
Svenska kyrkanQi
LUNDS STlFT

Domkapitlets diarienr

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION
Biärredsfor församling i

För förteckning av kyrkor och öppettider, se baksida

Tornazlåara

LUNDS STlFT
ink. 2022 -Eö- lli
Dossier. Diarienr
3, (L 3 5202205321!

kontrakt

Församlingsexpeditionen har expeditionstid för personliga besök och telefontid:

måndagåzlzhtisdagj..1..-.J.a...qnsdag:tr.edag..9.:.12

Församlingens webbplats: .....wwmbjarredsforsamlingee

Sociala medier: ......... Eacebook...lnstagram

Följande dokument, som relaterar till församlingsinstruktionen, finns i församlingen och är
insända till kontraktsprosten:

Barnkonsekvensanalys som genomförts vid framtagandet av

församlingsinstruktionen

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

Pastoral handlingsplan för begravning
Handlingsplan för beredskapsförberedelser under kris
och höjd beredskap
Pastoral plan för användandet av församlingens kyrkor

Kontraktsprosten har tagit del av dess

/Zâøøz 302,2 - /007
Ort och datum, namn //

'/
Kyrkofullmäktiges godkännande
av församlingsinstruktionen

Ort och datu

41m ÄkUzthi/c
Kyrkofullmâktiges
ordförande

LM: Manage-.a
Namnförtydligande

Domkapitlet i Lund utfärdar denna församlingsinstruktion att gälla tills vidare

Lund den 2/0212... Qi... 0 7

Ja.

Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
JaEI

dokument

z/
Kyrkoher ens godkännande
av församlingsinstruktionen

6%er e/ir 202/och datum

WWDC:
Kyrkoherde

, '
4 .

Hae/e [021550 /Pzef
Namnförtydligande

r
Johan Ty.//\2;;

1

på domkapitlets vägnar:

NeiEl

NejD
NejEI
Nejü
NejEI
NejEl
NejE]

Nej.

Kyrkorådets godkännande
av församlingsinstruktionen

åfürreo/ [///I 201/
Ort och datum

Mugg
Kyrkorådets
ordförande

UNG gt
&i\.'.I/Le(Namnförtydligande



I församlingen ñnns följande kyrkor:

Bergakyrkan

Borgeby kyrka

Flädie kyrka

Fjelie kyrka
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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

l Bjärreds församling var per 31/12 2020 den totala folkmängden 10 624
personer. Av dessa var 7028 medlemmar i Svenska kyrkan, 66.2 % av
befolkningen. Befolkningen beräknas öka med ca 580 personer från år 2020 till år
2026 enligt kommunens befolkningsprognos.

Det finns inga andra registrerade kristna samfund eller andra religiösa
trossamfund inom församlingsgränsema. Församlingen tillhör Lomma kommun.

Bjärreds tätort är ett naturligt centrum i församlingen med affärer, skolor och
vårdinstitutioner.

Många som bor i församlingen arbetar på annan ort och pendlar. Drygt fyra av
fem förvärvsarbetande kommuninvånare arbetar utanför kommunen. Det finns
goda bussförbindelser till Malmö och Lund. En tågstation för tågpendling ska
uppföras i Flädie. Denna är beräknad att vara klar år 2026. Detta ökar ytterligare
de goda pendlings- möjligheterna för boende i församlingen. inom församlingen
lär Lomma kommun den största arbetsgivaren, men det finns även många
lsmåföretag och en del jordbruk.

Lomma kommun har länets lägsta arbetslöshet. Vid årsskiftet år 2020/2021 var
2,4% öppet arbetslösa i åldersgruppen 16-64 år. Motsvarande andel i länet var
5,6% och i riket 4,6%.

;En stor andel av de boende i församlingen har någon form av eftergymnasial
utbildning.

Merparten av församlingsborna bor i egenägda småhus eller bostadsrätter. I

dagsläget är endast lite drygt 12 % lägenheter varav ett fåtal hyresrätter. Med de
tillkommande flerbostadshusen som uppförs i Bjärred ökar möjligheten att bo kvar
i sin församling vid försäljning av villan.

