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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 församlingslnstruktionen

Församlingens omvärld
1.

Beskrivning_

Degeberga-Everöds församling i Villands och Gärds kontrakt, Kristianstad
kommun, ligger i ett naturskönt område vid porten till Österlen.
Församlingen består av kyrkbyarna Degeberga, Vittskövle, Everöd,
Huaröd, Hörröd, Lyngsjö, Maglehem och Östra Sönnarslöv med tolv

'

kyrkogårdar, fem församlingshem.

Känslan för bygden är stark och trenden är att unga vuxna återkommer till
hembygden för att bilda familj. Initiativförmâga och en vilja att landsbygden
ska leva framgår klart i församlingen.

2019 hade Degeberga-Everöds församling en befolkning på 5077 personer
varav 74,2% år tillhöriga. Förrättningarna i församlingen står sig stark med
en dopfrekvens som de senaste åren har legat på ca 90% och
kontirmerade 75,7% av kyrkotillhöriga 15-åringar. Vad gäller
befolkningsstrukturen är 10,3% mellan 0-19 år, 44,1% mellan 20-59 år,
*28,5% mellan 60-79 år och 7% över 80 år. Församlingen har en relativt
jämn befolkningsfördelning vad gäller ålder.
Förenings- och kulturlivet är rikt med aktiva byalag, pensionärsföreningar,
idrottsföreningar, scoutverksamhet och hembygdsförening. med starka
lokala förankringar, engagerar många församlingsbor.
Under sommarmånaderna öka befolkningen i församlingen betydligt då det
längs kustbandet finns många sommarboende.

Golfbana, 50-meters utomhusbassäng och ute-gym möjliggör ett aktivt liv.
Naturstigar, motionsslingor och tillgängligheten till havet lockar många
sommargäster och turister till området. Möjlighet finns för turister att
förutom i egna sommarstugor bo i Bed and Breakfast och på
campingplatser.

l

i

Bibliotek finns i Degeberga och Everöd. Dessutom kör bokbussen runt till
bland annat skolorna i området.
j

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Samhällsservicen är god i centralorlen Degeberga med vårdcentral,
apotek, tandläkare, fotvård och hemtjänst. Där finns också uttagsautomat,
dagligvarubutiker. pizzerior, restauranger och frisör.
Deltidsbrandkäri Degeberga och frivillig brandkåri Maglehem.
Församlingen har också ett samarbete med flygplatsen Kristianstad
Österlen Airport vad gäller upprättad krisplan om en olycka skulle hända
och vad som då förväntas av församlingen.
Bussförbindelserna är goda och många pendlar till sina arbeten och studier
i bland annat Kristianstad från delar av församlingen medan allmänna
kommunikationsmedel från andra delar av församlingen är obefintliga.
Därför krävs det att man har tillgång till egen bil på landsbygden.

Bebyggelsen består mestadels av enfamiljshus som villor, fritidshus och
gårdar. En del av dem är hästgárdar. Flerfamiljshus finns flertalet orter i
församlingen. God tillgång på kommunala och privata tomter i församlingen
finns men ingen planerad nyproduktion från kommunens sida.
i

Inom församlingen finns inga andra samfund eller religiösa rörelser. Antalet
invandrare som bosatt sig i församlingen är få. Språkgrupper som

engelska, danska, franska och tyska hanteras av församlingen.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

