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.Härezlsulla

kontrakt

För förteckning av kyrkor och öppettider, se baksida
Församlingsexpeditionen(-er) i pastoratet har expeditionstid för personliga besök och telefontid:

Mån-ons, fred 10-12, tors 13-15.

www.svenskakyrkan.se/allerum
Facebook (Allerums pastorat). Instagram (allerums_pastorat)

pastoratets webbphg;
Sociala medier.

Följande dokument, som relaterar till församlingsinstruktionen, frnns'i församlingen och är
insända till kontraktsprosten:
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Bamkonsekvensanalys som genomförts vid framtagandet av
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församlingsinstruktionen

Verksamhetsplan (kopplad till budget)
Gudstjänstplan
Pastoral handlingsplan för dop
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NejD

Pastoral handlingsplan för konfrrmandarbete
Pastoral handlingsplan för begravning
Handlingsplan för beredskapsförberedelser under kris
och höjd beredskap
Pastoral plan för användandet av pastoratets kyrkor
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Kontraktsprosten har tagit del av dessa doku
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Kyrkorådets godkännande
av församlingslnstruktlonen

Allerum 8/6
datu

?ll da

á

kyrkofullrnâktiges
ordförande
Helena Tengslrand
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Kyrkoherdens godkännande
av försanülngsinstruktionen

Allerum 8/6

m

Kyrkorådets
ordförande
Kerstin Hesslelors Persson

Namnförtydligande

Eskil Tyrberg

Namnförtydligande

Domkapltlet i Lund utfärdar denna församlingslnstruktion att gälla tills vidare
Lund den

?Out-Uber mao
.lohan Tyrberg, biskop

pâ domkapitlets vägnar:
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pastoratet hnns följande kyrkor:
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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 programförklarlng

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

Pastoratets omvärld
1.

.

Beskrivning

Allerums pastorat, strax norr om Helsingborg, har strand mot såväl Öresund som
Skälderviken. Det är en välmående bygd med förort och landsbygd, lantbrukare,
småföretagare och utpendlare. Pastoratet har drygt 13 000 invånare och består av
församlingarna Allerum, Fleninge och Välinge-Kattarp som har fyra medeltida
kyrkor med kyrkogårdar. Det finns fem församlingshem och en förskola. 62
procent av invånarna tillhör Svenska kyrkan. Kyrkogårdama och kyrkans
grönytor är välskötta, tillgängliga och rofyllda. Synintrycket inför möten i lokaler
och kyrkor signalerar god omsorg.
Villasamhällena Domsten, Hittarp och Laröd längs kusten i väster är den
folkrikaste delen. Längre österut ligger Allerum och Hjälmshult som vuxit
samman. I Allemm finns en välbesökt golfbana.

I tätorten Ödåkra med villor, radhus och lägenheter möts Allerums och Fleninge
församlingar. Fleninge med sitt gästgiveri har varit en mötesplats sen 1600-talet. I
Ödåkra finns Spritan, en nerlagd spritfabrik som blivit en plats där
verksamheterna genomsyras av hållbarhet och gemenskap med sådant som konst,
shopping och förtäring.

Välinge-Kattarps församling i norra delen med samhällen som Hasslarp, Kattarp
och Utvälinge är en jordbruksbygd med Hera stora säterier. Här finns även
Sandön, kommunens enda ö, som lockar fågelskådare, sportfiskare och badare.
I pastoratet finns fem grundskolor (tre F-9 och två F-6) och ett antal förskolor, så
väl kommunala som fristående. Pastoratet driver en förskola på entreprenad för
Helsingborgs stad. Ungdomarna är i en mobil ålder, många går i skola i
Helsingborg. Det finns två vårdboenden, Lundhagen i Kattarp och Tuvehagen i
Ödåkra. Dessa orter har också tågstationen Bussförbindelser till större orter är
goda, mellan pastoratets kyrkor och församlingshem är de allmänna
kommunikationerna outvecklade. Ängelholm Helsingborg Airport ligger endast
några mil bort. Utpendlingen till arbetsplatser är hög, i pastoratets närområde
finns t ex köpcentret Väla.

Max .antal tecken: 2150 inkl blanksteg

I Allemms pastorat ñnns socioekonomiska skillnader, olika förutsättningar och

sammanhang. Gemensamt är stolthet och engagemang för bygden som har ett
lågkyrkligt arv och ett rikt föreningsliv där sporter som fotboll, ridning och tennis
är väl representerade. Svenska kyrkan i Allemms pastorats alla delar har en viktig
roll i lokalsamhället med stor kontaktyta och bredd i verksamheterna.