Befolkningen är relativt ung med många barnfamiljer, men även seniorerna är en
växande skara.

Trygghet är ett viktigt värde för invånarna och man upplever generellt
boendemiljön som trygg och säker.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



Inom församlingsgränsema finns åtta förskolor, fem låg- och mellanstadieskolor
samt tre högstadieskolor. Förskoloma och skolorna äri huvudsak kommunala.
Av det totala beståndet har Montessori två förskolor och en grundskola åk 0-9.
Det finns även en kommunal fritidsgård "Stationen 2.0' i Bjärred för barn och
ungdomar.

I församlingen finns ett kommunalt äldreboende, Jonasgården, med
korttidsboende.
LSS-verksamheten (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) har
två gruppboenden och daglig verksamhet.

I| frågan om flyktingmottagande har Lomma kommun ett antal genomgångs-
boenden för nyanlända inom församlingsgränserna.
| församlingen finns språkcafé för språkträning, vilket drivs i samarbete mellan
kommun, församling och organisationer som Röda korset

'Föreningslivet i församlingen är rikt och varierande. Här finns bl a
pensionärsföreningar, kultur- och idrottsföreningar, hjälporganisationer.
friluftsföreningar. Det finns också byalag och hembygdsföreningar.

Politiskt präglas kommunen av en stark borgerlig dominans.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg



2. Utmaningar och möjligheter

I Bjärreds församling är kyrkan en stark traditionsbärare. De flesta låter döpa
sina barn och majoriteten av alla tillhöriga ungdomar konñrmeras. Kyrklig
begravning är vanligast. Röstdeltagandet vid senaste kyrkovalet var ca 22 %.
Tanken på alla människors lika värde, en rättvis fördelning avjordens resurser
samt strävan efter en hållbar miljö ska prägla församlingens afoete som kyrka i

Bjärreds församling.
I dagens samhälle är tid en bristvara för många. Arbete, pendling, vänner. släkt
och inbokade aktiviteter ska hinnas med.
Man kan drabbas av arbetslöshet. skilsmässa eller dödsfall med efterföljande
konsekvensen
Svenska kyrkans medlemsantal i hela landet är vikande, vilket medför minskade
medlemsavgifter. Församlingen har fyra kyrkor som kräver renovering och
underhåll. En del av kostnaderna täcks av kyrkoantikvarisk ersättning och
kyrkounderhållsbidrag.

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

- att kunna göra gudstjänsterna till en mötesplats för fler där man hämtar kraft
inför vardagen.
- att nå dem som behöver hjälp och stöd samt motarbeta ensamheten som finns
både hos unga och äldre
- att öka kontakten med församlingsboma
- att få fler att engagera sig i våra verksamheter och göra Berga till en öppen
mötesplats.
- att ständigt motarbeta fördomar och möjliggöra möten mellan olika kulturer och
religioner.
- att göra det internationella arbetet mer intressant för både unga och äldre.
- att ekonomiskt hushålla med resurserna så att det hålls en bra balans mellan
fastighetsverksamhet och verksamheterna som berör kyrkans grundläggande
uppgift.
- att skapa mötesplatser i både öppen verksamhet såväl som gruppverksamhet
samt erbjuda möjligheter till enskilda samtal samt familjestöd.
att som församlingsbo få möjlighet att vara del i en gemenskap. vilket kan
motverka ensamhet och instängdhet. Det ges möjlighet att både ge och ta emot.
- att öka intresset för ideella insatser i församlingen. Fler ideella medarbetare
inom beñntliga områden ger möjlighet att utveckla församlingsverksamheten i

nya riktningar. Den ideella gruppen arbetar med detta.
- att satsa på den öppna barnverksamheten, ungdomsverksamheten och våra
olika vuxengrupper. På exempelvis "'I'allkotten" som är församlingens
bamverksamhet får föräldrar och barn lära känna församlingen och dess
personal.
- att behålla och stärka den sociala kompetensen hos all personal som möter
församlingsbor.
- att öka kontakten mellan människor av olika härkomst genom vårt språkcafé.
- att se över användningen av kyrkorna och hitta sätt att Öka användningsgraden
av de tre ytterkyrkorna. framförallt Flädie och Fjelie.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



