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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

Ängelholms församling utgörs i stort sett av Ängelholms tätort i Ängelholms
kommun. Av kommunens cirka 42 000 invånare bor drygt hälften inom
Ängelholms församling. Församlingen ligger vid havet i stiftets nordvästra
del på gränsen mellan Kulla- och Bjärehalvöarna. På sommaren märks
tydligt att staden besöks av många turister som bl a värderar läget nära
stränder och skog. Befolkningsstrukturen i Ängelholm liknar den i andra
städer av motsvarande storlek. Dock är genomsnittsåldem högre än såväl
Skåne som riket i genomsnitt.
Det lokala samhället präglas av traditionella värderingar. Inställningen till
kyrkan är generellt sett positiv och kyrkotillhörigheten fortsatt på en relativt
hög nivå, ca 64 % av invånarna i församlingen (drygt 14 000
kyrkotillhöriga). Inflyttningen har varit knappt 1% per år, av både
pensionärer och unga familjer. Nyare villabebyggelse domineras av unga
familjer och i en del äldre villaområden sker en generationsväxling. Många
bor i Ängelholm och pendlar till arbetsplatser i t ex Helsingborg. De centrala
delarna av Ängelholm med flerfamiljhus präglas av en ung befolkning, ofta
ensamstående ungdomar i mindre lägenheter samt av pensionerade i aktiv
ålder och äldre. I övrigt finns en stor och pågående villabebyggelse i en
krans runt centrum med yngre familjer med barn. Kommunens ambition är
att ha en stabil men inte för stor befolkningstillväxt, som också skall ske i
de områdena som utgörs av de övriga församlingarna inom kommunen. En
bostadsbrist råder i kommunen, vilket bland annat innebär kötid för
hyresrätter. Priserna på bostäder är högre inom Ängelholms församling än i
flera av de övriga församlingarna i kommunen. Nybyggnation av olika
boendefonner sker och kommer ske.

Ett utmärkande drag för Ängelholm är att det är en idrottsstad. Här finns
framgångsrika dam- och herrlag bland annat inom ishockey, volleyboll och
fotboll men också omfattande ungdoms- och knatteidrott. Närhet till bad
och natur är viktiga tillgångar för friluftsliv inom församlingen. Kulturutbudet
i kommunen är gott, och kyrkans bidrag därtill är viktigt.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Ängelholm har goda kommunikationeri sin närmiljö med flygplats (över
vilken det dock hänger ett nedläggningsbeslut), när- och fjärrtåg samt två
Europavägar i nära anslutning. Inom församlingens område finns det
överlag goda kommunikationer och man tar sig lätt och snabbt till fots eller
per cykel till det mesta.
Kommunen och sjukhuset hör till de större arbetsgivarna. I övrigt finns
många mindre företag och ett näringsliv med service och handel.
Ungdomsarbetslösheten är ett problem.

Församlingen har goda relationer till det omgivande samhället. Inom
kommunal verksamhet är det skolorna -från förskola till gymnasiumsocialtjänst, hemtjänst, vårdboenden, kommunens ungdomsgrupp och
anhörigstöd som vi främst samverkar med. Med sjukhuset finns ett väl
etablerat samarbete.

Ekumeniskt har den inomkyrkliga väckelsen sedan gammalt starkt fäste i
vår bygd och ñnns i församlingen i två EFS-föreningar. varav en i vår
samarbetskyrka, en ELM församling samt pingst-, Ekumenia och romersk
katolsk församlingar. Samverkan mellan de olika församlingarna är
begränsad även om visst samråd förekommer.
november 2014 genomförde församlingen en omfattande
"Omvärldsanalys utifrån barnets bästa (0-18 år)", vilken har reviderats
samband med denna församlingsinstruktion.
I

i

Framtida effekter på Iokalsamhället av pandemin COVID19 är i skrivande
stund svår att överblicka, varför den inte närmare kommenteras i denna

omvärldsbeskrivning.

Så i sammanfattning, hur kan vi beskriva Ängelholm? Som en större

småstad med mycket att erbjuda boende och besökare, som samtidigti
mycket liknar andra, snarlika städer. Särdrag för Ängelholm är dess ökande
befolkning under sommaren, att dess befolkning är något äldre än
rikssnittet men också dess profil som idrottstad.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2. Utmaningar och möjligheter

Under 2020 har världen och Sverige drabbats av pandemin COVID19,
vilket fått stora konsekvenser för såväl enskilda som vårt samhälle.
Pandemins långsiktiga konsekvenser kan i skrivande stund inte
överblickas. Det ligger därför en hög grad av osäkerhet i denna analys.