I församlingsinsmiktionen återkommer Unga röster. Det är barn och unga som
varit med under processen och som har kommit till tals.

Unga röster:
Det är bra för i stan kan man inte hoppa studsmatta och cykla runt!
Jag bor nära en skog man kan leka i.
Min gata ärjättemysig detfinns många lekplatser
och jag en kompis som granne.
Det jinns en cykelväg som går direkt till min kongois,
så jag slipper möta nägra bilar när jag cyklar dit.

Max antal tecken: 21 50 inld blanksteg

2. Utmaningar och möjligheter
'

Kyrkan vill gemenskap och har gamla rum att vara i, ensam eller tillsamn'rans,

samhället präglas av
individualism och nya digitala mötesplatser. Kunskapen om
kristen tro sjunker i samhälle och kyrka.

Människor är stressade och blir indragna i många måsten. Det som rör hälsa,
klimat och hållbar utveckling blir allt angelägnare. Söndagen fylls med mycket
annat än gudstjänst. Mönster och vanor, människor och kultur
påverkar
gudstjänster och församlingshv.
Många lever med olika' familjekoustellationer som försvårar för barn och vuxna
att' följa församlingsli'v kontinuerligt. Några får
aldrig tid att vara ensamma, andra
är ensamma Och saknar gemenskap.

Unga röster:
Ibland lite jobbigrñr jag bor här varannan vecka.
Vi kommer till grannarna. men de kommer inte till oss
.

Diet är bra med rörliga resurser i pastoratet, en möjlighet för gemensamma
projekt
och stöd åt varandra. Det är en utmaning 'att hitta sätt för kyrkans

existensberättigande i vår tid.

Det är en utmaning att tala om kristen tro på ett för människor angeläget och
meningsfullt sätt i personliga möten, i digitalt lärande och i det offentliga
samtalet. Och att låta människors livsfrågor rymmas inom kyrkans ram.
Kommunikation genom sociala medier ökar, med högre hastighet och mer bilder
än ord. Nutidsmänniskan måste lära nya sätt att leva tillsammans och
bygga
samhällen som möter behovet av en hållbar framtid.
l

i

Allerums pastorat antar fyra utmaningar som också rymmer möjligheter för
kommande fyra år:

.

l. Gudstjänst- och församlingsliv i utveckling, växelrörelse mellan gudstjänst
och samhälle.
I

2. Livsnära samtal med människor som vistas i Allemms pastorat.
3. Nätverk för att kraftsamla ideella resurser, stärka banden med andra aktörer

i samhället och med den världsvida kyrkan.

4. Hållbar och långsiktig planering för framtiden så gudstjänster,
församlingsIiv och fastigheter motsvarar behoven för kommande generationer.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

I

Programförklaring
1.

*

ldentltot

Visionen för Allerums pastorat är: Skörstarka tillsanmmns! Starka nog att vara
sköra och kloka nog att vara starka. Ett sådant förhållningssätt är bara möjligt
tillsammans med varandra. Lunds stifts vision bottna t' nåden och skapar' världen
betonar det givna livet som förutsättning för att skapa.

-

Med utgångspunkt från dessa visioner Skörstarka tillsammans! Bonna i nåden
och skapa i världen vill Allerums pastorat vara en kyrka som är inkluderande,
lättillgänglig och generationsöverskridande. Förtroendevalda och anställda som
deltar i gudstjänstlivet bidrar till trovärdighet. Kyrkan ska vara angelägen för
människor i alla åldrar, från vaggan till graven. Barnen, som är unika och var och
en i sin ålder, har en naturlig plats i gudstjänster och kyrkliga handlingar. I deras
lekfulla idéer finns potential att ta på största allvar, till exempel denna: Pool på
förskolan, lianer på lekplatserna och hus som är gjorda av godis.

-

Den strategiska kommunikationen ska spegla gudstjänster och församlingsliv
samt genomlysa och utveckla såväl pastoratets närvaro på sociala medier och
hemsida som den interna kommunikationen. Allt för att bidra till ökad kunskap
om och intresse för kyrkan. närvaro i bygden och dialog med omgivningen. Med
traditionella och digitala kanaler när kyrkan också utanför sina gränser. Sociala
medier är bra kanaler, ett sätt att anpassa sig i tiden och det är inspirerande att
följa också annat än det egna.