Programförklaring

1. Identitet

Församlingen har fått sin nuvarande form genom att tre församlingar
(Flädie, Borgeby och Fjelie) gick samman till en enda församling år 2000.
Treförsamlingspastoratet blev Bjärreds församling. Församlingsexpeditionen är
belägen intill Bergakyrkan i Bjärreds tätort. Bergakyrkan, expeditionen samt
församlingshemmet Bergagården finns i en parkmiljö. Bergaparken. Detta är en
öppen församlingspark som många Bjärredsbor besöker och där det varje år firas
nationaldag och midsommar. Detta skapar en känsla av ”

kyrkan mitt i byn".

Bjärreds församling har ca 7000 medlemmar, men även människor som tillhör
andra församlingar har funnit sin andliga och sociala hemvist i vår församling.

I Bjärreds församling finns 16 anställda. Kyrkogårdsskötsel samt lokalvård sköts i

entreprenadform.

Kyrkorådet består av två nomineringsgrupper Vår kyrka i Bjärreds församling och
Arbetarepartiet Socialdemokratema. Klimatet bland de förtroendevalda är gott.
Alla strävar efter och har församlingens bästa som högsta prioritet.

Av församlingens fyra kyrkor är Bergakyrkan huvudkyrkan som ligger i direkt
anslutning till församlingshemmet. Övriga kyrkor används mest vid kyrkliga
handlingar, konserter 'samt för gudstjänster vid kyrkoårets stora helger. Karaktären
på de fyra kyrkorna är helt olika. Flädie kyrka är akustiskt den bästa kyrkan fört ex
konserter och musikgudstjänster. Fjelie kyrka har en medeltida karaktär med sina
kalkmålningar. Borgeby kyrka är mycket populär för de kyrkliga handlingarna,
framförallt dop, vigsel och begravning. Församlingen är mån om kyrkobyggnader-
nas kulturhistoriska värden.

Församlingen strävar också efter ett varierat gravskick på kyrkogårdama så att
alla kan hitta något som passar dem. Våra kyrkogårdar är mycket välbesökta.
Därför är det viktigt att bevara och förnya våra kyrkogårdsmiljöer så att de upplevs
som vackra och inbjudande miljöer och tillse att det finns platser för såväl
meditation som lågmäld samvaro. En betydande del av vår identitet som kyrka i

Bjärred .är våra kyrkogårdar. Därför är det viktigt att vi håller församlingens
kyrkogårdar i vårdat och värdigt skick

Bland församlingsborna finns ett ideellt engagemang i bl a gudstjänster, körer,
olika vuxengrupper, kontirmandverksamhet och diakonala sammanhang. Många
som engagerar sig ideellt gör det ofta i flera olika sammanhang.

Ett gott samarbete med kommunen har vuxit fram under årens lopp och visar sig i

bl a verksamheten med språkcafé under terminerna och öppna mötesplatser för
seniorer sommartid. Likaså finns det ett gott samarbete med hembygdsföreningen.

Ett ekumeniskt samarbete med Lomma församling och Equmeniakyrkan har
kommit till stånd de senaste åren kring bl a retreater, pilgrimsvandringar och den
internationella böneveckan.

En stor identitetsbärande faktor för församlingsarbetet är möjligheten till andlig
fördjupning och vägledning, enskilt eller i grupp, samt själavârd. Detta görs genom
bl a katekumenat, enneagram, pilgrimsvandringar, retreater och stilla dagar.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



2. Uppdraget för de närmaste fyra åren

Församlingens uppdrag knyts till Lunds stifts vision: 'Bottna i nåden, skapa i

världen", som har tre underrubriker: "inspirera lärande och samlas kring hoppet
med dopet som grund för att möta livets och världens utmaningar."
Det står också: "Vi 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. Som skapade
medskapare bär vi ansvar för Guds älskade värld."

