i

Turism.
Tack vare det attraktiva läget vid Helge å och Hanöbukten är orten ett
populärt turistmål med fantastiska badmöjligheter och ett rikt naturliv.
Invånarantalet ökar mycket kraftigt på sommaren genom ett stort antal
sommarboende i stugor utmed kusten.
Sommartid finns turistinformatörer, delvis knutna till det sommaröppna
och museet som Iiggeri nära torget och kyrkan. På orten finns även
camping och ett friluftsbad. l småbåtshamnen finns gästhamn och flera
sommaröppna restauranger.
Åhus har flera bevarade lämningar från medeltiden. En turistsatsning
initierades 2019 för lyfta fram och marknadsföra "Medeltida Åhus". Varje
sommar arrangeras Åhus Beachhandboll och Beachfotboll Festival,
turneringar som samlar tiotusentals spelare och besökare. Absolut Home
besökscenter öppnade 2019 och tog redan under sin första sommar emot
30.000 besökare. Golfbanan har gjorts till en av Sveriges främsta banor
med ett par större årliga turneringar. Fortsatta satsningar med bl a boende
och ny restaurang är under projektering. Sammanlagt beräknas dessa fyra,
Medeltidsstaden, Beachfestivalerna, Absolut home och golfbanan, komma
att samla mellan 50' och 100.000 besökare årligen.
Fritids- och föreningsliv.
På orten finns flera idrottsanläggningar för bl a fotboll, handboll, friidrott och
tennis. Det finns motionsspår, flera gym och den nämnda golfbanan med
36 hål. I Åhus finns också många aktiva föreningar som scoutkår,
ridklubbar, segelsällskap, hembygdsförening, SPF, Rotary och mycket
aktiva Lions klubb som skänker stora belopp till ortens föreningar.
Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Näringsliv.
Den största arbetsgivaren är The Absolut Company med ca 290 anställda
Åhus och Nöbbelöv. Exempel på andra större arbetsgivare och kända
företag är Ateljé Lyktan AB, Blå Station AB, Föreningen Furuboda, Knauf
Danogips GMB, Lantmännen, Åhus hamn och Åhus Grönt. Det finns över
ett tusen registrerade företag i Åhus.
Enligt kommunens beräkningar har ca 30% av de förvärvsarbetande sin
arbetsplats inom församlingen och drygt 30% har sin arbetsplats i
centralorten Kristianstad.

i

Kommunikationer.
Kollektivtrafiken erbjuder mycket goda bussförbindelser till Kristianstad
varifrån tågförbindelser leder vidare uti landet och med Kastrup bara nittio
minuter iväg, hela världen. På drygt en mils avstånd finns Kristianstad
Österlen Airport som erbjuder dagliga turer till Stockholm.
Andra trossamfund.
Inga andra religioner har etablerad verksamhet i Åhus. Av andra kristna
samfund finns idag endast Evangeliska Frikyrkan (EFK) representerad
medan ELM (Evangelisk Luthersk Mission) och EFS (Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen) är verksamma med lägergårdar.
Befolknings- och boendestruktur.
Jämfört med kommungenomsnittet har Åhus en mindre andel invånare i
åldern 20-59 år och en större andel åldern 60+. Åldersgruppen 0-19 år
överensstämmer med kommungenomsnittet. Mycket få Åhusbor har
utländsk bakgrund.
Kyrkotillhörigheten är relativt hög, 77%. Skattekraften överstiger
riksgenomsnittet, vilket innebär att många familjer har en hög materiell
levnadsstandard. Drygt 80% av befolkningen bor i enfamiljshus.
Befolkningsökningen är starkast i tätorten Åhus, ca 100 pers/âr de
senaste tre åren, men även i Yngsjö har nybyggnation av bostäder ökat
och befolkningen stigit med ca 30 pers/år de senaste tre åren.
Kommunalt framtidsperspektiv.
Åhus beskrivs i kommunens översiktsplan som en viktig ort att utveckla och
stärka. Man vill möjliggöra för fler att ta del av de höga boendekvaliteterna
och planlägger nya bostadsområden. Turistnäringen bedöms som mycket
viktig och med stor utvecklingspotential..
Kristianstads kommun har hösten 2019 inlett ett arbete kring Åhus
framtida utveckling. Genom en fördjupad översiktsplan skall man ta fram
tydliga och konkreta förslag kring hur samhällsutvecklingen i Åhus ska ske
på längre sikt. Ett nytt bostadsområde med skola, omfattande 150-200
bostäder, planeras Transval.
i

