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Ort och datum, namn

Kyrkofullmäktiges godkännande
av församlingsinstruktionen

Kyrkoherdens godkännande
av församlingsinstruktionen

Blentarp 3/1 1-20

Blentarp 3/1 1-20

Blentarp 3/11-20

Ort och dat

Ort och

Ort och datum

Kyrkorådets godkännande
av församlingsinstruktionen

datänød/Lf
Kyrkoherde

Kyrkorådets
ordförande

Stefan Lundgren

_§y§__l$§tsler

,Knut Landén

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Domkapitlet i Lund utfärdar denna församlingsinstruktion att gälla tills vidare
Lund den
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på domkapitlets vägnar:

Johan Tyrberg, biskop
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församlingen finns följande kyrkor:

Blentarps kyrka

Öppettider vardagar
helger

Everlövs kyrka

Öppettider vardagar
helger

Sövde kyrka

maj-sep

Öppettider vardagar
helger

helger

Öppettider vardagar
helger

Samtliga kyrkor är öppna året runt för

Öppettider vardagar
helger

gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Öppettider vardagar
helger

Öppettider vardagar
helger

Öppettider vardagar
helger

Öppettider vardagar
helger

maj-sep

maj-sep

Öppettider vardagar

Sommartid har vi öppet kl 8-18.

maj-sep

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

1.

DET PASTORALA PROGRAMMET

Det pastorala programmet utgörs av en omvärldsbeskrivnlng 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
'Lalêsslsrivnins

Blentarps församling bildades 1 januari 2006, genom en sammanslagning
av de tre församlingarna Sövde, Blentarps och Everlövs, som tidigare
utgjort ett gemensamt pastorat. Församlingen har tre medeltida kyrkor samt
en gudstjänstlokal i Kyrkans Hus i Blentarp. Everlövs kyrka är känd för sitt
takvalv med kalkmålningar av Everlövsmästaren samt stigporten på
kyrkogården. Blentarps kyrka är en av Skånes få kyrkor med rundtorn.
Sövde kyrka är belägen vid Sövdesjön och den stora kyrkogården ligger
på en halvö väster därom. Där finns i marken rester av Sigosta borg, som
var en av de tre borgar som ärkebiskop Absalon lät bygga. Sövde
kyrkogård kan i framtiden komma att bli en populär begravningsplats även
för icke församlingsbor på grund av det natursköna läget. Kyrkans Hus
finns expedition, tjänsterum och församlingslokaler.
I

Församlingen ligger i sydvästra delen av Sjöbo kommun. som är en
arealmässigt'stor kommun, med kommuncentrat i Sjöbo och med tre
omkringliggande serviceorter. Församlingen, även den stor till arealen,
utgörs av serviceorten Blentarp, tätorten Sövde med Sövde skogsby och
:Karup samt Hemmestorp och byarna kring Everlöv och av den
omkringliggande landsbygden med jordbruk och professionella hästföretag.
Sövde skogsby, Karup och Hemmestorp har varit sommarstugeområden
som med åren ändrat karaktär till åretruntboende. Bebyggelsen i
församlingens västra del (Everlöv och Hemmestorp) ligger i nära anslutning
till Veberöds samhälle (Lunds kommun).
församlingen finns småföretag som till exempel byggföretag, mekaniska
verkstäder, bilverkstäder, traktorfirma, bussföretag, frisersalong, musteri,
ñskrökeri och stora hönsuppfödningsföretag. Lantbruk och rid- och
trawerksamhet finns. Blentarp och dess omgivning finns livsmedelsaffär.
bagerier, restauranger, bensinstation samt bed and breakfast och
vandrarhem. Där finns en kommunal grundskola, Storkskolan (F-G) och en
privat skola, Friskolan Boken (F-6), två kommunala förskolor och två
privata. Kommunen har beslutat att lägga ner högstadiet från och med
höstterminen 2020.
I