Bjärreds församlings uppdrag är att vara ett vittnesbörd om Guds kärlek och nåd.
Svenska kyrkans grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning,
utöva diakoni och mission är utgångspunkten för församlingsarbetet i Bjärred.
Mission betyder sändning /utsändning.
Den lokala församlingen är sänd i världen för att vara ett vittnesbörd om Guds
närvaro, nåd och kärlek. så även i Bjärred.
Genom gudstjänstl undervisning och diakoni tydliggörs och konkretiseras
församlingens uppdrag (mission) att vara sänd i världen.

I Bjärred vill vi de närmaste fyra åren:

- Utföra Svenska kyrkans grundläggande uppgift: lira gudstjänst, bedriva
undervisning, utöva diakoni och mission.

- Hjälpa människor att tinna vägar till tro och växande i tro genom samtal, musik,
pilgrimsvandringar och gudstjänst.

- Öka människors kunskap om kristen tro och visa hur kyrkan kan bli en aktiv del i

människors liv.

- Vara en motkraft i dagens moderna samhälle mot ökande sekularisering. stress,
prestige och konkurrens samt vara ett stöd för alla goda krafter.

- Vara en församling som tar ställning för de svaga i samhället och ute i världen.

- Ge ideella medarbetare stimulans och möjlighet att växa och mogna i sin kristna
identitet. Som ideell medarbetare får man möjlighet att både ge och ta emot, att få
finnas till för varandra och för andra.

Varje människa behöver känna sig behövd för någon annan, känna sig delaktig
och känna att man bidrar med sina olika gåvor och talanger. Man behöver få
känna att man är med och bygger upp och upprätthåller något som upplevs viktigt.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



3. Den grundläggande uppgiften

GUDSTJÄNST

Varje gudstjänst innebär ett möte. Vi kommer från olika livssituationer och samlas
inför Gud. Här skapas en särskild gemenskap, där ansvaret för varandra, jorden
och dess resurser lyfts fram. Varje gång vi firar nattvard bryts det individualistiska
perspektivet och vi blir en del av gemenskapen kring Jesus Kristus.
Alla i församlingen ska känna sig kallade att delta i gudstjänsten.
Delaktigheten ska ha en framträdande plats. Därför är de ideellas plats viktig i

gudstjänsten.
Språkligt och musikaliskt ska gudstjänsten vara trovärdig. gripbar och beröra
människor. Musik, psalmsång, liturgi och predikan ska upplevas som en helhet.
Social och teologisk kompetens ska vara ledstjärnor i mötet med människor i alla
gudstjänster.
I vår församling firas många kyrkliga handlingar, d v 3 dop. konfirmation, vigsel
och begravning.
I mötet med dopkandidater, dopföräldrar, konfirmandfamiljer, brudpar och
sorgehus är det viktigt att vara lyhörd för deras önskemål, samtidigt som det är
prästen som är ansvarig för att den kyrkliga handlingen förblir en gudstjänst.
Gudstjänsten ska vara källan i vilken vi får kraft att leva i mission, utöva diakoni
och undervisa.

UNDERVISNING

'Utgångspunkten för församlingens undervisning är Missionsbefallningen i

Matt 28:18-20, där Jesus ger uppdraget att genom dop och undervisning göra
alla folk till lärjungar.
Jesus själv är vår förebild, både i bemötande och i alla de sätt han verkar som
pedagog.
För att undervisningen ska fungera behöver vi möta människor med respekt och
öppenhet.
Målet är att församlingen ska genomsyras av en miljö som uppmuntrar till att vi får
både ge och ta, att ömsesidigt lära av varandra och dela erfarenheter.
Undervisningen ska rikta sig till alla åldrar och olika skeenden i livet.
Det ska vara möjligt för alla att hitta ett sammanhang där man kan växa i och
fördjupa sin tro, antingen man kommer ny till församlingen eller har varit med i

