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l församlingen finns följande kyrkor:

Brösarps kyrka

Eljaröds kyrka

Andrarums kyrka

Fågeltofta kyrka

Skåne-Tranås kyrka

Onslunda kyrka

Spjutstorps kyrka

* Brösaxp-Tranås församling vill att kyrkorna ska
vara öppna och tillgängliga i större utsträckning
än vad de är nu. Vi kommer aktivt att arbeta för
att fungerande former för detta.
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Församlingsinstruktionen består av två delar: ett PASTORALT PROGRAM och en FORMALlADEL

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

iGeografiskt läge
'.:G'eografisktär Brösarp-Tranås församling relativt smaloch Iångsträckt,
jungefär 3 mil lång och fyra kilometer bred på smalaste stället. Väg 19 går
igenom församlingen med mycket pendlmgstrafk Församlingen består av
;flera mindre byar och det finns sju kyrkor'I följande byar från söder till norr:
58pjutstorp, Onslunda, Skåne-Tranås, Fågeltofta, Eljaröd, Andrarum och
Brösarp.

i
Befolkningsstatistik

l

Inom församlingens geografiska område bor det 3508 invånare och 2418

,personer (2020--01-01) är tillhöriga, vilket'är ca 69%. Det är en befolkning
imed högre andel medelålders och äldre. Vi ser att det pågår en
generationsväxling'I Brösarp vilket leder till att fler yngre familjer köper hus. i

'Vi ser även tecken på att fler sommarboenden skriver sig på sin fastighet
permanent. Framtidsprognoserna säger att befolkningsmängden kommer
öka något inom församlingen. På sommaren ökar antalet människor som
bor och vistas i församlingen då många har sommarboende här och
turismen lockar folk tack vare fantastisk natur och en mängd olika
arrangemang runt om i byarna. Inom församlingens geografiska område
ligger två kloster, Mariavall och Den helige Benedictus kloster.

Skolor samt särskilda boenden
l Brösarp och Onslunda finns det skola i årskurserna F-6. Dessutom finns
det flera förskolor inom församlingens geografiska gränser. Skolorna i

Onslunda och Brösarp har växt och får fler och fler elever. i högstadiet går
de flesta i Tomelilla, Ystad eller Simrishamn. Gymnasiet går majoriteten i

Ystad, men även i Bollerup, Malmö, Lund och Kristianstad. I församlingen
finns det två särskilda boenden för äldre, Brinkehem i Brösarp och
Norrevång i Skåne-Tranås.

Närings- och föreningsliv
I församlingenlfinns det många enmans- och småföretag inom bland annatå
jord- och skogsbruk, men även en mängd andra företag'Inom vitt skilda
områden verkar här. Det finns ett fåtal större arbetsgivare och där

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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;Tomelilla kommun är den största. Många av de som bor i församlingen
;jpendlar till sitt arbete på andra orter. Föreningslivet är stort i församlingen
åoch många människor är väldigt aktiva och engagerade i flera

.

åorganisationer. Miljöengagemanget är relativt stort bland människor.

Det digitala samhället
Utvecklingen på det digitala området går väldigt fort och sociala medier
som idag är stora kanske är borta imorgon. En stor del av befolkningen har
tillgång till internet i sin mobiltelefon och är ständigt uppkopplade.

En orolig omvärld
Pandemi har påverkat hela världen väldigt mycket. Kriget i Ukraina skakar
om vår tillvaro på ett sätt vi inte varit med om på många årtionden. Andra
oförutsedda händelser kommer sannolikt också påverka vår upplevda
trygghet. Ingen vet hur länge vi kommer att få leva med effekterna av olika
händelser och vad det kommer att medföra avseende människors
levnadsvanor, resande, tillgång till arbete, flyktingströmar och mycket mer.

Barn och unga
Barn, unga och deras föräldrar beskriver det geografiska området som
omfattar Brösarp-Tranås församling som ett mindre sammanhang med
naturen och Iantbruken runt hörnan och det upplevs som tryggt. De
uttrycker att de trivs på landet eller i de mindre samhällena. Trygghet och
personliga möten är viktiga. Bland föräldrar finns ett stort engagemang och
det uttrycks ett behov av nätverk. Det finns barn och unga som lever i en
ekonomiskt utsatt situation och som lider av någon form av psykisk ohälsa.