I

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

församlingen linns marklägenheter för seniorboende. Det tinns bibliotek,
;amtiteaten kulturhistoriska museer, idrottsplatser och olika
iföreningsverksamheter. l Sövde finns stora möjligheter till rekreation och
ifritid. Där finns strövomrâden, äventyrscamp, bastubåt, strand med bad och
kiosk sommartid.
l
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Blentarps församling ligger på pendlingsavstånd till Malmö-Lund-regionen
och Ystad och gynnas av detta läge. Möjlighet till kollektiv arbetspendling
,finns men i övrigt är allmänna kommunikationsmedel inte så väl utbyggda.
Gång- och cykelväg finns mellan Blentarp och Sövde, men saknas i övrigt
mellan byarna och centralortema Sjöbo och Veberöd.

i

Huvuddelen av befolkningen är från yngre medelålder till yngre
pensionsålder samt från förskolebarn upp till gymnasienivå.

Församlingsrapporten. som Svenska kyrkan sammanställer, visar statistik
från åren 2009-2018. På dessa 10 är har antalet folkbokförda ökat från
3634 till 3897 invånare. Denna ökning är beroende av antalet födda, döda
samt in-och utflyttade och har till största del berott på nybyggnation. inom
samma period har antalet medlemmar gått från 2893 till 2646 personer. Det
är en minskning från 79,6% till 67,9% av befolkningen. Huruvida
nybyggnation kommer att ske i framtiden är osäkert. Medlemsförändringen i'
beror på att fler medlemmar flyttar ut än in, fler dör än döps samt att fler
utträder än inträder.
_Antalet huvudgudstjänster har legat stabilt på 60-65 per år. antal kyrkliga
handlingar har varierat mellan 36 och 58 och antalet övriga gudstjänster
har varierat mellan 100 och 120. Antalet dop har i genomsnitt legat på
25-30 per år. Det är fler tillhöriga föräldrar som döper sina barn än icke
tillhöriga. Seden att konñrmera sig i Svenska kyrkan har allmänt minskat.
Under denna period har andelen konfrnnerade varierat mellan 35-68% av
andelen tillhöriga 15-åringar. De är då konfirmandtalet varit lägre har det
ändå ofta inneburit att ungdomarna varit genuint intresserade. Detta har
också resluterat i en aktiv ungdomsgrupp. Antal Vigslar enligt kyrkans
ordning under perioden har varierat kraftigt mellan 3 och 15. Antalet
begravningar varierar mellan 20-30 per år.
i

i
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kyrkkoordningen står det att barn intar en särställning i kyrkans arbete och
församlingen är barn- och ungdomsverksamheten grundläggande. Mellan
80 och 105 barn i åldrarna 0-15 är (ej konfirmander inräknade) har deltagit i
verksamhet per år under denna 10-ársperiod. Samarbetet med skolor och
förskolor är gott, med bland annat personalbesök på den kommunala
grundskolan varje vecka.
l
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Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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z. Utmaningar och möjligheter

Vi identifierar följande tre utmärkande drag för församlingen:

.

Vi är en landsbygdsförsamling med pendling inom Malmö-Lundregionen.
'

Det medför långa arbetsdagar för stor del av den arbetande befolkningen
som vi måste ta hänsyn till i vår planering av verksamhet.
Anknytning till kyrklig tradition är svag bland befolkningen.
I

församlingen bor det många barnfamiljer.

.

Utmaningar:

- Den regelbundet gudstjänstfirande församlingen, som ska vara bärande,
är liten.

.

Hur viska hålla kontakt med ungdomar då högstadiet i Blentarp är nerlagt
- Värt missionsuppdrag att sprida information och kunskap om dopet
.* Att visa på sambandet mellan existentiella frågor och kristen tro genom
exempelvis samtal och undervisning om kristna traditioner och
'bibelberättelsen genom att belysa frågor om människosyn och
människovärde och att se till hela människan både till kropp, själ och ande.
- Att engagera ideella
- Att sprida information och väcka intresse för alla yrken i kyrkan, särskilt
bristyrkena präst och kyrkomusiker
|-

|

.
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Möjligheter:

i

I- Att vi har god kontakt och samarbete med förskolor och skolor som finns
här, bland annat genom skolbesök och att församlingens personal hämtar
och lämnar barn som är med i vår barnverksamhet
- En donation till verksamhet i Sövde kyrka
- Störst resurser läggs på barn- och ungodmsverksamhet. vilket
möjliggör
'tina kontakter med barn och föräldrar samt ungdomar. Gudstjänster riktade
till bam och familjer är ofta välbesökta.
1

|
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Sammanfattning:
Genom att vara kristna här och nu kan vi sprida evangeliet. Vi får vila
:Guds nåd - det är evangelium. Så lever vi budskapet.

i

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Programförklaring
1.
i

Identitet
_

__

_.