Allemms pastorat har en stark tradition med arv från 1700-talets lågkyrklighet
och hembygdskänsla. Det finns en intention att vara sig själv, nåbar. välkomnande
och öppen tör nya tankar. Att anpassa sig och behålla fokus är att vara levande
församling. Det är i samhället kyrkan sprider det glada budskapet. Kyrkan måste
också satsa på byggnader för morgondagens samhälle.
Unga röster:

Enkelhet, delaktighet och engagemang.
Låga trösklar och god stämning.
Bygemenskap och framridsanda.
Kyrkans liv behöver stavas gemenskap.
Kyrkan är jordnära och förankrad i folket.
Umrgin är ett bidrag till samhällets kultur.
det är viktigt att ta vara på traditioner; riter och liturgi.
Det finns en styrka i det traditionella.
Kyrkan ger trygghet, en plats som sandar människor
för samtal och diskussion som rör tro och lr'v.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2. Uppdraget för de närmaste fyra åren

De fyra utmaningar och möjligheter som Allerums pastorat antar ger

uppdrag under åren 2020-2023:

följande

I. Gudstjänst- och församlingsliv
Välkomna nya medlemmar och nyfödda. Dopet är grund för att möta livet, att
bjuda in till dop, döpa och följa upp dop är i fokus. Uppmuntra till att vara
gudstjänstvärd. Barn, unga o'ch vuxna hjälps åt i gudstjänsten, Kraftsamla kring
det innersta och utveckla det andliga livet. Ta vara på och utveckla varierat köroch musikliv för alla åldrar. Sång och musik är uttryck för att tolka livet.

-

i

2. Livsnära samtal
Samtala om livet och tron. Kristen tro är ett levande språk för existentiella
erfarenheter. Utveckla vårt språk för vår tro. Mera av undervisning, fördjupning
och relation med plats för existentiella frågor. Undervisning knyter samman
människors livsfrågor och bibelns berättelser. Relationer och gemenskap är
viktigt. Barn har rätt till andlig utveckling. Barn ska känna sig älskade och sedda,
bli medvetna om och engagerade i hållbar utveckling. När vi barnen när vi
många.
3. Mötas och kraftsamla

Ta vara på möten som ett tecken på omsorg om människor. Kyrkan är
människorna. Kyrkan ska synas. Vara en lättillgänglig kyrka för alla, underlätta
och visa hänsyn. Anställda och ideella som är tillgängliga och tar kontakt är
goda
ambassadörer för kyrkan. Vara närvarande i samhället, hjälpas åt och göra
erfarenhetsutbyte över församlingsgränserna. Samla och stärka ideella krafter. Vi
trivs där vi behövs.

*

4. Hållbar framtid
Fördjupa hur vi kan använda våra kyrkor också för annat än gudstjänst. Fortsätta
att utveckla gemensam administration som ger stöd genom information och
service till fönrOendevalda, anställda och allmänhet.
Unga röster:

-

-

Jag känner mig trygg.
Jag lär mig att vara stilla, det är bra.

Det är lugnt och skönt att vara där.
Man ber böner och tänker på Gud.
Man kan prata om Jesus och Gud. jag vill prata mer om sånt.
Där har vi gudsriänsr. Jag tänker också på de döda.
Jag började tro på Jesus.
Man blir begravd, man gifter sig där. klackarna ringer.
Man döps där, man får tända ljus. det känns lite bra att vara där.
lek, sång och teater. Ljus och böcker: Jag vill ha oändlig kärlekDe! är roligt och spännande och lite läskigt,
för det är så mycket folk, fast det är bra när vr' sjunger.
Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

'

3. Den grundläggande uppgiften

-

Församlingarnas uppgift är en, men har fyra perspektiv att lira gudstjänst,
bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Allt ska präglas av dopet som

livstydning.

Gudstjänst

vill: Fira

Gudstjänst är gemenskap, mötesplats och kraftkälla. Allemms pastorat
som tar människors längtan på
gudstjänster och kyrkliga handlingar som berör,
allvar. Ledord är delaktighet, känsla av samhörighet och mening. Evangelium har
är
i
många uttryck som ord, ton, bild och rörelse. Körer och musik viktigt
bidrar
till
för
alla
åldrar
fördjupning.
gudstjänsten. Ett rikt och varierat musikliv
Att lira gudstjänst i Allerums pastorat är roligt, festligt och värdigt.

