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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

Hur ser vårt närsamhälle ut?
?Den totala folkmängden i Dalköpinge församling var den 31 december
2019, 5608 individer, varav 3843 tillhör Svenska kyrkan, en kyrkotillhörighet
'på ca 68,5 %. Av medlemmarna var 24,5 % i åldrarna 0-19 år, 18% i
åldrarna 20-39, 29 % i åldrarna 40-59 år, 24,5 % i åldrarna 60-79 år och 4
% i åldrarna 80 +. I församlingen fanns 24 personer som är utlandsfödda
och 26 personer som har utvandrat under 2019. Församlingsborna arbetari
huvudsak i Trelleborg och Malmö. Barnens behov tillgodoses av trygga
hem, bra förskolor och skolor och ett rikt föreningsliv. Många av våra äldre
församlingsmedlemmar flyttar in i tätorten Trelleborg när de blir äldre.
Förskolor: Modeshög: 1-5 år, 100 barn, Dalajärz1-5 år,100 barn.
.Grundskolorz Serresjöskolan: F-6 ca 350 barn, fritidsbarn ca 215. Gislövs
skola: resursskola för årskurs 7-9, elevantal 8-10. Gylle skola: resursskola
I'för F-6, elevantal 8-10.
'Kultur och fritid: Biblioteki Serresjöskolan. Lång kust med badmöjligheter.
Dalabadets campingplats. Småbåtshamn i Gislöv läge.
Idrottsföreningar: Gislövs lF (fotboll och boule). Gylle allmänna
idrottsförening (fotboll). Gylle bouleklubb. Trbg ryttarförening (Brosjödal).
Häststall och ridmöjligheter finns även i Kyrkoköpinge o Dalköpinge. MJS
Paddel + utegym vid Trbg Strand.
Övriga föreningar: Trbg sjöscoutkåri Gislöv läge. 4 H i Bösarp,
Sällskapet Länkarna i Kyrkoköp. Equmenia scouter - Nybostrand i Gislöv
läge. Trelleborgs båtsällskap. Bösarps bygdeförening. Gylle bygdeförening.
,Byalag i Gylle/FjärdingslövN.Virestad. Brukshundsklubb. Sirmiones
Skeppslag (bygger gamla träbåtar)
lArrangemang: Friluftsgudstjänst i Gislövs hamn i samband med Gislöv
Marknad. Sirimones skeppslag annordnar Sjösportensdag. Levande musik
*i hamnen.
.Café och restauranger: Restaurang Dalabadet. Pizzeria. Stetti Cafe &
Bistro. Nybostrands kursgård - Equmenia kyrkan. Weinbergsgård.
Övernattning: Trbg Strand (f.d. Dalabadet.) Nybostrands kursgård, camping
och stugor - Svenska Missionskyrkan och privata B & B.
Affärer: Nära De] i Gislöv Läge. Livsmedelsaffär vid campingen Trbg
Strand.
3

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

=

Sysselsättning: Jordbruksomräde. Dalköpingeomrädet - Gislövs läge och
stor del av Kyrkoköpinge är s.k."sovstäder” till Trelleborg.
Affärsverksamhet: Östra industriområdet har en del industri- och
iaffärsverksamhet, Tomatodling, Gislöv bil och plåt, Gylle smådjursklinik,
;Smäaffärer Gislövs Strandmark (Ting ute & inne, Agdas),
,Livex - V. Virestad - medelhavsväxter, Ullahill - V. Virestad, Salong LägetåHárfrisör, Salong Ängsnyckeln Serresjöomrâdet, hårfrisör, Kennel
^Simlinge, Fjärdingsiöv kennel, Keramik/glas Emma P Dahl Gislöv läge,
:Dahls motor/Bilverkstad Gislöv läge, Jamin fotostudio Ättehögsvägen,
åDalköpinge Bygg Dalköpinge Byav. 118-2, Dalköpinge Dressyrstall
?_'Dalköpinge Byaväg, Freddes Bygg Lângvagnsvägen 22, Duellen EL AB
:Gislöv Strandväg 173 Elinstallation, AM Rental AB Dalaslingan 12
_
Fastighetsbolag, RBTS Byggservice HB Gylle 76 Fastighetsbolag,
Nobelzoo - Kättingvägen - Djurmat, Thomas Schyllert - Öringv. - Allbygg
_AB, Kulla villaservice IÅ.
Äldreboende: Täppan - Kyrkoköpingeområdet.
LSS-boende: Malörtsvägen 8 för funktionshindrade, Malörtsvägen 22.
Dagligverksamhet: Gyllengården Kryddgården - demens.
Rättspsyk: Öppnade 2016.
Museum: Beatles - Gislöv Strandväg, Sirmiones Skeppslag - Museum!
Träbätar/Barkgrytor/Kustiiske, Bösarps bygdeförening.
Vindkraft: Fyra vindmöllor i Gislöv och en vindmölia Gylle.