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Utmaningar och möjligheter

Åhus församling har hos den lokala allmänheten ett stort förtroende och
mycket goda kontakter med föreningar, företag, kommunala inrättningar
och enskilda personer. Detta avspeglar sig bl a i en relativt hög andel
kyrkotillhöriga liksom i många och välfungerande relationer med åtskilliga
samhällsaktörer.
Tre grundpelare
Det är de förtroendevaldas och personalens bedömning att detta förtroende
vilar på tre grundpelare.
För det första, en bred församlingsverksamhet som vänder sig till alla
åldrar och med stor bredd vad gäller kultur och intressen.
För det andra, en hög personalkompetens och ett stort gemensamt
engagemang från personal, förtroendevalda och volontärer.
Sist men inte minst, ett medvetet och prioriterat skapande och vårdande
av relationer.
Slå vakt om
I en tid av vikande medlemstal för Svenska kyrkan har Åhus församling en
utmaning och en möjlighet i att med detta förtroende som bas, slå vakt om
en hög andel kyrkotillhöriga. Detta är viktigt eftersom det dels ger
välbehövliga ekonomiska resurser för en omfattande
församlingsverksamhet och dels ger en anknytning att bygga relationer
utifrân.

Evangeliet i tiden
Det är för kyrkan och därmed för varje församling, en utmaning att i ett
föränderligt samhälle ständigt finna sin tids formulering av evangeliet och
att identifiera de behov som budskapet vill vara ett svar på. Arbetet att
utveckla församlingslivet måste därför bygga på en fortgående nyformuIering av evangeliet och ett sökande efter nya former och nya vägar.
En enda kropp.

Att samhället Åhus är etniskt och religiöst tämligen enhetligt, får aldrig
föranlåta oss att bortse från att vår kommun är multietnisk. I ett kristet
perspektiv påminns vi om att vi, fastän många, är en enda kropp, en enda
mänsklighet, och att kyrkan har en profetisk roll i att försvara allas
okränkbara värde oavsett tro, ras, kön eller förmåga.
Medmänsklig omsorg
Utifrån evangeliet har kyrkan en kallelse att stå på de svagas sida och
finnas där någon har behov av en medmänniskas omsorg och närhet. Om
än Åhus har en hög genomsnittlig materiell levnadsstandard, så gäller det
dock inte alla. Ensamhet, utanförskap och missbruk vet inte av sociala
gränser.
Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Församlingsbegreppet
Ahus församling är den lokala representationen av Svenska kyrkan. ett
evangeliskt Lutherskt trossamfund och en del av en internationell
syskonskara av Luterska kyrkor. Vi ser oss också som en självklar del av
en världsvid ekumenisk kyrka.
Med Åhus församling avses i dagligt tal oftast det geografiska området
och de människor som bor här. l vissa mera formella sammanhang avses
endast medlemmar i Svenska kyrkan men vi noterar med glädje att
församlingens grundläggande uppgift omfattar alla som vistas inom
församlingens geografiska gränser.
Kyrklig karaktär
Församlingssynen har en klart folkkyrklig karaktär, såväl i församlingens
inre arbete som i bygden. Den dubbla ansvarslinjen är tydlig och efterlevs
med stor respekt för gränsdragning mellan ett demokratiskt styre och
episkopal ledning.
l gudstjänstliturgin eftersträvas en kombination av högtid och närhet. Den
stora Mariakyrkan inbjuder till högtidlighet medan upplevelsen av närhet är
en större utmaning som kan bemästras bl a genom ett informellt språk och
att förlägga liturgin nära deltagarna istället för vid det avlägsna altaret.
Delaktighet är en upplevelse som inte förutsätter medverkan i form av
tilldelade uppgifter. Förutom språket och liturgin som redan nämnts, är
musiken och inte minst psalmerna viktiga för den upplevelsen.
Psalmsången är både stark och välljudande i församlingens gudstjänster.
Bibelsynen karakteriseras av en klart starkare trohet mot budskapet och
andemeningen än mot bokstaven. Vad Kristus gjort för oss, överskuggar
allt. Ämnen som jämställdhet, sexuell läggning och människors lika värde
helt generellt, är i församlingssammanhang självklarheter som aldrig
behöver debatteras. Däremot behöver de försvaras i många sammanhang.

