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församlingen finns 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 programförklaring

för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.

För hjälp: Se Vägledning för arbetet med församlingsinstruktlonen

Församlingens omvärld

Määttä* , ,
,

Invånarantalet i Brunnby församling är år 2021 3674 och antalet
medlemmar i församlingen är 2336.

l

Brunnby församling tillhör Bjäre-Kulle kontrakt i Höganäs kommun.
Församlingen ligger vackert vid havet i ett mycket naturskönt område
längst ut på spetsen av Kullaberg och gränsar till Öresund i väster och
(Skälderviken i öster. lnflyttningen till församlingen är liten, och det betyder
“bla få barnfamiljer och att ett litet antal barn föds i församlingen. Det byggs
få nya bostäder och många av bostäderna i Mölle och Arild går i arv. Det är
höga priser på bostäderna över lag i bygden.
(

Cirka 50% av hushållen är koncentrerade till Nyhamnsläge. Sommartid
ökar folkmängden med ca 40% (turisterna ej inräknade). Bygden präglas
av turism, hotell- och restaurangnäring, konst och jordbruk. Här finns också
.flera uppskattade golfbanor, vandringsleder och Iöpspår, stränder,
badplatser och hamnar som uppmanar till ett aktivt liv.
l

Det finns relativt få arbetstillfällen i församlingen så de flesta pendlar till sitt
arbete i Helsingborg med omnejd, men även till Lund-Malmö regionen.
Brunnby by ligger Brunnby kyrka där församlingens pastorsexpedition och
församlingshem (tidigare prästgård) finns. Byn har också en förskola och
en skola årskurs 1-9 (Montessori) med ca 100 elever.
I

Den största delen av församlingens invånare bor emellertid i Nyhamnsläge.
Här finns grundskola med ca 400 elever, Iivsmedelsaffär, Nyhamnsgården
(äldreboende) och idrottsplatser (fotboll och tennis). Här bor de flesta
barnfamiljerna och den största omsättningen på boende finns här.
Föreningslivet är framför allt knutet till idrotten och friluftsliv.
:

Efter grundskolan söker sig eleverna till gymnasieskolor i Höganäs och
Helsingborg. Det går bra bussförbindelser från Nyhamnsläge där de flesta
barnen och ungdomarna bor. På fritiden är det mycket idrott för barnen och
tex fotboll där man kan spela såväl i Nyhamnsläge som i
[ungdomama
1

l

t

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Höganäs. Gymnastik, hästar och orientering är också populärt och i
Lerberget ligger kommunens största sportanläggning med fotbollsplaner,
simhall, friidrottsplan och hallar för de flesta inomhu55porter. De ungdomar
som inte idrotter är hemma och sitter ofta med skärmar. tex spelar eller är
ute på sociala medier, eller umgås med vänner.
Vid foten av Kullaberg ligger Mölle kapell vackert beläget vid infarten till
Mölle. Mölle är en världskänd turistort. Under sommarhalvåret besöker
mängder med människor Mölle som då erbjuder ett rikt och varierat utbud
av allt som är relaterat till turistnäringen. Från kommunens och
näringsidkarnas sida understryker man upplevelse, natur och kultur i
Kullabygden. På detta sättet blir särskilt Brunnby kyrka, men även Arilds
kapell och Mölle kapell, viktiga utflyktsmål.

.

Det finns en sekularisering och individualisering av samhället som också
märks i Brunnby församling. l större utsträckning än någonsin tidigare finns
möjlighet för många att göra val utifrån sina egna längtor vilket i grunden är
positivt men det skapar också en stress att tex göra rätt val. de ungas
identitetsbygge får sociala medier allt större betydelse. Valen kan kännas
nästan oändliga och även här kan det innebära såväl möjligheter som en
stress och som prestationskrav. Många unga såväl som äldre känner en
oro att inte passa in och oro för framtiden. Många äldre använder idag
också sociala medier (tex hemsidor och Facebook). inte minst som en
naturlig informationskälla.
I

Mångas levnadsvillkor har förbättrats under senare år, men vi kan samtidigt
se att förväntningarna ofta utvecklats ännu snabbare. Resultatet blir
paradoxalt nog att upplevelsen av brist ökar, trots att de faktiska
Ievnadsvillkoren har förbättrats. l Brunnby församling har många, men långt
ifrån alla, en hög levnadsstandard och det är ekonomiskt sett en
välmående bygd.
Kyrkan har en given och viktig plats i byn och traditionerna kring de stora
kristna helgerna är viktiga, samtidigt kan man se att sekulariseringen gör
'att färre döper sina barn och färre ungdomar konfrrmeras.
i

|

Av 3674 invånare är 721 mellan 0-20 år. 1350 är över 65, dvs nästan
hälften av invånarna.