Vi är en församling i Svenska kyrkan, "som är ett trossamfund som leder

sin historia till de äldsta kristna församlingarna och deras bekännelse till
Kristus." (Kyrkoordningen. Inledning till kyrkoordningen) Vi är därmed
också en del av den världsvida kyrkan. "Kyrkans centrum och livskälla är
Jesus Kristus och evangeliet om honom." (Kyrkoordningen, Första
,avdelningen Inledning)

Vare sig vi är anställda, förtroendevalda, ideellt engagerade eller övriga
medlemmar är det vår uppgift att vara levande byggstenar i kyrkan och vi
får luta oss mot Kristus som är hörnstenen. Vi får vila i dopets löfte om att
Gud och Jesus Kristus bär oss i livet. Vi gestaltar och konkretisera att vi är
levande byggstenar när vi ñrar gudstjänst och andakt, våra förböner, när
vi delar kunskap och erfarenheter och genom kyrkans diakonala arbete.
både lokalt och exempelvis genom Act.
i

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

Uppdrgt för de närmaste fyra åren

,_____-_

.-

.___

__

Utifrån de utmaningar och möjligheter vi finner vill vi ta hjälp av stiftets
vision Bottna i nåden, skapa i världen. Där står det: "Vi lever av det vi får,
.mer än av det vi gör. Det är nåd." Vi ska leva ansvarsfullt i visshet om att
.'Guds nåd och barmhärtighet finns. Vi vill verka för att minska och lindra
psykisk ohälsa, stress och orimliga prestationskrav som många ger uttryck
för idag. Kristen tro påminner oss om Jesu sätt att möta människor och att
Ivi är skapade till Guds avbild med olika gåvor.
!

i

r
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Gudstjänsten är centrum i att vara kyrka. Vi förmedlar det när vi firar
och andra gudstjänster. Vi gör det genom att följa och gestalta
jhögmässa teman och
kyrkoårets
koppla evangeliet till våra vardagliga liv och
existentiella
villkor. Vi gör det också i andaktsflrande och bön
|människans
samt vid kyrkliga handlingar.
IKonfInnandarbetet är kyrkans viktigaste undervisningsarbete. Vårt uppdrag
är att utveckla det med tanke på det som är aktuellt i vår tid och ungdomars
isituaüon. För detta arbete är det viktigt att bibehålla och utveckla
kontakterna med skolorna.

En uppgift är också alla andra mötesplatser där människor kan träffas. I det

diakonala arbetet kan människor mötas med olika bakgrund och olika
livssituationer för att finna gemenskap och sammanhang och genom detta
[Visa på Guds närvaro. Undervisning är också en del i detta arbete.
Gud kallar oss att mötas och verka oavsett ålder och över
generationsgränser. vilket vi vill finna former för. Gud kallar oss att mötas
och verka tillsammans med alla människor, oavsett tro. Gud kallar oss att
stå i dialog med politik, vetenskap och kultur. Gud kallar oss till tjänst som
en del av livet i dopet.
äGud, du kallar oss ständigt till liv och förnyelse.
IDu ger oss skapande ansvar och låter oss bottna i nåd.
Du lät din Son visa oss vägen till dig och din Ande inspirera oss
till ett liv i tjänst och omsorg, utmaning och fördjupning.
Tack för att du är och ger oss liv av ditt liv. Amen.
(Bönen i Lunds stifts vision)

