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

Pastoratets omvärld
1.

Beskrivning

RELATIONER:

'

Sverige är ett land med många ensamhushâll. Detta är fallet också i
Örkelljunga. Naturliga mötesplatser som fanns förr har försvunnit. Många
människor känner inte längre sina grannar och det naturliga utbytet av
några ord eller meningar över häcken eller längs byvägen lyser allt mer
med sin frånvaro. Nya relationsmönster, bland annat via sociala medier,
växer fram.

l

BOENDE:
Örkelljunga pastorats område sammanfaller med Örkelljunga kommun. I
kommunen bor strax över 10 000 personer och är därmed - sett till antalet
invånare - Skånes näst minsta kommun. Största delen av befolkningen bor
i fyra tätorter, huvudsakligen i enfamiljshus.
samtliga tätorter ñnns även
flerfamiljshus. l kommunen finns mycket fritidsbebyggelse. Örkelljunga
ligger nära ett antal städer i Skåne och södra Halland. Det går täta
bussturer till och från Helsingborg, Ängelholm och Hässleholm.
I

*ARBETE:
1

Kommunen är den största arbetsgivaren, men det finns ett antal större
arbetsgivare med mer än 100 anställda. Örkelljunga har ett antal större
köpcentra i sin närhet, vilket gör att tätorten utarmats på butiker, tex
klädesaffärer. Kommunen kännetecknas av en stor daglig in- och
utpendling.

UTBILDNING:
i Örkelljunga finns skolor med
utbildning upp till och med gymnasienivå. i
Örkelljunga ñnns också komvux, grundsärskola, särvux och SFI.
Kommunen driver 10 förskolor samt fritidshem på samtliga F-6-skolor.
Under 2019 invigdes en hälsoförskola, som blivit uppmärksammad för sin
helhetssyn på barns hälsa. I centralorten finns fritidshem för de äldre
barnen. Det finns en friskola med kristen värdegrund i Örkelljunga,
Solängskolan. Andelen av befolkningen som har eftergymnasial utbildning
ligger under riksgenomsnittet.
Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

I

l

HÄLSA OCH OMSORG:
I Örkelljunga finns ett rikt föreningsliv med möjlighet till gemenskap kring
olika aktiviteter och intressen. Kommunen har två vårdcentraler. av vilka en
drivs i privat regi. Det finns även familjecentral som inrymmer öppen
förskola, famiijerätt och BVC. Äldre- och handikappomsorgen erbjuder hjälp
och stöd i vardagen. Särskilt boende finns för äldre och demenssjuka.
Kommunen har gruppboende och servicelägenheter. Ett stort problem är
den sociala utsattheten samt de ekonomiska svårigheterna.

FRITID:
Örkelljunga utmärker sig genom sin fantastiska natur och har ett flertal
fritidsanläggningar. Det finns möjlighet att utöva ett stort antal idrotter
liksom möjligheter för alla åldrar att delta i olika konst- och
kulturarranggeman. Arenan Forum Örkelljunga, som invigdes 2016, är
tänkt som ett centrum och en mötesplats för en mängd olika arrangemang.

TRO:
Örkelljunga var den lågkyrkliga väckelsen mycket stark i slutet av
1800-talet och början av 1900-talet. Den inomkyrkliga väckelsen lever
vidare i missionsföreningar med verksamhet i kommunen. Även andra
kristna samfund är etablerade i kommunen. De olika kristna församlingarna
och föreningarna samverkar i samverkansorganet Örkelljunga Kristna råd.
Även andra religioner är representerade i Örkelljunga. Jehovas Vittnen har
sedan länge en egen Rikets sai här, medan en tidigare affärslokal nu hyrs
ut som en moské för muslimska gudstjänster.
l

'

BARNANALYS:
Förskolor och skolor i kommunen arbetar aktivt med de fyra grundpelama i
FN:s barnkonvention. förskolorna arbetas det pedagogiskt med frågor på
barnens nivå. i grundskolan bedrivs ett aktivt arbete med samtal och
reflektion kring barns olika rättigheter. Barnen i kommunen har fått komma
till tals bland annat gällande småskolornas framtid och besluten har fattats
utifrån en bedömning av vad som är barnens bästa.
I

INVANDRINGIINTEGRATION:

-

Örkelljunga har likt riket i övrigt- en växande andel människor med
ursprung i andra länder, varav en del har flytt från konflikter och krig i sina
hemländer, och nu fått asyl i Sverige. Kyrkan samverkar med kommunen i
frågor som handlar om mottagande och integration. I Örkelljunga finns en
förening som arbetar särskilt med integrationsfrågor, nämligen IFALL,
Integration för alla.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

|

2. Utmaningar och möjligheter

1. Ett samhälle i förändring
I vår tid upplever många människor att samhället
genomgår stora
i
motsats
till
tiders
statiska
situation. Det visar
förändringar
gångna
ganska
också
i
konkret Örkelljunga t ex genom nedläggningar av affärer och
sig

företag med försämrad service och arbetslöshet som följd. Resultaten i de
allmänna valen brukar anses spegla ett ganska utbrett missnöje med
samhällsutvecklingen.

Svenska kyrkan i Örkelljunga har som sitt huvudansvar de kyrkotillhöriga,
men vill också nå dem som står utanför. Örkelljunga kommun är en ort
genom vilka många människor passerar. Pastoratet vill möta också dessa
människor och ge dem något av vad kyrkan står för, bl a genom öppna och
tillgängliga kyrkor och församlingshem samt information om verksamheten
våra församlingar.

i

2. Öppenhet och gemenskap
Kyrkan vill inte vara som en isolerad ö i bygden utan vara en del av
samhället och försöka påverka och samverka med de medel hon har att
förbättra människors livssituation. Kyrkan viII bjuda in till mötesplatser med
gemenskap och samtal, i vilka ges möjligheter att se den kristna trons svar
på de stora frågorna i livet.

Barnen har en central roll i kyrkan, en roll som Jesus tydligt ger dem. Det är
en utmaning att göra kyrkan till en självklar plats för barnen och att där
också möta deras föräldrar och hela familjen. Idag möts man också digitalt;
på social medier m m. Kyrkan vill på ett positivt sätt finnas med i det
sammanhanget.

Det lin ns ett ganska stort antal kristna gemenskaper i Örkelljunga. En
utmaning för kyrkan är att stärka det ekumeniska arbetet och att
gemensamt arbeta för att föra nya människor till en levande tro på Jesus
Kristus.
3.

Se människan

Trots det trygg hetssystem som finns i samhället hamnar en del människor
utanför. Det kan bero på ensamhet, psykisk ohälsa, problematik kring
integration samt missbruk mm. Kyrkan har ett uppdrag att se och stödjaalla. Genom diakonala verksamheter finns möjlighet att möta dessa
människor på ett särskilt sätt. En utmaning är att i Jesus efterföljd arbeta
diakonalt.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

VlLKA ÄR Vi?

Vi är Svenska kyrkan i Örkelljunga pastorat, vi väljer att beskriva vår
identitet utifrån tre utgångspunkter, nämligen:
1. Varifrån kommer vi? Vilket arv har vi att förvalta?
2. Vad är vi idag? Vilken självbild har vi och hur uttrycker vi oss idag?
3. Vart är vi på väg? Vilken utveckling vill vi se i framtiden?
Våra tankar utifrån fråga 2) redovisas under rubriken "Den grundläggande
uppgiften" och våra tankar utifrån fråga 3) redovisas under rubriken
"Uppdraget för de närmaste fyra åren".

VARIFRÅN KOMMER VI?
Vi är tre församlingar med hemvist i Svenska kyrkan, som är en gren av
den världsvida kyrkan. Vi tillhör den evangelisk-lutherska kyrkofamiljen.
"Evangelisk" förstår vi som att vi har evangeliet om Jesus Kristus som vår

grund och källan för församlingens liv. i ordet ”luthersk” ligger den tolkning
av evangeliet, som brukar sammanfattas med orden ”nåden/Kristus allena”,
”tron allena” och "skriften allena". I samklang med Lunds stifts vision:
"Bottna i nåden, skapa i världen". W lever av det vi får, mer än av det vi
gör. Det är nåd. Att bottna är att mitt bland vågorna känna fast grund under
fötterna.

Vi är en gemenskap av alla döpta; av kyrkotillhöriga och medarbetare som
är såväl anställda, förtroendevalda som ideella. Alla är olika, med olika
uppdrag och ansvar, men alla är lika nödvändiga för att Kristi kropp ska
leva och växa till.

.