|

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

z. Utmaningar och möjligheter

Personal och förtroendevalda har tillsammans ringat in vad vi tror är de
utmaningar och möjligheter som församlingen står inför de närmaste åren.
Utmaningar

En av kyrkans stora utmaningar generellt sett är att det finns så många
som behöver och vill ha människors tid och engagemang, det präglar även
vår församling genom bla ett minskat ideellt engagemang och vi behöver
hitta vägar att nå fram och vara relevant för människor idag.Brunnby
församling har även en nedåtgående trend i konñrmationsundervisningen,
idrott och umgänge är två viktiga saker i ungdomars liv som tar tid och
plats. Kunskapen om Bibelns berättelser, kristendomen och kyrkan blir allt
mer begränsad hos barn och vuxna. Relationen kyrka - skola behöver
ständigt värnas, och byggas på goda relationer. Läget för
församlingshemmet och Brunnby kyrka är en utmaning och man behöver ta
.sig hit med bil eller cykel. Församlingen står inför en generationsväxling där
'de flesta i gudstjänstlivet och församlingslivet är över 70 år. och de flesta
ideella är i den åldersgruppen - ett engagemang som är avgörande för
församlingen. Hur når vi bäst barnfamiljerna, ungdomarna, och de vuxna
mitt i livet? En utmaning för församlingen är de som vi inte möter och
riskerar att gå förbi. och de som inte alltid syns i en omvärldsbeskrivning.
Möjligheter
Det finns en längtan i samhället efter tid och rum för livsfrågorna. Här har
kyrkan ett unikt budskap och en tradition att falla tillbaka på där man inte
måste formulera alla svar själv. Brunnby församling har vackra kyrkorum
som rymmer hundratals år av erfarenhet och där hela livet får plats. Här
erbjuds mötesplatser med den kristna tron, nåden och hoppet som grund
och tolkningsramar att tyda sitt liv utifrån utan stress eller prestationskrav.
Brunnby församling har många kyrkliga handlingar där vi möter ett stort
antal människor. Jesus Kristus är grunden för allt församlingen gör och
genom de kyrkliga handlingarna förkroppsligas evangeliet i livets olika
skeden, från vaggan till graven. Vi tror att vi kan möta människors längtan
efter helighet och något mer än det samhället kan ge med sakramenten.
Brunnby församling är omtalad för sina många dop och vigslar, hit söker sig
många från hela landet. Församlingen har ett gott rykteI byn med ett stort
förtroende att bära existentiella frågor, inte minst från skolan med våra
lmånga skolvandringar. Församlingen har ett ideellt engagemang att
'fortsätta bygga vidare på och utveckla. Brunnby församling ligger vackert i
'en naturskön bygd vid havet med många sommargäster, turister och
framtidstro. Kyrkan är en naturlig del av bygden och trösklarna är låga för
många. Precis intill Brunnby kyrka ligger den vackra kyrkogården som är
en viktig mötesplats. Genom närvaro på skolorna (musikgrupper) och
äldreboendet kan församlingen skapa kontakt och goda relationer.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

ldentitet

Brunnby församling vill göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och
efterföljd. Söndagens mässa är navet i allt vårt församlingsliv. Anställda
och förtroendevalda vill tillsammans med församlingsmedlemmarna
förverkliga Lunds stifts vison att "bottna i nåden och skapa i världen"
genom gudstjänst, misson, undervisning och diakoni. Det understryker att
kyrkan ska vara i världen, inte utanför. Guds nåd blir synlig och ges oss i
gudstjänsten och i mötet med varandra. Brunnby församling vill vara en
församling som skapar och arbetar i världen för att ge nåden vidare - frän
'hjärta till hjärta på Jesu egna ord om att gå ut och berätta, döpa, lära, be,
försonas och älska.

Kyrkan och församlingshemmet ska vara öppna och välkomnande i livets
alla skeden. Alla som vill ska få engagera sig i församlingslivet och känna
sig välkomna oavsett bakgrund och Iivssitutation. Sin identitet vill
församlingen ha i att med sakramenten och tillsammans hjälpa varandra att
tro och liv så att Guds rike utbreds och skapelsen upprätthålls.
|dela
i

omvärldsbeskrivningen framgår att församlingen har särskilda
förutsättningar och det blir en viktig del av dess identitet. Det innebär bla att
församlingslivet inte växlar ner under sommarhalvåret och
semestermånaderna. Här finns ett rikt utbud av gudstjänster, musik och
gemenskap under sommarperioden och det är ett särskilt kännetecken för
Brunnby församling.
l

Brunnby församlings identitet är i Svenska kyrkan som är ett trossamfund
med en evangelisk-luthersk bekännelse och är en församling i Lunds stift.
På detta sätt är församlingen en del av den världsvida kyrkan. Brunnby
församling vill vara lyhörd för sin samtid och samtidigt stå fasta i kyrkans
tradition.