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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Den grundläggande

uppgifte_n

'.Den grundläggande
är att fra gudstjänst, bedriva undenrisning
uppgiften
iesamt utöva diakoni och mission (Kyrkoordningen, 2 kap 1 §) ”Gudstjänstenl
iär kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gudl Ordet och
isakramenten. I.. .I gudstjänsten får tron näring genom förkunnelsen av
ievangeliet, tirandet av den heliga måltiden och gemenskapen i bön och
ilovsång. De som tirar gudstjänst sänds ut för att i vardagen vittna om
;evangelium och göra kärlekens gärningar, till mission och
"
idiakoni. (Kyrkoordningen 17 kap lneldning)

:

I

,

"Varje söndag tirar vi livets seger över döden och uttrycker vår glädje över
samhörigheten med Gud varandra och hela skapelsen." (Lunds stifts
l nattvardens delande mottar vi uppståndelsens kraft; Kristus själv
'vision)
allt
han gjort för oss förkroppsligati hans egen närvaro, i brödet och
[och
vinet och delandet med andra människor. Nattvarden som är både
;mysterium och en mycket konkret handling, synliggör kyrkans gemenskap,
fatt vi hör ihop genom att vi alla lever av Guds nåd, att vi alla lever av
"'brödet" och livet vi får från Gud och att vi tillhör den världsvida kyrkan. I
Eden gemenskapen t'nns Blentarps församling med. I delandet knyts vi
också sam man med tidigare generationer. W firar gudstjänst för att vi är
Iskapade och älskade av Gud och för att upprätthålla och vårda vår relation
till Gud.

I

.

|

I

;iKyrkans grund vilar på Jesu dop- och missionsbefallning: "Åt mig har getts
iall makt' himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
;jdöp dem' Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem
att hålla alla de bud'jag har gett er. Och'jag är med er alla dagar till tidens
if'slut (Matt 28: 18-20). Här ger Jesus sin kyrka uppdraget att döpa,
iundervisa och sprida det kristna budskapet. Dopet synliggör Guds löften till
ioss människor om sin ständiga närvaro och dopet tydliggör vår viktiga roll
Såsom Guds medarbetare, vårt lärjungaskap. Vi undervisar för att vi fått deti
uppdrag av Jesus. Det är ett sätt att söka och dela kunskap och erfarenhet

|

'

i

|

I

I

I
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iav kristen tro.

Barn som inte är med i vår verksamhet när vi genom skolbesök och
;samarbete med förskola och skola.
1

Diakoni är att tinnas till för varandra, ett givande och tagande. Bön och
lovsång till Gud hör ihop med att se och höra den vi möter. Tillsammans
kan vi söka och dela erfarenheter av att vara människa och utforska och
'dela kunskap om kristen tro och tradition. Vi söker för att finna hopp i livet.
Det glädjefyllda i livet behöver delas och vi behöver hjälpa varandra att se
hopp för att orka i livets svårigheter. ”Att odla hopp hör till församlingens
gemensamma liv.” (Lunds stifts vision)
i

Max antal teckert 21 50 inkl blanksteg

!

'Gudstjänst undervisning. diakoni och mission hör samman. Mission

'grymmer allt som gör kyrkan synlig; att gudstjänster firas, att ungdomar
'

kommer till konfirmandundervisning, att vi berättar om tro och tillhörigheten

'till kyrkan.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMALlADEL

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

GUDSTJÃNSTFIRANDE

(17 kap 3 och 5 § KO samt37 kap 2§ KO)

l församlingen liras huvudgudstjânst varje söndag och kyrklig helgdag:
Om ”NEJ“ ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.

FORMER FÖR GUDSTJÃNSTER (17 kap 4 § &

18

JA

NEJ

kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i församlingen
enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 :24
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik

33 (ar 2019)

HUVUDGUDSTJÃNST MED ANNAT SAMFUND

(17 KAP 7 § KO)

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

0

gånger/år med

församling

10

i
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PRÃSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 ,6 KO)
Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal prästtjänster:
I

församlingen finns följande prästtjånster:

kyrkoherde
komminister

I

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

Hur många organisttjânster finns?

0

Hur många kantorstjänster finns? 1

DIAKONER
Hur många diakontjånster finns i församlingen?

0

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

11

2

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

l

församlingen ñnns följande större språkgrupper representerade:

I

vår ordinarie församlingsverksamhet 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

NEJ

El

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

Engelska och tyska

12