Örkelljunga är ett gammalt centrum för den Iågkyrkliga väckelsen som var
särskilt stark i bygden från mitten av 1800-talet fram till början av
1900-talet. Denna väckelse lever idag vidare i två inomkyrkliga rörelser:
EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen) och ELM (Evangelisk Luthersk
Mission, tidigare BV - Bibeltrogna Vänner). Utmärkande för den lågkyrkliga
väckelsen är betoningen på Ordets förkunnelse och den personliga tron
samt ett ansvarstagande både i förening/församling och i samhället. Arvet
lever tydligt vidare i Svenska kyrkan bland annat genom att medlemmar
och medarbetare är engagerade både i Svenska kyrkan och i någon
missionsförening. Detta är både en tillgång och en utmaning för Svenska
kyrkan när det gäller samverkan och församlingssyn.

,

'

pastoratet finns sex kyrkobyggnader från olika tidsepoker: Skånes
Fagerhults kyrka, Skånes Värsjö småkyrka, Åsljunga småkyrka.
Örkelljunga kyrka, Rya kyrka och Rya kyrkoruin (Rya gamla kyrka). I
Skånes Fagerhult. Örkelljunga och Rya finns dessutom församlingshem.
Dessa olika kyrkobyggnader och församlingshem inbjuder till varierande
möjligheter för gudstjänstliv och annan verksamhet.
I

'

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2. Uppdraget för de närmaste fyra åren

VART ÄR VI PÅ VÄG?
Detta är den tredje punkten under Programförklaringens avdelning
'Identitet'. Under rubriken ”Vart är vi på väg?” vill vi se framåt de närmaste
fyra åren.
Utifrån den inledande omvärldsbeskrivningen och de utmaningar och
möjligheter vi ser, vill vi sammanfatta pastoratets inriktning de närmaste
fyra åren med tre ord, nämligen delaktighet, evangelisation och växande.

DELAKTIGHET
Vi vill komma bort från bilden av att kyrkan erbjuder gudstjänster och annan
verksamhet för publik, åskådare och åhörare. När vi bjuder in till
gudstjänster och annan verksamhet vill vi verka för större delaktighet. där
människor inspireras till att ta eget ansvar och bidra utifrån sina egna
individuella förutsättningar. Vr vill tydliggöra att vi alla är viktiga delar i Kristi
kropp.

EVANGELISATION
Vi vill bjuda in till gudstjänster och andra mötesplatser där evangeliet blir
förmedlat och det därmed kan bli ett möte mellan Gud och oss människor.
Oberoende av kunskap och bakgrund, ålder och livssituation, ska man
kunna känna sig välkommen. sedd och få möjlighet att möta evangeliet om

Jesus Kristus.

VÄXAN DE
Vi vill bjuda

in till gudstjänster och andra mötesplatser där man kan växa.
både som människa och i livet som kristen. Det personliga växandet
kommer då också att bli ett växande för församlingen som Kristi kropp.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

3. Den grundläggande uppgiften

VAD ÄR VI IDAG?
Detta är den andra punkten under Programförklaringens avdelning
'Identitet'. Under rubriken "Vad är vi idag?“ vill vi redogöra för hur vi ser på
den grundläggande uppgiften.

Vi vill vara en öppen och levande kyrka i gemenskap med Gud och
människor och vi vill vara en kyrka som vill göra Guds kärlek synlig
världen. Vi vill på följande sätt fullgöra intentionen som finns i ”Den

i

grundläggande uppgiften" enligt Kyrkoordningen.

GUDSTJÄNST. Vi är en gudstjänstlirande kyrka där vi varje söndag samlas

för att fira Kristi seger över döden. I gudstjänsten fin ns utrymme för glädje
och sorg, befrielse, misslyckande och upprättelse. Gudstjänsten är för alla
åldrar och i den ryms alla aspekter av livet. gudstjänsten förmedlas Guds
.kärlek i Kristus genom bibeiläsning och förkunnelse, bön och lovsång. Vår
samhörighet med Gud och varandra blir särskilt tydlig i nattvarden, ivilken
vi får ta emot Jesus Kristus för att sedan sändas ut i samhälle och värld.
I

UNDERVISNING. Vi är en undervisande och lärande kyrka. Kyrkans
uppdrag att undervisa hör samman med dopet- allt lärande i församlingen
kan förstås som dcpundervisning. l dopet får vi av nåd - alltså helt gratis -

i

del av det nya livet i Jesus Kristus. Dopet utgör grunden för livet som
kristen som är en livslång process med möjlighet att växa i den kristna tron.
Vårt pastorat vill genom sin undervisning erbjuda möjligheter att upptäcka,
utforska och leva i den kristna tron och de kristna traditionerna.

i

.