Dock kan sägas att världen.' Sverige och församlingens närmiljö är stadd
ständig förändring. ja förändring är det "nya normala". Globala trender
inkluderar globalisering, ökad digitalisering och individualisering, politisk
oförutsägbarhet och sanningsrelativisering. Klimatförändringar, pandemi
och utmaning av det demokratiskt-liberala sammhällsbygget spår på
upplevd osäkerhet.

i

Sverige, och därmed också Ängelholm, står inför många utmaningar.
Exempel är att skapa arbetstillfällen och bostäder till alltfler människor, inte
minst de unga samt till nya svenskar. Klimatet, världsläget, pandemihot,
ökande ekonomiska klyftor mm kan skapa en om och utsatthet av närmast
existentiell karaktär, vid sidan av de sociala utmaningar som alltid finns
ibland oss. Detta ger möjligheter men också potentiella spänningar. Att
kontinuerligt arbeta med omvärldsbevakning är därför en viktig del av
församlingens löpande arbete och en del av dessa ledningsgru pps agenda.
En "stor, meningsbärande berättelse' efterfrågas'I den nya tiden. En
berättelse som ger hopp, framtidstro och riktning. Här bör Svenska kyrkan
och Ängelholms församling ta en central roll, som visar på evangeliet om
Kristus Och som för alla församlingar är det såväl en möjlighet som
utmaning för Ängelholms församling- att visa evangeliets relevansi vår tid
och vår stad Detta kan beskrivas som vår mest centrala utmaning!

Likaså kan kyrkan vara en förebild för det övriga samhället: i en tid då det
offentliga samtalet banaliseras finns en längtan bort från det ytliga, mot det
äkta. Där kan församlingen vara en social kropp. en gemenskap som
frimodigt tar en allt större plats och pekar mot livets klangbotten, mening
och hopp en tid som söndrar. Här bör stadens särdrag såsom
årstidsförvandling och åldersstruktur särskilt beaktas våra verksamheter.
i

i

Församlingen ser sig på många sätt väl rustad för att möta samhällets
behov. Vi samlas runt vad vi menar är den största av meningsbärande
berättelser evangeliet- och vi har skickliga medarbetare. goda och
relevanta lokaler och en i allt väsentligt god ekonomi och slutligen goda
relationer till det civila samhället. Att rekrytera och behålla goda
medarbetare och att bibehålla en uthållig ekonomi kommer vara kritiska
frågor för församlingen. Likaså att hitta former och språk i vår verksamhet
som talar till den yngre generationen.

-

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Vilka är Ängelholms församling? Vi som har författat denna instruktion är

anställda medarbetare och förtroendevalda i församlingen. Men vi är inte
församlingen -församlingen är alla som känner sig tillhöra den, genom
formellt medlemskap eller genom en känsla av samhörighet, nyfikenhet
eller längtan. Ängelholms församling tror på folkkyrkotanken, i så motto att
den erbjuder sina verksamheter och sin gemenskap till alla som vill ha den.
Vi verkar också i en trakt med en historia av inomkyrklig väckelse. Detta
innebär att vår församling är en, om än den största, bland flera församlingar
som alla vill följa Kristus. det lokala gestaltar sig detta inte minst i vår
väletablerade samarbetskyrka med EFS, Szt Mikael, men också i lösare
samarbeten med andra samfund under löpande âr.
I

Vår församlings överordnade uppdrag har vi formulerat i vår vision:
"Evangeliet breder ut sig i Ängelholm”. Vi menar att detta knyter väl an till
Lunds stifts vision: " Bottna i nåden- skapa i världen, inspirera lärande och

samlas kring hoppet, med dopet som grund, för att möta livets och världens
utmaningar".

Vårt uppdrag förverkligar vi sedan genom våra grundläggande uppgifter,
vilka beskrivs separat.
Ledningen_ för församlingen, i formell mening kyrkorådet och kyrkoherden,
har tre ledstjärnor i hur man vill leda församlingen. De kan också beskrivas
som våra tre uppgifter, härledda från visionen:

1) Församlingen skall göra kristen tro viktig i människors liv. Inte bara känd.
När vi nu tror att den kristna livstolkningen med dopet som grund är viktig
och livsförändrande, då är det den vi skall visa för andra och bjuda in till.
Likt trädgårdsmästare i Guds vingård. Sådden och skörden är Guds.
Arbetet att vårda är vårt.