Organisation
Församlingens kyrkofullmäktige har att verka styrande genom att ange mål
och anvisa medel. Detta sker främst genom fastställande av församlingsinstruktion samt upprättande av mål och budget. (KO 3 kap)
Kyrkorådet är församlingens styrelse och kyrkofullmäktiges beredande
och verkställande organ med uppgift att ha hand om förvaltningen av
ekonomi och egendom. Det är också kyrkorådets uppgift att ha omsorg om
församlingslivet och tillsammans med kyrkoherden ansvara för att
församlingens grundläggande uppgift blir utförd. (KO 4 kap)
Anställd personal skall under kyrkoherdens ledning, med de medel som
ställs till förfogande och med frivilliga medarbetares hjälp, realisera en
verksamhet som på bästa sätt uppfyller de angivna målen.
Tillsammans arbetar alla, förtroendevalda, anställda och volontärer för att
tjäna församlingens grundläggande uppgift.
Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

Lunds stifts vision
Åhus församling delar Lunds stifts vision "Botlna i nåden, skapa i världen"
och vill med evangeliet som grund vara en aktiv samhällsaktör.

Församlingens ledord
Utifrån Iedorden ÖPPENHET, NÄRVARO, HOPP, skall Åhus församling
fullgöra sin grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning
samt utöva diakoni och mission'(KO kap 2, § 1).
Församlingen skall
för ett aktivt och levande gudstjänstliv
- erbjuda vägar till fördjupning i den kristna tron
- stödja värderingar och attityder som står i samklang med kyrkans egna
- arbeta för medmänsklighet, integration och förståelse
- vara en aktör i det lokala kultur-och samhällslivet bl a genom samverkan
med skolor, föreningar och andra samhällsaktörer

- arbeta

Församlingsverksamhelen skall
- vara grundad i evangeliet om försoning, befrielse och framtid
- vara gudstjänstcrienterad med huvudgudstjänsten som prioriterad form
. präglas av öppenhet och tillgänglighet och skall ha en stor bredd för att
tala till så många som möjligt
- möta människor som individer, olika i ålder, behov, erfarenhet och
förmåga.
- skapa och stärka personliga relationer mellan Gud och människa, mellan
församlingens företrädare och allmänhet, liksom mellan enskilda
församlingsbor.
Barn och gamla har sämre möjlighet att göra sin röst hörd. Deras intressen
och rättigheter skall därför särskilt beaktas i allt planerings- och
utvecklingsarbete.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

3. Den

grundläggande uppgiften

Om än fyrfaldig så är församlingens grundläggande uppgift EN; att fira
gudstjänst, bedriva undervisning samt utföra diakoni och mission.
l Åhus församling är det viktigt att alla fyra aspekterna finns med i varje
enskild verksamhet. Om en av de fyra är mera självklar och framträdande i
ett sammanhang bör desto större vikt läggas vid att uppmärksamma övriga
så att samtliga blir aktiva, uttalade och integrerade komponenter i all
verksamhet.