många år.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



DIAKONI

Ordet diakoni betyder tjänst och har sin utgångspunkt i Jesu eget tjänande.
Liknelsen om den barrnhärtige samariern i Luk 10:25-27 lyfter fram tjänandet och
barmhärtigheten varhelst den behövs. Vårt uppdrag som kristna är att i Jesu
efterföljd tjäna varandra. Diakoni är tro i handling och i dopet är vi alla kallade att
tjäna våra medmänniskor. Gud utrustar oss människor med gåvor som vi behöver
få möjlighet att använda. Det diakonala arbetet ska sträva efter att upprätta och
stärka människor och vara till för alla. I församlingen ska människor mötas av
öppenhet och välkomnande. Diakoni ska genomsyra hela församlingens arbete.
Det diakonala arbetet behöver utformas i dialog med närsamhället och ta hänsyn
till förändringar i samhället.
Församlingens diakonala arbete vill skapa mötesplatser, alltifrån större öppna
träffpunkter till små samtalsgrupper. Dessa mötesplatser ska ge en möjlighet till
gemenskap och hjälpa människor att bryta isolering. Det diakonala arbetet ska ge
stöd till den som känner behov av hjälp och rikta sig till alla åldrar. Det ska också
förmedla hopp och vara till hjälp för människor att hitta och fördjupa sin tro.
För att nå så många behövande som möjligt ska vi ha kontakt med olika sociala
stödverksamheter och sjukvården. Församlingen vill erbjuda stöd förmänniskor i

livets olika skiften och möta dem där de befinner sig i livet och att människors
situation och sårbarhet tas på allvar. Själavârd är en viktig del i det diakonala
arbetet.

iMlSSlON

I"Åt mig har getts all makt i himmelen och påjorden. gå därför ut och gör alla folk
till lärjungar. döp dem i Fadems och Sonens och den heliga Andens namn och lär
dem hålla alla de bud jag har gett er och se jag är med er alla dagar intill tidens
slut" (Matt 28:18-20).
Församlingen har uppdraget att sprida evangeliet om Jesus Kristus. Uppdraget att
gå uti hela världen innefattar ett särskilt ansvar i den lokala församlingen och ett
'vidare ansvar för medmänniskor runt om i världen, eftersom Bjärreds församling
också är en del av den världsvida kyrkan.
Missionsarbetet bedrivs dels genom församlingens lokala verksamheter, tex
genom olika grupper där man samtalar] undervisar om kristen tro i olika åldrar
samt genom Svenska kyrkans internationella arbete.
I församlingen finns en internationell grupp som har särskilt ansvar för det
internationella arbetet.
Mission är inte bara till för några få personer utan det är varje kristens uppdrag
och det är också varje församlings och kyrkas uppdrag. En tydlig kyrklig närvaro i

olika sammanhang är också ett slags missionsarbete. Vårt uppdrag i Bjärreds
församling är att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd lokalt,
nationellt och internationellt.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



2. FÖRSAMLINGSINSTRUKTION ENS FORMALIADEL
De regler för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

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

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

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § & 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
28 St år 2020 pga pandemin. Normalår 5558 St'

Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som D Dingår i Den svenska kyrkohandboken som huvudgudstjänst? JA NEJ

Ej aktuellt . . _
efterden Om "JA" ovan, hur många gånger per år? NAGON GANG El CA 1 GÅNG/MAN El ALLTID D
20/5 2018

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift JA El NEJ El
Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok JAD NEJ D

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

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

gånger/år med församling i

10



PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

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

I församlingen finns följande prästtjänster:

1 kyrkoherde

2 komministrar

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

Hur många organisttjänster finns? 1 Hur många kantorstjänster finns? 2

DIAKONER

Hur många diakontjänster finns i församlingen?

1

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

11



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

l församlingen finns följande större språkgrupper representerade:

I vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk på följande sätt:

Vid behov har vi kyrkliga handlingar på engelska, tyska, franska. Skulle behov av annat
språk uppstå behöver någon slags tolkhjälp användas.

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

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

engelska, tyska. franska

12