Sevärdheter: Naturreservat- Dalköpinge ängar med unik blomsterflora Maj- och Ängsnycklar, Backsippa, Knölsmörblomma. Djurliv: Tofsvipa,
Rödbena och Enkelbeckasin häckar i området. Man måste ha hund i
koppel. Ej elda, ej tälta eller ställa upp husvagn, och ej ridning utanför
anvisade ridleder som finns utmärkta i skötselplanen. Alldeles väster om
Gislöv ån ligger ruinen efter det medeltida Lübeckerkapellet som hörrör
från Hansatiden. Då hade Lübeckama sina sillsalterier på området och
1:kapellet utnyttjades för gudstjänster. En gammal sägen säger att Jätten
mot de
§M0dig, bror till Jätten Finn i Lunds domkyrka, kastade en sten
Eringande kyrkklockorna, men han missade och stenen hamnade en bit från
kapellet, där den ligger än idag.
Den tänkta förflyttningen av hamnen inne i Trelleborg, kommer att påverka
vår församling, då man planerar en ringväg genom några av våra småbyar.
Dessutom är en nyetablering av ett fängelse på väg att anläggas på
dyrbara åkermark, vilket bekymrar våra församlingsbor.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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2. Utmaningar och möjligheter
=

Dalköpinge församling finns ett stort nybyggarområde där det till största
delen bor barnfamiljer. Församlingen ser som utmaning att nå dessa nya
villaägare och få dem delaktiga i vår församling. Utifrån vår
omvärdsbeskrivning ser vi också att det finns många barn i förskolor och
skola inom vårt område. Vår utmaning och möjligheter ligger i att nå flera
av dessa barn och deras familjer, vilket vi INTE gör i dagsläget.
Dalköpinge församling har ett relativt stort ungdomsarbete och äldrearbete
men vi behöver utveckla vårt arbete bland barnen. Nu har vi sedan en tid
tillbaka en komminister med specialkompetens inom barn och unga, så nu
är det dags att anta utmaningen, att välkomna barnen till Dalköpinge
församling.
I

Idag är den gudstjänstñrande församlingen inte så stori antal, men antalet
gudstjänstbesökare har ökat de senaste åren. När mässa firas deltar färre
individer. Kärnan i den gudstjänstfirande församlingen utgörs av äldre
människor, som vuxit upp med uppfattningen att nattvard firas mera sällan
och är en särskild högtid. Vi, i arbetslaget kring församIingsintstruktionen
tror att detta är en av anledningarna till att färre kommer till mässa än
__gudstjänst. Därför ser vi det som, både en utmaning och en möjlighet att
:bland unga och äldre, sprida kunskap och undervisning om nattvarden. Vi
'tror att genom att ge en historisk tillbakablick kan vi blicka framåt och
presentera den nattvardsväckelse som skett och sker runt om i våra kyrkor,
och som uppskattas av många, barn såväl som äldre.
.I församlingen finns en barnkör som sjunger vid ett fåtal gudstjänster. Vi vill
:'öka barnens och föräldrarnas deltagande och arbeta för att de ska känna
sig hemma i gudstjänsten. inte bara som en kör som ”framträder” utan som
;en aktiv grupp som deltar i gudstjänsten och som firar gudstjänst
itillsammans. Vi vill ta ett aktivt ansvar för barns andlighet och erbjuda
;tillfällen att få näring till sin andlighet. Tillsammans med barnen hoppas vi
5även nå de vuxna.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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Programförklaring
1.