DIAKONI. Vi är en diakonal kyrka. Ordet diakoni betyder tjänst och kan
beskrivas som den kristna tron omsatt i handling. Diakoni handlar om att
möta de behov som finns hos människor i utsatta livssituationer och att
motarbeta företeelser i samhället som gör att människor hamnar i utsatthet.
Vår kyrka är genom sin diakoni ett barmhärtighetens tecken i Jesu
efterföljd, både i våra församlingar och i samhället. Vi vill möta alla
människor med respekt, förmedla värme och mod. så att människors egen
inneboende kraft och förmåga kan frigöras.

7

'

.

MISSION. Vi är en missionerande kyrka som vill översätta tron på Guds
kärlek genom Jesus Kristus till alla - till grannar och arbetskamrater. men
också till dem vi inte känner, människor som kanske bor långt borta. Viljan
är att fler ska få en personlig relation till Gud. Vår kyrka är en del av den
världsvida kyrkan, vilket betyder att vi delar ansvar, tro och liv med kristna
runt om i hela världen. Ordet mission kommer från latinets "missio" som
betyder sändning, uppdrag, ett uppdrag kyrkan fått från Herren själv.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

.

.

'

4. Hur är ansvaret för den grundläggande uppgiften fördelat melan pastorat och församlingar
och mellan församlingarna i pastoratet ?

Kyrkofullmäktige i Örkelljunga pastorat ställer resurser till förfogande, så att
den grundläggande uppgiften kan utföras i dess helhet i alla pastoratets
församlingar. Kyrkoråd och församlingsråd utför sina uppgifter enligt
Kyrkoordningen och enligt lokala överenskommelser.

Den kyrkliga verksamheten i Örkelljunga pastorat ska präglas av både
enhet och frihet. Pastoratets enhet ska därför betonas utan att för den skull
begränsa församlingarnas frihet.
Traditionellt är församlingsgränserna skarpa, vilket betyder att
församlingens medlemmar i huvudsak engagerar sig i den egna
församlingen och håller sig inom försa'mlingsgränserna. Utan att motverka
detta lokala engagemang vill vi uppmuntra till delaktighet över
församlingsgränserna.
När det gäller anställningar i pastoratet bör dessa vara
pastoratsgemensamma. men när det gäller arbetsuppgifter kan de vara
församlingsanknutna, särskilt när det är viktigt för medlemmarna att veta
'vem man kan vända sig till och vem som har det särskilda ansvaret i
församlingen.
'

:

Huvudgudstjänster ska firas regelbundet i alla tre församlingarna. Med
'regelbundet menas att sammanlysning till annan församling -förutom vid
särskilda pastoratsarrangemang - bör ske högst en söndag per månad.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL

De regler för pastoratet och församllngarnas verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE

(17 kap 3 och 5

§ KO samt 37 kap 2§ KO)

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

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § &

18

JA

NEJ

D

kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i var och en av pastoratets församlingar
enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013:12
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik:

Örkelljunga församling: 43
Rya församling: 29
Skånes Fagerhults församling: 32
Hur fördelas huvudgudstjänster (minst 24 per år och församling) och huvudgudstjänster med
nattvard mellan församlingarna i pastoratet?

Örkelljunga församling: 84 huvudgudstjänster varav 43 med nattvard
Rya församling: 54 huvudgudstjänster varav 29 med nattvard
Skånes Fagerhults församling: 57 huvudgudstjänster varav 32 med
nattvard

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND

(17 KAP 7

§ KO)

En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund firas som huvud-

gudstjänst högst

5

gånger/år med

annan

församling

10

.
i

Örkelljunga kommun

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)
Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i pastoratet finnas minst följande antal prästtjänster:

3

pastoratet finns följande prästtjånster:

I

1

kyrkoherdetjänst

3 komministertjänster

Hur fördelas prästresurserna mellan de olika församlingarna?