Gudstjänsten skall förmedla tröst och förlåtelse, väcka hopp och ge
möjlighet att uttrycka glädje och tacksamhet. l gudstjänsten skall livsmod
väckas till fortsatt tjänst i den värld som Gud skapar.
Då det är svårt att åstadkomma en gudstjänstform passar alla, är det viktigt
att erbjuda flera olika former och typer av gudstjänster. Förkunnelse, musik
och delaktighet är tre grundelement i en levande gudstjänst där
förkunnelsen och musiken skall samverka för budskapet.
Undervisning och kunskap är inte en förutsättning för tron. Tron väcks till liv
genom upptäckten av Guds handlande, i historien och i nuet. Uppgiften att
uppmärksamma sig själv och sina medmänniskor på Guds handlande
understöds dock av kännedom om kyrkans berättelser i Bibeln och av
historien samt av kunskap om berättelsernas budskap och deras relevans
idag. Kunskap och insikt är också av stort värde för kyrkan då det gäller
formulerandet och förvaltandet av budskapet och sakramenten liksom för
medvetenheten om kyrkans identitet och uppdrag.
Diakoni är omsorgen om människan. l Åhus församling skall diakoni inte
uppfattas som en egen verksamhet, utan som en omsorg om människan
som präglar och genomsyrar all verksamhet. Uppgiften är att se den
enskildes behov, stödja hjälpa, förmedla alltid utan att beröva henne sin
värdighet och egna initiativförmåga.
Församlingen skall erbjuda möjlighet till
enskilda samtal samt ge hjälp att nå samhällets sociala erbjudanden och
skyldigheter.

-

Mission är att göra evangeliet och kyrkan kända genom ord och handling,
hemma och långt borta. En viktig del i detta är att göra kyrkans namn
förknippat med förtroende och hopp. I ett internationellt sammanhang
handlar det om att upprätta kontakter och bistå församlingar och människor
i andra delar av världen.
Församlingens mission omfattar även information och medlemsvård. Att
genom många olika kanaler meddela församlingens aktiviteter och
arrangemang, såväl som att låta "Svensk kyrkan" och "Åhus församling" bli
en synlig och verksam kraft i församlingsbornas liv.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLlNGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL

De regler

för församlingen och församlingens verksamhet

GUDSTJÃNSTFIRANDE

(17

kap3 och 5 §

KO

som rör domkapitlets tillsyn.

samt 37 kap 2§ KO)

församlingen firas huvudgudstjânst varje söndag och kyrklig helgdag:
Om “NEJ" ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.
i

JA

NEJ

|:|

FORMER FÖR GUDSTJÃNSTER (17 kap 4 5 &18 kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i församlingen

enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 24
:

enligt senast inlämnad gudstjänststatistik

27

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)
En gudstjänst tillsammans med en församling ett annat kristet trossamfund firas som huvudgudstjänst högst
i

...W-.....u gånger/âr med ..............'................................. församling

10

i

.7. ..............................................

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 5 KO)

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen ñnnas minst följande antal prästtjänster: .3

församlingen frnns följande prästtjänster:

I

Kyrkoherdeljänst och två komministerljänster

I

församllngen ska det finnas minst en kyrkomusiker som ska vara organist eller kantor.

Hur många organisttjänster ñnns?

1 .................

Hur många kantorstjänster ñnns?

2

DIAKONER
Hur många diakontjänster ñnns församlingen?
i

1

tjänst för diakonalt arbete bland vuxna

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

EDIQ'Eê ?Illlllålâpågêggglläüål.hälllllâlálgâiâ,ålêêllâêl/...êüälêmü ...lllâtufêf ........
barn- och ungdomsarbete. Den kompletteras av en ungdomsledare med

11

FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÃ ANDRA SPRÄK (57 kap 5§ KO)

församlingen finns följande större sprâkgrupper representerade:

i

.lDSJâålêEEâ,âREå'SSÄHPRâlü[1.Då.lêüiââåmâlêqâl.fêfâêmllflgållz....,..W...,....,.............

I

vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk påföljande sätt:
Bland personal och volontärer finns goda kunskaper I engelska. tyska, franska och
spanska, att tillgå.

Finns beredskap
JA

för tillfälliga och akuta behov av att möta människor

NEJ

EI

Om ”JA", ange vilka språk ni har beredskap

G

på andra språk än svenska?

m kommunens lolkresurs och

att möta människor

på vid tillfälliga och akuta behov:

m Tolkcentralen kan vi möta behov för

12