Identitet

Dalköpinge församling är en traditionell landsortsförsamling, i arbetslaget
finns 11 anställda, varav 4 vaktmästare och en är säsongsanställd. De
förtroendevalda utses utifrån en gemensam lista. Dessutom finns ett litet
antal frivilliga som är behjälpliga i församlingens gudstjänster och i annan
verksamhet. l församlingen döps fortfarande många barn, men de flesta är
inte kyrkobokförda Dalköpinge, vilket gör att vår egen dopstatistik går
sakta nedåt. Konñrmandstatistiken ligger på 71,7 %. Antalet Vigslar ligger
ganska konstant,14 st år 2019 och begravningarna håller jämn takt, sedan
föregående år.15 står 2019.
i

Den gudstjänstfirande församlingen består till största delen av äldre
personer. Våra konfirmander kommer tillsammans med sina ledare,
regelbundet och firar gudsjänst. När vi firar mässa, ser vi att antalet
gudstjänstdeltagare är färre än när vi firar gudstjänst. Vi arbetar för att fler
:ska få uppleva nattvarden och känna sig hemma i mässan.

De själavårdande kontakterna är ofta enskilda och sker i form av hem- och
sjukbesök. Men det sker även i spontana möten samt genom de förtroende
som uppstår det att präst och församlingsbor ses regelbundet. Dalköpinge
församling har sedan något år tillbaka en "leva-vidare” grupp tillsammans
med församlingarna i Anderslöv/Källstorp. Dalköpinge församlingshem
fungerar som ett ”all-aktivitets-hus” där många verksamheter genomförs
samtidigt och människor i alla åldrar möts vid fikabord och iden
gemensamma andakten i kyrkan. Vi vill genom att öka delaktigheten göra
det möjligt för människor att vara engagerade i församlingen.

l

i

Musiken har en stor plats i Dalköpinge församling. Musikinslag förekommer
i alla våra gudstjänster, vid de stora kyrkliga högtiderna och vid
förrättningar. samband med Öppet Hus i Gislöv kyrkan under Allhelgonahelgen bjuds stilla musik framförd av vära musiker.

i

I

församlingens verksamheter finns ungdoms- och äldreverksamhet. Men vi
saknar barnverksamhet. Vi har idag en barnkör där föräldrarna deltar i ett
familjekafé. Eftersom vi anställt en komminister med specialkompetens
inom barn och unga har vi nu startat "Syskonkul" i samband med övningen.
Vi har också tagit den första kontakten med skolan i vårt område och ser
framemot ett bra samarbete där. Vi planerar även att starta ett Öppet hus
för barn 0-6 år med vuxen.

:

l

I

församlingen finns sex kyrkor, fyra församlingshus och en kaffestuga.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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2. Uppdraget för de närmaste fyra åren