2) Vi skall verka för att de som är engagerade i församlingen - ideella och
anställda medarbetare - skall känna stolthet och glädje för sitt arbete.
3) Vi skall vara professionella och transparenta i allt arbete: det är vi
skyldiga våra medlemmar och oss själva. Och vi skall kunna stå till svars
inför Gud och medmänniska för vårt arbete.
Genom detta menar vi att Ängelholms församling manifesterar sin identitet
och sitt uppdrag.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2. Uppdraget för de närmaste

fyra åren

Under den tid som församlingens verksamhet styrs av denna instruktion,
det vill säga de kommande fyra åren, skall gudstjänstliv och pedagogisk
verksamhet för andlig fördjupning samt diakonalt arbete fortsatt utvecklas.
Församlingens generella och specifika utmaningar och möjligheter, som
tidigare beskrivits, skall värderas och färga våra löpande prioriteringar.
Samarbetsavtalet med Föreningen Szt Mikael, som under perioden skall
omförhandlas, reglerar samarbetskyrkans viktiga del av församlingens
arbete.

På dopets grund skall alla medarbetare - anställda såväl som ideellt
engagerade - utföra församlingens grundläggande uppgift. Arbetet att
utveckla idealitet i församlingen skall prioriteras.
Dopet och bekännelsen av Jesus Kristus och det eviga hoppet är
fundamentet för allt arbete i församlingen.

Församlingen vill verka för mångfald, öppenhet och tillgänglighet. Därför är
alla människor oavsett tro och kyrkotillhörighet välkomna. För den som inte
är döpt eller kyrkotillhörig skall vägar erbjudas in till ett fullt medlemskap i
kyrkan och till delaktighet i församlingens liv.

Ängelholms församling vill vara en gemenskap av gudstjänstfirande
människor som i vardagen omsätter sin tro i handling. Tillsammans vill vi
dela erfarenheter av våra liv och vår tro på Jesus Kristus och på de kristna
värderingarna, för att kunna utvecklas som individer och som församling. Vi
vill präglas av nytikenhet, lärande och utveckling. Kyrkan och människorna
har gemensamma historiska rötter, gemensamma erfarenheter,
glädjeämnen och sorg.
ett sådant perspektiv kan en kyrka bara vara inbjudande, öppen och
mötande. En sådan kyrka vill Ängelholms församling vara.
I

- Som gudstjänsttirande blir församlingen synlig.
- Med diakonal omsorg i vardagen blir församlingen trovärdig.
- ett livslångt lärande får vi redskap att förstå Gud och våra egna liv för att
I

kunna leva som kristna.
- Genom sina döpta medlemmar är kyrkan närvarande i alla de
sammanhang där vi finns med; som i hem och familjer. på arbetsplatser
och i skolor.

Slutligen skall församlingen finnas vid externa prioriterade platser där hon
efterfrågas, såsom Sjukhuskyrkan och gymnasieskolan.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

3. Den grundläggande uppgiften

Gudstjänsten är själva käman i församlingen och dess Iiv. Vi skall arbeta
aktivt för att öppna gudstjänstlivet för större delaktighet och samhörighet.
Vår målsättning som församling är att gudstjänstens rikedom skall vara
öppet inbjudande och upplevas levande, tillgänglig och meningsfylld.

Församlingens gudstjänstliv skall tillvarata de skilda möjligheter till uttryck
som våra fyra olika kyrkor ger rum för. Ängelholms kyrka är församlingens
huvudkyrka där huvudgudstjänst normalt firas varje sön- och helgdag.
Dessutom skall som regel firas gudstjänst i ytterligare två av kyrkorna. I
Höja och Rebbelberga kyrkor kompletteras gudstjänstutbudet. Kyrkan
Szt Mikael har sin särprägel som samarbetskyrka med EFS.

Säng och musik skall ha en bärande funktion och bidra till mångfald och

uttryck. Därtill har det potential öppna upp kyrkorummet för nya grupper.
Därför skall tillräckliga resurser ges arbetet med körer men också för att
kunna genomföra vanliga gudstjänster och kyrkliga handlingar med hög
musikalisk kvalité. Orgeln som kyrkans instrument och orgelmusiken skall
ha en särställning. Musikgudstjänster och konsertverksamhet skall stödja
och utveckla kyrklig sång och musik.

Dop, kontirmation, vigsel och begravningsgudstjänster är viktiga för att
uttrycka gemenskap mellan församlingen och dess medlemmar samt
tydliggöra den kristna trons mening i livet. Barns medverkan skall
uppmuntras genom särskilda gudstjänster. Söndagshörna för barn erbjuds
vid gudstjänst i S:t Mikael. I övriga kyrkor finns bambord med leksaker.
böcker och ritsaker.