z. Utmaningar och möñigheter

Antalet gudstjänstfirare i församlingen är relativt stabilt. Den stora
utmaningen är att få fler deltagare i gudstjänstema och övriga
arrangemang samt att tillse att hela församlingen blommar evangeliskt, där
Iärjungaskapet tydligt kommer fram i ord och handling både hos personal,
förtroendevalda, volontärer och andra församlingsbor. Detta kräver aktiv
närvaro på många platser.
Redan sedan tidigare år har antal volontärer ökat och är stort, exempelvis
gudstjänstvärdar, inom caféverksamhet. vid soppluncher. Här är det viktigt
att vara öppen för att ständigt bjuda in nya volontärer samt visa tilltro och
öppenhet där de också ges möjlighet att vara med och bygga församlingen.
Målet är också att arbeta med ett ökande volontärskap inom den diakonala
verksamheten.
Under sommaren ökar befolkningen, och det är en utmaning att nå dessa
så de känner sig inkluderade i församlingen.
Under senare år har församlingen aktivt arbetat med samarrangemang
med lokala aktörer såsom konstföreningar och butiker samt varit
representerad på marknader. Detta kan samtidigt utvecklas.
Ska församlingshem säljas? Ska vissa kyrkor fungera som sommarkyrkor?
För denna diskussion kommer lokalförsörjningsplanen att vara ett bra
hjälpmedel. Vissa av församlingens fastigheter står inför stora
renoveringsbehov. vilket församlingsledningen är väl medveten om.
Utmaning är att hela församlingen ska kännas levande. Här kan arbetet
med volontärer ökas och vi-känslan stärkas. Som en konsekvens av den
allmänna samhällsutvecklingen, tre äldreboenden, en sämre ekonomisk
situation för många och en ökad social utslagning har församlingsledningen
under mandatperioden inrättat en diakonal tjänst. Det är tydligt att behovet
av stöd och samtal är stort och lär inte minska under de kommande åren.
En del i diakcnens arbete blir därmed att samordna. stimulera och utveckla
det diakonala arbetet i församlingen.
i en tid av miljöförstöring och ett dåligt tillvaratagande av vår planet som
till del strider mot Guds plan finns en stor utmaning. Församlingen arbetar
därvidlag aktivt med miljön i fokus och vill bidra samt inspirera till att verka
för att ta tillvara vår miljö på bästa sätt.
Då det under senare år fötts fler barn finns det behov att förstärka barnoch ungdomsarbetet med ytterligare en tjänst. Den stora möjligheten är att
personalen tillsamman med många aktiva församlingsbor utgör ett bra
arbetslag med stor kompentens inom ett flertal områden.
Barnkonsekvensanalys görs vid alla beslut vilket möjliggör att tillvarata
barnens perspektiv och tillse att det finns kvalitativ verksamhet för dessa.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Programförklaring
Identitet

1.

Degeberga-Everöds församling är evangelisk-Iuthersk med en folkkyrklig
förankring byarna med ett intresse för liturgisk utveckling. Församlingen
finns i Villands och Gärds kontrakt och är en del i den världsvida kyrkan
och trosgemenskap med andra kristna samfund och delar ansvaret att
medverka till solidaritet mellan folk, länder och olika kulturer.
Degeberga-Everöds församling är en utpräglad landsbygdsförsamling med
i

en stor del sommarboende.

Huvudgudstjänsten är församlingens absoluta centrum som ska ge andlig
näring ut i församlingen och de olika verksamheterna. Här inspireras den
gudstjänstflrande församlingen till att se möjligheter och hopp i både ljusa
och mörka dagar. en plats att våga ta emot glädje och livsmod.
allt församlingsarbete. från budget till verkställande. arbetas det på ett
medvetet sätt med bamkonsekvensanalysen enligt de direktiv som finns
och spelar en stor roll i det vardagliga arbetet.
I

Församlingen omfattar Lunds stifts vision: "Bottna i nåden skapa i världen”.
Innersta kärnan är tron på en kärleksfull Gud, som skapat oss människor. I
Guds ögon är varje människa unik och oändligt värdefull. Församlingen och
dess verksamhet är öppen för alla oavsett tillhörighet och önskar vara en
kyrka som omfattar hela livet, likaväl i det vardagliga som i det festliga, lika
väl i det sorgsna som det glädjefulla.

Det diakonala förhållningssättet ska genomsyra hela församlingens arbete,
från anställda och förtroendevalda till ideella medarbetare. Församlingens
olika verksamheter ska verka för att ge människor möjlighet att växa och
utvecklas i sin tro. Var och en ska också få känna sig unik och behövd.
Antalet volontärer är stort och ökar hela tiden. Det är därför viktigt att ta till
vara dessa resurser på bästa sätt. Det finns ett behov av att känna sig
behövd och det ska församlingen ta vara på.