-
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Lunds stifts vision ”Bottna i nåden skapa i världen, inspirera lärande och
samlas kring hoppet, med dopet som grund, för att möta livets och världens
utmaningar” finns som grund i Dalköpinge församling. Vi vill tillsammans
med alla människor dela bröd och liv i en öppen och levande gemenskap
med Jesus Kristus i centrum. Två viktiga områden som vi vill fokusera på
är: Barnverksamhet och Gudstjänst.
Barnverksamhet: l kristen tro intar barnen en särställning och de behöver
därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet. Barnens
rätt till andlig utveckling som klart deklareras i Barnkonventionen, bidrar
också till vår fokusering. Dalköpinge församling har i dagsläget inte mycket
barnverksamhet. Vi har en barnkör med tillhörande syskonkul.
I församlingen finns ett stort nybyggarområde med många barnfamiljer.
Församlingen har nyligen anställt en komminister med specialkomptens
inom barn och unga, vilket gör det möjligt att bredda församlingens
verksamhet. Det finns en tanke om att starta ett "Öppet hus” för barn 0-6 år
med vuxen. De första stegen mot ett samarbete med Serresjöskolan, har
precis tagits, där vi utifrån läroplanen vill erbjuda eleverna kunskap om bl.a.
Bibelns berättelser, våra kristna traditioner och några av våra kända
psalmer. Vi vill skapa relationer med människor och bygga kontaktnät. Vi
-tror att genom att utöka vår verksamhet för barnen och deras familjer
kommer vi att knyta fler kontakter och i förlängningen tror vi att fler föräldrar
och vårt
=väljer att döpa sina barn och vara delaktiga i våra gudstjänster
*församlingsiiv
Gudstjänst: Vår strävan är att gudstjänsten ska vara tillgängliga för alla.
Gudstjänsten är centrum ivår kyrka och platsen där olika människor, i olika
åldrar, får bidra med olika gåvor. Vi vill arbeta för att ordet delaktighet blir
lsynlig i våra gudstjänster. Vi tror att tolkningen av kyrkans tro och lära är en
“ständigt pågående process. som behöver ses med olika ögon. Vi vill arbeta
för att våra mässor ska bli fler till antalet. Vi vet att det skett en
nattvardsväckelse över vårt land de senaste åren, men i Dalköpinge
församling ser det annorlunda ut. Vi ser att färre personer kommer till våra
gudstjänster när det är mässa. Detta ser vi som en utmaning och vi vill
sprida kunskap och undervisning om nattvarden, både med ett historiskt
och ett nutida perspektiv. Vi tror att nattvarden är viktig, att det inte bara
handlar om att höra om Gud, verbalt, utan att det också handlar om att
konkret få uppleva Guds närvaro i sin kropp.

iVår vision och vårt mål är att fler människor ska upptäcka vad kristen tro
handlar om. Vi vill ge barnen en trygg grund att bygga sina liv på. Vi vill se
människor, ialla åldrar. delaktiga i gudstjänsten och få del av upplevelsen
att dela bröd och vin.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

3. Den grundläggande uppgiften

dopet är vi, alla, kallade att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission. (Kyrkoordningen 2 kap. 1§)
I

Jesus sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gä därför ut

och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den
heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.” (Matt
, 28:18-20)

-

Gudstjänst "döp dem...” I gudstjänsten döps vi och inlemmas i kyrkans
gemenskap, Svenska kyrkan och den världsvida kristna kyrkan.
Gudstjänsten är grunden för kyrkan och centrum i församlingens liv.
:I gudstjänsten får vår tro näring och vårt liv som kristna sin inspiration. Det
är vår bön och strävan att människor ska komma till tro på Jesus Kristus
och leva i tro, att en kristen gemenskap skapas och fördjupas och att Guds
rike utbreds och skapelsen återupprättas. Den kristna traditionen och vårt
ékulturella arv är en gåva som vi har ansvar att förvalta och förmedla vidare.
Gudstjänsten är en mötesplats mellan Gud och människor, men också
mellan människor. Här ska det vara låga trösklar där många olika röster får
'komma till tals, reflektera och brytas mot varandra för att kunna nå djupare
i tro och utveckling.

,

'

å

!
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-

Undervisning ”lär dem..." Undervisning i kristen tro och kristet liv hör
samman med dopet, har sin utgångspunkti dopet och utgör dopets
gfortsättning. Hela livet får vi växa i vårt dop, i kristen tro och kristet liv. De
mötesplatser som vi har för samvaro, utgör alla, tillfällen att låta Jesus
fKristus tala och synas. Jesus är nyfiken och lyhörd. I nyfikenheten ges rum
:för olika tolkningar och i thördheten finns ett starkt värnande om
människan och skapelsen. Med Jesus som förebild vill församlingen ta
varje människas längtan och nyfikenhet på allvar och arbetar för att miljön
ska vara trygg och tillåtande. Lärande är ömsesidigt och vi kan alla lära av
varandra. Dalköpinge församling har i "Pastoral handlingsplan för dop”
vidareutvecklat undervisning för barn och ungdom och arbetar för att
utvidga den till att gälla även för vuxna. I konfirmandundervisningen är det
konñnnandens livssituation och erfarenhet som står i fokus och där får
evangeliet fungera som hjälpande nycklar. Vår fokusering på barn och
unga gör att vi kommer att arbeta med olika former av undervisning. Vi ser
att få sprida kunskap om kristen tro.
§t.ex. skolarbetet som en stor möjlighet