Undervisning

Undervisning knyter samman människors livsfrågor och bibelns berättelser.
Kristen tro är ett språk för existentiella erfarenheter. Det behövs anknytningar och
samband mellan människors livsfrågor och bibelns berättelser. Allerums pastorat
vill: Utveckla detta språk för vår tro, kraftsamla kring det innersta och utveckla
det andliga livet. Stimulera till reñektion och bearbetning av livsfrågor, ge
och
grundläggande kunskap i kyrkans tro och lära samt skapa förutsättningar
möjligheter att uppleva tro och andlighet.

Diakoni

Diakoni är att se och stödja medmänniskan med respekt och hjälp till självhjäp,
Kristi kärlek i praktisk handling. Allemms pastorat vill: Leva med kyrkoåret i fest
och vardag och när livet snabbt förändras. Omsätta kristen tro i handling genom
mellan
omsorg om medmänniskan och skapelsen. Skapa ett klimat där gemenskap
människor fördjupas och stöd, hopp och kraft lever.

Westo-

Kristen mission är Guds sändning som pågår. Mission är ett förhållningssätt, en
tron kan väckas,
klangbotten. Församlingarnas mötesplatser ska bidra till att
drar inte
för
andra
tro
och
i
sin
som
är
öppen
trygg
mogna och växa. Den
med Guds
och
omvärld
viil:
Se
människor
stenhårda gränser. Allerums pastorat
banden
med andra
ögon, i dialog och tillit. Kraftsamla ideella resurser och stärka
aktörer i samhället omkring och med den världsz kyrkan.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

4. Hur är ansvaret för den grundläggande uppgiften fördelat mellan pastorat och församlingar
oçllgellan församlingarna i pastoratet '2
De tre församlingama i Allerums pastorat tar gemensamt ansvar för den
grundläggande uppgiften att lira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni
och mission. Pastoratet har ansvar för ekonomi, personal,
fastighetsförvaltning
och begravningsverksamheten.
_

'

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL

2.

De regler för pastoratet och församlingamas verksamhet som rör domkapltlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFlRANDE

(17 kap 3 och 5

§ KO samt37 kap 2§ KO)

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

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 §

8. 18

JA

NEJ

El

kap 6 § KO)

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

=
Enligt gudstjänststatistik 2019: Allerum:15 mässor + 32 gudstjänster 47
=
45
Fleninge: 16 mässor + 29 gudstjänster
=
Vålinge-Kattarp: 11 mässor (14 mässor 2020) + 33 gudstjänster 44
Hur fördelas huvudgudstjânster (minst 24 per år och församling) och huvudgudstjânster med
nattvard mellan församlingarna i pastoratet?

Allerums pastorat firas i regel varje söndag en huvudgudstjänst i form av
mässa i en av pastoratet tre församlingar.
Varje söndag firas också gudstjänst i minst en av de övriga
församlingarna, oftast som gudstjänst efter huvudgudstjänstens ordning.
Vid de stora högtidsdagarna firas oftast gudstjänst i alla tre
församlingarna.
Några gånger om året firas gemensam huvudgudstjänst i någon av
pastoratets kyrkor.
I

HUVUDGUDSTJÃNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 5 KO)
En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund firas som huvud-

gudstjänst högst

0

gånger/år med

församling

10

i

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 5 KO)
Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i pastoratet finnas minst följande antal prästtjânster:
I

4

pastoratet frnns följande prästtjänster:

“En kyrkoherde och tre komministrar

Hur fördelas prästresursema mellan de olika församlingarna?

Kyrkoherden arbetsleder de tre komministrarna som i sin tur, var och en
har ansvar för en av pastoratets tre församlingar: Allerums
församling,
Fleninge församling och Välinge-Kattarps församling.
Komministern i Välinge-Kattarp är också arbetsledare för
verksamhetsområdet "Barn och unga” och komministem iAlIerum för
verksamhetsområdet "Vuxen”.

l

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

Hur många organisttjänster finns? 1.

Hur många kantorstjânster finns? .2

11

DlAKONER
Hur många diakontjänster finns i pastoratet?
2

ÖVRIGA KOMMENTARER KRlNG TJÄNSTER

.Samtligpersnnal.äranställdipastoraxetnmkandänmdüänstgära .i
.pastnratets..alla.dalar..

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

l

pastoratet finns följande större språkgrupper representerade:

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

JA

E

NEJ

E]

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

Danska, engelska, tyska, ungerska, spanska. franska och polska.

12

BILAGA TILL FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN

FÖRSAMUNCARNA PASTORATET
|

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
sårskiljande
för varje församling i pastoratet.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

13