Traditionellt och personligt
Det finns ett stort intresse för existentiella och andliga frågor i vilka
människor söker en samtalspartner. I mötet kring dop, vigslar och
begravningar efterfrågas både det som är traditioner och hur de flesta
brukar göra samtidigt som ett personligt tilltal och en personlig utformning
av vissa detaljer önskas. Människor vill inte awika för mycket och
traditionen blir något att ta sin utgångspunkt från för att finna det
personliga.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg



2.
Utmaningar

och
möjligheter

Utifrån den omvärld och det sammanhangsom l3rösarp-Tranås församling
5

är en del av har vi identifierat följande utmaningar och möjligheter:

- Människor bär på en längtan att få utforska frågor kring tro och andlighet
och det finns positiva förväntningar på församlingen att vara en
samtalspartner. Den digitala utvecklingen ger oss möjligheter att möta
människor på nya arenor.

- Vår oroliga omvärld med bland annat pandemin har satt vår kreativitet på
prov. Vi måste vara beredda att möta människor på nya sätt eftersom
invanda mönster och verksamheter måste omprövas.

3-- Gudstjänstlivet i församlingen har en stabil grund att vila på och kan nu

åutvecklas och fördjupas så att fler människor hittar in i

ågudstjänstgemenskapen.

å- Barn och unga bor spridda över en relativt stor geografisk yta med
åbristande eller obefintlig kollektivtrafik vilket gör att de är beroende av
åföräldrar som sköter transporter till och från aktiviteter. Barn och unga är i

åhög utsträckning uppbokade stor del av sin tid. Det finns barn och unga i

;som leverI ekonomisk utsatthet och lider av någon form av psykisk ohälsa.
åAIIt detta är viktiga aspekter att ha med'I planerandet av olika aktiviteter i

åriktade till målgruppen.

- Vi har goda möjligheter att nå ut med inbjudan till dop och konfirrnation
åoch det blir viktigare, men också svårare, för varje år. Vi behöver fortsätta

'

'att arbeta aktivt för att upprätthålla en hög dopfrekvens och få fler
ungdomar att konfirmera sig.

- Det stora engagemang som finns i föreningslivet och den företagsamhet
som råder bland alla enmans- och småföretag ger stora möjligheter att få in
kreativa idéer och tankar kring hur församlingen kan utvecklas. Samtidigt är
det en utmaning eftersom människor är engagerad i många olika
åsammanhang, men tiden är begränsad.

- Brösarp-Tranås församling behöver vara en samtalspartner i aktuella
samhällsfrågor. Särskilt viktigt är samtalet kring HBTQ och miljöfrågor.
Certifieringen Regnbågsnyckeln behöver implementeras i församlingens

å verksamheter.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



Programförklaring

1. Identitet

Brosarp-Tranås församlingär en gemenskap av människor som trots olika
bakgrunder. tillsammans vandrar'l tro genom livet. Församlingen är en del
av Ljunits, Herrestads, Färs & Österlens kontraktl Lunds stifti Svenska
kyrkan och den världsvida kyrkan.

Brösarp-Tranäs församling har sin identitet i att vara kyrka och ingenting
annat. Församlingens grundläggande uppgift är att lira gudstjänst, bedriva

'

undervisning samt utöva diakoni och mission. "Syftet är att människor ska
komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och
fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen áterupprättas. Allt annat som
församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande
uppgift." (KO Andra avdelningens inledning)

Brösarp-Tranås församling utgörs av de människor som är tillhöriga och
bor inom församlingens geografiska gränser. Församlingen har dock ett
ansvar för de som, under lång eller kort tid, vistas här. Alla har en viktig roll
i utförandet av församlingens grundläggande uppgift i linje med tanken om
det allmänna prästadömet. Den gudstjänstfirande gemenskapen bär
församlingen i bön. De förtroendevalda, volontärer. de i vigningstjänst och
församlingens medarbetare har ett särskilt uppdrag att ta ansvar för att
verksamheten bedrivs utifrån den grundläggande uppgiften och i enlighet
med Svenska kyrkans tro och bekännelse.

Brösarp-Tranås församling försöker leva efter Jesus ord och uppmaning:
"Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådanajê
som de Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn
kommer aldrig dit in." Församlingen vill i vardagen arbeta för att de hinder
som finns för barn och ungdomari utforskandet av kyrkan ska undanröjas
och utrymme beredas så de kan utvecklas samtidigt i sin tro och som
människor.

Brösarps-Tranås församling präglas av en andlig tradition som bottnar|

folkkyrkotanken att kyrkan är öppen för alla och har en given plats'i
bygden. Generationer har arbetat hårtI vardagen och med självklarhet vänt
sig till kyrkan för att be och tacka för livet och skörden. I arbetet med ;

§miljöfrågor kopplade till förvaltandet av skapelsen, och HBTQ-frågor,
kopplade till människors lika värde, gör vi kyrkan relevant'I vår tid.