Det stora ideella engagemanget är en del av församlingens identitet och
utgör en betydelsefull kraft i församlingslivet.
Barnen och ungdomarna har en självklar plats iförsamlingslivet,
gudstjänsten och kyrkorummet. Det finns en lång tradition av grupper för
barn och ungdomar. l Brunnby kyrka finns i ett av sidoskeppen barnens
egen plats. Ungdomarna har sin egen byggnad "Stallet".
församlingshemmet finns två stora rum för mindre bam.
I

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

l

'

2. Uppdraget för de närmaste

fyra åren

arbetet med församlingsinstruktionen har vi tagit fasta på att vi under de
närmsta fyra åren vill prioritera barn- och ungdomsarbetet. Brunnby
församling vill göra en riktad satsning på dop, barn och ungdomar och
andas förväntan och vägar att nå våra förhoppningar. Anställda och
förtroendevalda vill tillsammans med ideella församlingsmedlemmar driva
ett strategiskt och målmedvetet arbete som innebär att fler av
församlingens egna barn döps, att fler grupper för barn och föräldrar
erbjuds, att musikverksamhet för barn erbjuds, att fler konfirmerar sig och
att ungdomsgrupperna växer. Församlingen behöver stärka de personliga
kontakterna med skoloma för att kunna jobba långsiktigt med barn och
ungdomar.
I

|

Brunnby församling vill stmkturera det ideella arbetet och engagera ller
genom att organisera utbildning, handledning och diakonala resurser.

Brunnby församling vill behålla ett rikt musikliv och förena tradition och
förnyelse.
\

Kyrkogården som besöks av många och omgivningarna kring de två
kapellen ska hållas i gott och vårdat skick, samt skötas om med långsiktigt
och genomtänkt arbete. Här liksom i församlingslivet i stort fortsätter det
målmedvetna miljöarbetet där anställda, förtroendevalda och ideella stärks
i uppgiften och ansvaret att förvalta vår skapelse vilket ska ge tydliga
avtryck i församlingslivet.

'Gudstjänsten och de kyrkliga handlingarna är grunden för allt annat arbete,
och vi möter även församlingens behov och längtan i gemenskaper utöver
dessa. Här behöver församlingen vara lyhörd och vara en kyrka för de som
behöver den, tydliggöra vad vi har att erbjuda och vilka resurser som finns.
Vi människor är skapade till gemenskap och mår bäst i relationer, därför vill
Brunnby församling fortsätta erbjuda sammanhang där alla, oavsett ålder
och bakgrund, kan hitta sin plats i församlingslivet och gudstjänsterna. Här
ska fortsatt finnas en mötesplats för pensionärer och daglediga men
församlingen ska även hitta vägar att nå de som är mitt i livet. Möten och
grupper som innehåller bön, undervisning, samtal, reflektion och
inspiration.

Brunnby församling vill verka i en diakonal anda. Det diakonala arbetet är
brett och det ska det fortsätta vara. Att anställa en diakoniassistent har gjort
det möjligt och församlingen fortsätter att utveckla det arbetet.

Nysatsning görs på kommunikation genom bla nytt informationsbrevlmail,
sociala medier, ny hemsida och nytt kyrkblad.

Max antal tecken: 21 50 irkl blanksteg

|

3. Den grundläggande uppgiften

GUDSTJÄNST
Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Den är navet i
Brunnby församling som ska vara öppen och välkomnande. Vi tror på
igenkännandets glädje i gudstjänstordningen med en levande gudstjänst
och en kreativ spänning mellan tradition och förnyelse. Här ska Guds Ord
förkunnas och sakramenten förvaltas. Gudstjänstlivet ska vara en
mötesplats där vi får dela tro och liv, fördjupas i tron och utrustas för att i
ord och handling leva som kristna i vardagen. Gudstjänsterna ska vara väl
förberedda och med hög delaktighet, församlingen vill fortsätta att utveckla
det ideella engagemanget i gudstjänsten och gemenskapen efteråt.
Brunnby församling vill att gudstjänsterna ska kännetecknas av helighet
loch närvaro. Barn och ungdomar ska känna sig hemma i Brunnby kyrka
och i sättet att fira gudstjänst. Musiken ska värna det traditionella arvet men
också ge uttryck för förnyelse och nutidsanda.