För närmare detaljer om gudstjänster och kyrkliga handlingar hänvisar vi
läsaren till respektive pastoral.
Diakoni är en konsekvens av och ett uttryck för den kristna tron. Det är
därmed hela församlingens ansvar. Diakoni omfattar alla åldrar. Den måste
vara anpassad för sitt sammanhang och förändras över tid utifrån aktuella
samhällsförändringar. Därför behöver det diakonala arbetet ständigt
utvecklas. Diakoni innebär ett respektfullt möte med den andre och en
helhetssyn på den enskilda människans livssituation oavsett tro och
kyrkotillhörighet.

När det gäller prioriteringar så är ordet utsatthet ett ledord. Det behövs en
kontinuerlig reflektion om vad som är församlingens uppdrag utifrân
befintliga behov. Samhällets sociala skyddsnät ska användas i första hand.
Församlingen är en del av det omgivande samhället.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Samverkan med kommun, sjukvård, olika myndigheter, föreningar och
organisationer är ett sätt att tillsammans med andra arbeta för ett gott
samhälle där profetisk diakoni ibland får vara ett uttryckssätt.
Det konkreta diakonala arbetet i församlingen samt underliggande
prioriteringar beskrivs närmare i vår diakonipastoral.

Undervisning är en av församlingens huvuduppgifter. Undervisningen i
Ängelholms församling är grundad i tanken på en livslång dopundervisning
som är präglad av att vi alla är kallade att dela tro och liv med varandra.
Dopet är en gåva men också en kallelse, en kallelse att leva i sitt dop och
sin tro. En hel del av vår undervisning skeri samverkan med externa
parter, antingen hos oss eller hos dem.

Församlingens undervisning ger människor möjlighet att leva och växa i sin
tro genom att ge tillgång till Bibelns berättelser och kyrkans tradition. samt
en möjlighet att reflektera kring och därigenom fördjupa sin tro.
Undervisningen är en central aspekt av allt kyrkligt liv och genomsyrar all

vår verksamhet. En god undervisning förutsätter goda relationer och goda
möten, oavsett sammanhang och vem vi möter.

Ängelholms församling vill verka för en god undervisningsmiljö för mänsklig
och andlig utveckling i alla åldrar. Vi skall erbjuda ett brett utbud av tillfällen
och platser för undervisning, samtal och reflektion med utgångspunkt i olika
pedagogiska metoder.
Barnen har en särställning i församlingens arbete och Jesus ger också
barnen ett särskilt uppdrag, att vara förebilder. Därför skall ett tydligt
barnperspektiv finnas iförsamlingens samtliga verksamheter. Inbjudan till
dop och den grundläggande uppföljningen av dopet fram till
konñrmationsåldern skall prioriteras.

För en närmare genomgång av verksamheter och prioriteringar inom
området hänvisar vi till vår undervisningspastoral.
Mission är i församlingens ögon inte en verksamhet, utan ett perspektiv och
förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör. Mission uppkommer i varje
möte, varje steg som tas på den evangeliska vägen där nyfikenhet och
längtan växer hos dem vi möter. Mission behandlas därför inte närmare
här.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

FÖRSAlVlLlNGSlNSTRUKTIONENS FORMALIADEL

De regler för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets
tillsyn.

GU DSTJÄNSTFIRANDE (17 kap 3 och 5 § KO samt 37 kap 2§ KO)

JA

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

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § &

18

NEJ

D

NEJ

D

kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i församlingen

enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 : 24
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik

145

Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som
ingår i Den svenska kyrkohandboken som huvudgudstjänst?
aktuellt
efter den
20/5 2018
Ej

_

n

Om "JA” ovan, hur många gånger per år?

NAGON GANG

El

JA

D

.

CA1 GANG/MÄN

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket Lunds stift

JA E]

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok

JA

i

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND

(17 KAP7

D

D

D
NEJ D

ALLTID

NEJ

B

§ KO)

En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund firas som huvudgudstjänst högst

2

Ekumemaw' Ping“
gånger/år med EFS.“'kan'
församling

10

i

Ängelh0|m

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2

5;'

KO)

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal prästtjänster'
i

församlingen finns följande prästtjänster:

4 komministrar,

I

1

samarbetskyrkopräst,

1

kyrkoherde

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

Hur många organisttjänster finns?

2

Hur många kantorstjänster finns?

DlAKONER
Hur många diakontjänster finns i församlingen?

3. varav 2 f n besatta

ÖVRlGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

11

2

FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ KO)

l

församlingen finns följande större språkgrupper representerade:

i

vår ordinarie församlingsverksarnhet arbetar vi med olika språk på följande sätt:

Finns beredskap för tillfälliga och akuta behov av att möta människor på andra språk än svenska?

JA

B]

NEJ

E]

Om ”JA", ange vilka språk ni har beredskap att möta människor på vid tillfälliga och akuta behov:

Engelska

12