Brösarp-Tranås församlings identitet kan på ett bra sätt belysas utifrån
psalm 793'| Den svenska psalmboken. En längtan efter att vara ett enat
folk på väg och bilda en bestående gemenskap. Målet'är att upptäcka att
Guds rike redan finns mitt ibland oss och att Gud vill använda oss som sina i

?redskapi byggandet av Guds rike. Eller som det uttrycks'i Lunds stifts
vision "Bottna i nåden, skapa i världen“. 5.
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2. Uppdraget för de närmaste fyra åren

Uppdraget de närmaste fyra åren kan sammanfattas i följande: "Vi är alla
kallade att vara lärjungar och att i Kristi kärlek hjälpa till att stilla världens
hunger." Brösarp-Tranås församling vill utifrån detta göra följande
satsningar och prioriteringar de närmaste fyra åren. Uppdraget ska leda
förtroendevalda, kyrkoherden, medarbetare och frivilliga i planeringen av

!

församlingens verksamheter. '

Gudstjänstlivet och fördjupning i tron

Brösarp-Tranås församling vill möta den andliga hungern genom att
tillsammans med människor skapa ett aktivt och levande gudstjänstliv.
Brösarp-Tranäs församling vill möta människors hunger efter fördjupning i

sin tro med att skapa sammanhang där samtalet får utrymme och att
medvetet arbeta med dopet från inbjudan till uppföljning och reflektion

'genom hela livet. Barnverksamheten, konfirmandtiden, retreat, meditation
och körer utgör hörnstenar i detta arbete.

'Gemenskap och delaktighet
Brösarp-Tranås församling vill möta människors hunger efter gemenskap
genom att fortsätta bygga upp en verksamhet med volontärer och skapa
mötesplatser för barn, unga och äldre där gemenskap och fördjupning får
vara självklara inslag. Församlingen vill utmana ensamheten.
Brösarp-Tranäs församling vill möta människors längtan efter att få bli

tagna i anspråk genom att skapa större delaktighet i gUdstjänstlivet och i

grupper och verksamheter. Församlingen vill hitta och prova nya vägar och
'

former för att skapa delaktighet.

5 Kultur och kreativitet
Brösarp-Tranäs församling vill vara en plats där kreativitet och kultur

hjälper människor att uppleva att Gud är närvarande i deras liv. Musiken i

dess olika former äri sig självt fördjupande, undervisande och

gemenskapsbyggande. Det skrivna och talade ordet är spännande sätt att
närma sig det mysterium som är Gud och vår tro.

vArbeta för öppenhet och inkluderande
Brösarp-Tranâs församling vill möta människors rädsla för det främmande
och okända genom att vara en aktiv samtalspartner i samhällsdebatten
kring frågor som rör HBTQ och främlingsfientlighet. Särskilt fokus läggs på 3

ungdomarna i församlingen genom att åka på studieresor där förintelsen “

uppmärksammas och historien förs vidare till nya generationer.

Miljöfrågor
Brösarp-Tranäs församling vill vara en plats där miljöfrågor tas på allvar
och är en naturlig del av församlignens olika verksamheter.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



3. Den grundläggande uppgiften

åBrösarp-Tranås församling har en grundläggande uppgift och det är att lira l

gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. "Syftet är i

att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen

gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen
återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en
konsekvens av denna grundläggande uppgift." (KO Andra avdelningens
inledning)

Gudstjänst
"Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland
dem." (Matteusevangeliet 18:20) Utifrån det löftet så kan vi vara säkra på
att Gud möter oss i gudstjänsten i ordet och sakramenten och tron får
näring. Gudstjänsten är hela församlingens angelägenhet och vi är alla
kallade att gestalta den tillsammans med våra olika erfarenheter. -.

Församlingen behöver bli buren i bön av bland annat den gudstjänstflrande g

gemenskapen för bönen stärker, förändrar och bevarar oss på djupet. i

Barnen är särskilt välkomna i alla våra gudstjänster och under året firar vi _

regelbundet "Gudstjänst för små och stora". Förutom huvudgudstjänster på
söndagar och kyrkliga helgdagar så firar Brösarp-Tranås församling

'

gudstjänst på andra dagar och tider för att skapa bredd och djup och

många olika vägar in i gudstjänstgemenskapen. Delaktighet är ett
nyckelord som präglar församlingens gudstjänstliv. Människor bjuds in att

på olika sätt bidra till att gestalta gudstjänsten med sina gåvor, frågor och
erfarenheter. Gudstjänsten är ett sätt att rusta oss för att möta livets och

,

världens utmaningar. Från gudstjänsten sänds vi ut för att ge Guds kärlek i

vidare till de människor vi möter i vardagen.
Det är viktigt att inte glömma bort att de kyrkliga handlingarna också är

gudstjänster och utgör gudstjänstfirande gemenskaper. Tid, kraft och 5;

resurser behöver avsättas för att utveckla dessa sammanhang. 5

-.-
=.
.