Kyrkoherden har övergripande ansvar för pastoratet.
De tre komministrarna har församlingsansvar för var sin församling samt
tjänstgör i hela pastoratet.

I

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

Hur många organisttjänster finns?

Hur många kantorstjänster finns? .2

1

11

DIAKONER
Hur många diakontjänster ñnns i pastoratet?

2

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

.En.av.diakontiänstema.är.förnärvarande.bemannad..av..en.diakaniassis.tent..

Arbetsuppgifterna..för.eaavkantorstiänsterna utfärs..av.tim:vikarier..ogl1
.medarbetare..rned..musikaliskkompetens..

PASTORATETS VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÄK (57 kap 5§ Ko)

l

pastoratet ñnns följande större språkgrupper representerade:

Förutom svenska kan danskahtyska, arabiska och dari nämnas

vår ordinarie ver a

r

rvi

m

li

råk

föl'an

“ttz

Wssa kyrkliga handlingar kan ske på engelska.

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

JA.
Om

NEJ|:|

'JA'. ange vilka språk ni

har beredskap att möta människor på vid tillfälliga och akuta behov:

Personalgruppen: Engelskahtyskal danska, swahili

Övriga församlingsengagerade behärskar ytterligare språk.

12

BILAGA TILL FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN

FÖRSAMLlNGARNA PASTORATET
l

Församlingen ansvarar fortfarande för den grundläggande uppgiften. Pastoratet har som
pastoralt område ansvar för att församlingarna fullgör den grundläggande uppgiften.
Här ges utrymme för en eventuell beskrivning av vad som är utmärkande och/eller särskiljande
för varje församling i pastoratet.

ÖRKELLJUNGA FÖRSAMLING
Örkelljunga församling, bestående av tätorten och angränsande byar, har
sedan 150 år präglats av den Iågkyrkliga rosenianska väckelsen. De
inomkyrkliga rörelserna EFS och ELM är ännu både aktiva och starka i
bygden. Örkelljunga församling bör försöka ha goda relationer med dessa
rörelser, även med missionsgårdarna EFS-gården och Strandhem, och
söka möjligheter till samverkan. Örkelljunga församling ska också verka
ekumeniskt med övriga församlingar. Denna samverkan bör ske genom det
informella samarbetsorganet Örkelljunga Kristna Råd. Örkelljunga
församling bör också ha en öppenhet inför skolorna som ligger inom
församlingens gränser och gärna vara en resurs för både elever och lärare.
Örkelljunga församling bör vara en integrerad del av samhällslivet när det
gäller näringsliv, vård, omsorg och integration.

RYA FÖRSAMLING

,

Rya församling vill att alla boende i församlingen skall lära känna Jesus
Kristus som sin personliga frälsare. Vi vill att gudstjänsten ska vara
veckans höjdpunkt där vi får möta och ta emot Jesus och där alla känner
sig välkomna och delaktiga. Gudstjänsten ska vara en levande, växande
och dynamisk gemenskap, dit vi kommer med förväntan och där vi växer i
relationen till Gud och varandra. Rya församling vill ge alla församlingsbor
möjlighet att ta del av budskapet om Jesus Kristus genom gudstjänst men
också genom andra verksamheter, där vi möter människor på den plats de

\

r

befinner sig på sin resa genom livet. Barnverksamheten har en central roll,
där barnen får möta Jesus i ord och handling, vilket ger kunskap om och en
nyfikenhet på Jesus som sprider sig i barnens närmiljö. Vi vill hitta nya
verksamhetsformer, där man får möjlighet att dela funderingar kring livets
mening och Jesus betydelse för livet. Församlingen skall vara relevant för
människor i livets alla skeden.

i

1

i

j

SKÅNES FAGERHULTS FÖRSAMLING
Skånes Fagerhults församling vill bygga församling genom bön, diakoni
och gemenskap. Det är vår bön och förhoppning att vi ska få fortsätta vara
en växande, gudstjänstfrrande församling. Vi vill nå allt fler boende i
församlingen, så att fler kommer till gudstjänsten och blir engagerade i våra
olika grupper, t.ex. Alpha, hemgrupper och andra mötesplatser. Vi vill
framöver prioritera barn- och ungdomsverksamheten i församlingen.
Skånes Fagerhults församling vill även arbeta ekumeniskt genom att lokalt
lsamarbeta med Centrumkyrkan (EFK).
,

j

l
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Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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