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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'
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Diakoni- ”. .alla de bud jag har gett en”. Kristen tro tar sig uttryck

i

handling. i medmänsklig omsorg. Alla bud kan sammanfattas i det dubbla
kärleksbudet: "Du ska älska Herren din Gud... och din nästa som dig
själv” (Mark 12:30-31). Jesus blick för den enskilda människan, hans
omsorg om de svagaste och mest utsatta, men också hans respekt för
varje människas val är grunden för ett diakonala förhållningssätt.
Församlingen saknar en diakon, men vi som arbetslag arbetar med ett
diakonalt förhållningssätt som är gränsöverskridanande; varje människa är
en medmänniska och Guds avbild. Den diakonala aspekten av
församlingens liv och arbete är en konsekvens av medvetna attityder,
;delaktighet och lojalitet och vi påminns om vårt ansvar i mötet med dem
'som behöver vårt stöd och vår omsorg. Diakonins omsorg har många
former och uttryckssätt; olika mötesplatser i församlingshem, kyrkor,
kyrkogårdar, samhället och vid hembesök. Eftersom våra kyrkor ligger
utspridda och inte ligger där de flesta människor bosätter sig. så erbjuder vi
"Kyrkskjuts" till våra olika sammankomster.

-

Mission "Gå ut...”Mission betyder sändning och anger en riktning. Som
döpta ärvi alla kallade att genom ord och handling göra Kristus känd. Vi får
efter varje gudstjänst sändas ut för att möta våra medmänniskor och leva
vår kallelse. För att Visa att kyrkan vill vara en del av människors liv,
arbetar vi medvetet för att hitta nya mötesplatser. Vi har under de två
senaste åren medverkat på Gislövs marknad, där vi fått fin kontakt med
våra medmänniskor. Vi samarbetar även på äldreboende, lokala föreningar
_.och ett första steg mot samarbete med skolan, har tagits nu i höst. Vi
planerar att starta ett Öppet hus för barn 0-6år med vuxen. Församlingen
vill vara en mötesplats där frågor och värderingar som rör vår mänskliga
samexistens och vår identitet ska 'få finnas.
I

Församlingen kommunicerar via;
- hemsidan: www.svenskakyrkan.seldalkopingeforsamling
- FörsamlingsNytt som delas ut med posten och utkommer fyra ggr/år.
- Regelbunden annonsering i Trelleborgs Allehanda.

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.

GUDSTJÄNSTFIRAN DE

(17 kap 3 och 5

§ ;<0 samt 37 kap 2 § :(0)
JA

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

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER

(17 kap 4

NEJ |:|

§ & 18 kap 5 § KO)

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

28

Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som
ingår i Den svenska kyrkohandboken som huvudgudstjänst?
Ej aktuellt
efter den
20/5 2018

c
.
Om "JA" ovan, hur många gånger per år? NAGON GANG

B

JA
.

D
9

CA1 GANG/MAN

D

NEJ

:l

ALLTID |:|

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift

JA l:l

NEJ

|:l

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok

JA

D

NEJ

D

HUVUDGUDSTJÃNST 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

församling

10

i

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 k0p1-2 § KO)
Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal prästtjänster:
l

församlingen finns följande prästtjänster:

100 % Kyrkoherde

100 % Komminister

[församlingen ska det finnas minst en kyrkomusiker som ska vara organist eller kantor.
Hur många organisttjänster finns?

Hur många kantorstjänster finns?

DIAKONER
Hur många diakontjänster ñnns i församlingen?

25 % med placering på rättpsyk i Trelleborg.

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

11

2

2

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

I

församlingen finns följande större spräkgrupper 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 |:|

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

Engelska, tyska,

12