..,

5 Undervisning
iNyl'Ikenheten är en stark drivkrafti hela mänskligheten och den vill

iBrösarp-Tranäs församling ta tillvara på. I mötet med människor vill vi

;inspirera till lärande och uppmuntra till att vara nyfikna och ställa frågor.
åUtgångspunkten är att ingen av oss har sanningen utan vi söker den

gtillsammans. I Brösarp-Tranás församling ska människor på olika sätt
kunna finna sammanhang där de kan fördjupa sin tro. En väg till denna

'ifördjupning är dopundervisningeni som pågår hela livet. Två grundpelare i

åförsamlingens dopundervisning är aktiviteter tillsammans med barnen och

?deras föräldrar samt konñnnandtiden.

1'
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Diakoni
Diakoni är det kristna budskapet omsatt i handling. Alla kristna är kallade till

att vara lärjungar och hjälpa till att stilla hungern i världen på olika sätt och =

utifrån sina förutsättningar. Det kan vara en andlig hunger, en hunger efter
gemenskap. fysisk hunger efter mat etc. Brösarp-Tranâs församling vill

genomsyras av ett diakonalt förhållningssätt som leder till att människors
ensamhet minskar, generationer kan mötas och den negativa pressen på
människor kan lyftas. Brösarp-Tranås församling vill också vara en röst åt
de som har svårt att komma till tals i samhället och särskilt viktigt i det
sammanhanget är att lyfta fram barnen. Alla kristna har ett diakonalt
uppdrag. men i Brösarp-Tranås församling bedrivs dessutom ett
strukturerat arbete med volontärer för att rusta dem i mötet med sina
medmänniskor. Att sträcka ut sin hand till tjänst för sina medmänniskor kan
göras på många sätt och vi uppmuntrar även att stötta de bröder och
systrar som befinner sig i nöd runt om i vår värld. Detta kan bland annat
ske genom att bidra till Svenska kyrkans internationella arbete.

Mission 'i

"At mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla i

folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens
namn och lär de att hälla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla
dagar till tidens slut." (Matteusevangeliet 28:18-20)
Brösarp-Tranås församling utövar mission genom att vara en öppen och
välkomnande gemenskap som är nyfiken på sin omvärld. Andra traditioner
och religioner lär oss något om oss själva och världen och berikar vår
tillvaro. Ett sådant förhållningssätt äri sig självt inbjudande och kommer att

hjälpa människor att upptäcka den kristna gemenskapen.
...
-
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2. FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL
De regler för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE (17 kap 3 och 5 § KO samt37 kap 25 KO)

lförsamlingen ñrashuvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag: JA NEJ E]
Om 'NEJ' ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.

FORMER FÖR GUDSTJÃNSTER (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 12 (år 202111293 pandemin

Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som E] E
ingår i Den svenska kyrkohandboken som huvudgudstjänst?

JA NEJ

Ej aktuellt

efjer
den Om "JA" ovan, hur många gånger per år? NÅGON GÅNG El CA1 GÅNG/MÄN l: ALLTiD [I

20 5 2018

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

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

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

gudstjänst högst

0 gånger/år med
"

församlingi
"

10



PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det iförsamlingen ñnnas minst följande antal prästtjänster: .

l församlingen finns följande prästtjänster:

Kyrkoherde 100%

Komminister 100%

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

Hur många organisttjänster finns? 0 Hur många kantorstjänster ñnns? 1 :75

DIAKONER

Hur många diakontjänster finns i församlingen?

0

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

Administrativ samordnare 75%, Församlingsassistent 100%

Församlingshemsvärd 75%, Samordnare kyrkogård 100%,

Kyrkvaktmästare 3 tjänster 100% Kyrkogårdsarbetare 100%

Trädgårdsmästare 100% Säsong: 7 kyrkogårdsarbetare 9 månader 100%

11
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FÖRSAMLlNGENS VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ KO)

I församlingen finns följande större språkgrupper representerade:

Inga större sprâkgrupper identifierade.

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

Bland medarbetare och förtroendevalda finns kunskap i engelska, tyska och polska.

Behövs teckentolkning eller annan tolkhjälp tas det in vid behov.
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