UNDERVISNING
missionsbefallningen i Matt 28 har Jesus oss inte bara att döpa utan att
även lära när vi går ut och gör folk till län'ungar. Detta är grunden för vår
församlings undervisning och dopuppföljning. Att vara Jesu lärjunge är ett
livslångt lärande och målsättningen är att undervisningen inte endast ska
vara kopplad till enskilda grupper i församlingslivet utan finnas med i alla
mötesplatser. Det gäller i allt ifrån barnens, ungdomarnas och de unga
vuxnas träffar till gudstjänsterna och de vuxnas gemenskap. Såväl som i
'allt annat församlingsliv ska lärandet och undervisningen vara i samklang
med samtiden och samtidigt vill församlingen förmedla kyrkans rika
tradition. Brunnby församling vill genom undervisningen ge möjlighet till en
personlig fördjupning och gemensam vandring på trons och livets väg. Att
få dela tro och liv, bära och ge vidare. Det livslånga lärandet skeri våra
olika grupper och gemenskaper på Bibelns grund i undervisning, bön,
samtal. möten, andlig vägledning, teologisk fördjupning, reflektion och
inspiration.
l

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

I

DlAKONI
Före-bilden för Brunnby församlings diakoni som betyder tjänande finns hos
Jesus, tex när Han tvättar Iärjungarnas fötter i Joh 13:1-17. Diakonin i
Brunnby församling vill förverkliga i handling det Jesus bett oss att göra och
är något som ska genomsyra hela församlingslivet. Det kan innebära att
hjälpa andligt, socialt, ekonomiskt och känslomässigt. På det bästa sätt vi
kan vill vi .komma med kärlek, hopp, tilltro till den enskildes eget ansvar,
uppmuntran, respekt, lyssnande och värme. Att bottna i nåden och skapa i
världen blir genom diakonin något konkret därförsamlingen vill vara med
och göra skillnad. Församlingens diakoni vill möta människor oavsett ålder
och bakgrund med de behov de har. De mest synliga behoven finns hos
församlingens äldre. Vi vill fortsätta vårt diakonala arbete här och utveckla
det med ideella krafter. Brunnby församling vill även i större utsträckning
satsa på ett diakonalt arbete bland yngre och barnfamiljer, de som ibland
passerar under radarn och där behoven inte alltid är uppenbara.

MISSION
ordet mission som betyder skicka och sända ligger en rörelse: "Gå därför
ut och gör alla folk till lärjungar" säger Jesus i Matt 28:19, det är en kallelse
|för alla döpta och alla församlingar. Brunnby församling vill vara
missionerande i allt församlingsliv, glädjebudskapet om Jesus och det
kristna hoppet ska genljuda eller synas i alla grupper i församlingslivet. Vi
är en levande del av den världsvida kyrkan, och mission är en del av såväl
den globala som lokala längtan att alltfler ska komma till tro på Kristus. I
Matt 28 ges uttryck för att varje människa ska få chansen att bli Iärjunge
genom dopet och undervisningen. Mark 16:15-18 kompletteras bilden
med förkunnelse och tro, och beskriver hur ett liv i tillbedjan av Gud är
utgångspunkten för församlingens förkunnelse av evangeliet. Som Paulus
även uttrycker det i Rom 10:17, väcker förkunnelsen tro. Brunnby
församling vill vara förmedlare av försoningen, hoppet och nåden. Vi vill på
olika sätt och i samklang med vår samtid ge vidare av det vi har fått. På
olika sätt- men alltid med samma längtan att göra Jesus känd, trodd,
älskad och efterföljd.
l

|

I

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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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 samt 37 kap 2 § KO)

JA

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

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § &

18

NEJ

EI

NEJ

E

ALLTID

EI

kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjånster med nattvard per år i församlingen
enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 : 24

enligt senast inlämnad gudstjänststatistik

60

Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som
ingår i Den svenska kyrkohandboken som huvudgudstjånst?
Ej aktuellt

efter den
20/5 2018

Om

'JA' ovan, hur många gånger per år?

NÅGON GÅNG

El

JA

E

CA1GÅNG/MÅN

D

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift

JA

D

NEJ

I:

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok

JA |:|

NEJ

EI

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)
En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund firas som huvudgudstjänst högst

gånger/år med

församling

10

i

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

församlingen finns följande prästtjänster:
1

Kyrkoherde,

1

Komminister

lförsamlingen ska det finnas minst en kyrkomusiker som ska vara organist eller kantor.
Hur många kantorstjänster finns? 1

Hur många organisttjänster finns?

DIAKONER
Hur många diakontjänster finns i församlingen?
1, se nedan

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

Vi har sedan många år en stiftelseanställd diakon. skrivande stund är hon
I

diakoniassistent och påbörjar sin diakonutbildning under 2021.
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÄ ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ KO)

I

församlingen finns 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

D

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

Engelska
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