Det blir svårt att få någon riktigt bra kontinuitet vad gäller gudstjänsttirandet
på grund av församlingens många kyrkor och ett visst bytänk. Kontinuerliga
diskussioner från församlingsledningens sida förs gällande gudstjänsternas
placering och tider.
Att dagligen skapa goda relationer och möta församlingsbor i sorg och
glädje ska vara grunden och målet för hela verksamheten i
Degeberga-Everöds församling. Målet är att möta människor med den
tradition och tillit som finns samtidigt som kyrkan ska vara en del i nuet.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2. Uppdraget

för de närmaste fyra åren

Uppdraget för Degeberga-Everöds församling de närmaste fyra åren är

-

Att låta stiftets vision ”Bottna i nåden skapa i världen" genomsyra
församlingens arbete och verksamheter, där var och en får känna sig buren
av nåden.
Att fira gudstjänst på olika sätt och i olika sammanhang.
Att på olika sätt hjälpa människor att tolka sina liv i både glädje och sorg
Att vara synligt närvarande i hela församlingen. Detta sker genom att
verksamhet förläggs i alla delar där behovet finns och personal syns i alla
delar. Det är därmed också viktigt att volontärer rekryteras och tinns från
olika platser i församlingen.
Att på olika sätt arbeta för en större och bredare idealitet och ett
volontärarbete där människor får känna sig behövde.
Att verka för ett hållbart miljötänkande och fortsätta arbetet med
miljöcertitiering steg 2
Att arbeta på ett inkluderande sätt med evangeliet som Iedstjäma och låta
det genomsyra arbetet i både ord och handling.
Att utveckla och utöka barn- och ungdomsarbetet så att kyrkan blir en
naturlig del i vardagen.
Att tydligt synas ute i samhället och där vara en naturlig och självklar aktör
med fokus på att vara inbjudande och med låga trösklar in i kyrkans
gemenskap.
Att söka samarbete med andra aktörer i församlingen, tex. konst- och
kulturlöreningar. näringsverksamhet samt skolor och fritidshem.
Att möta människor där de finns i vardagslivet och i fritidssammanhang.
Att i bön och gudstjänst, i musik och diakoni, i våra olika förrättningar visa
på Gudsriket här på jorden och hoppet om det eviga livet.
Att fön/alta församlingens ekonomi ansvarsfullt och etiskt.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

3. Den grundläggande uppgiften

Församlingens grundläggande uppgift är i enlighet med kyrkoordningen att
fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Detta
med syftet att "människor ska komma till tro på Kristus. och leva i tro, en
kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och
skapelsen återupprättas." (KO kap 1). Samtliga verksamheter ska
genomsyras och utgå från det grundläggande uppgiften med de fyra
dimensionerna gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.
Gudstjänst
Gudstjänsten och andakten utgör navet i församlingen och ska prägla all
verksamhet som bedrivs. Här ska människor mötas av respekt, värme.
omsorg och kärlek. I en växelverkan med musikverksamheten förstärks
gudstjänstens olika dimensioner ytterligare. För en levande gudstjänst är
det viktigt att bjuda in till och vara öppen för medverkan av lekmän, barn,
ungdomar och konfirmander. gudstjänsten ska människors olika
livsskeenden mötas i ord, bön och handling. Samtidigt som igenkännandet
ska finnas i gudstjänsten ñras gudstjänst på olika sätt med olika innehåll,
gärna med musikalisk förstärkning.
I

Undervisning
Undervisningen har sin grund i dopet och är en viktig beståndsdel i alla
delar av församlingens olika verksamheter inte bara i konfirmationen.
Genom undervisning fördjupas våra liv som Jesu lärjungar och det uppdrag
denne fått här på jorden. På ett varierat sätt och i olika sammanhang ska
undervisning ske så att människor kommer till tro på Jesus Kristus. Alla
anställda, förtroendevalda och lekmän har till uppgift att bidra till detta. Det
ska ges möjlighet till växt och fördjupning för alla åldrar utifrån var och ens
förutsättningar. En grupp som är svår att nå är ungdomar och därför har
församlingens ledning för avsikt att förstärka personalstyrkan inom detta
område. Lärandet är livslångt.
Diakoni
Diakoni är ett förhållningssätt som ska sätta sin prägel på allt arbete och
församlingslivet i Degeberga-Everöds församling. Församlingen har under
2019 förstärkt diakonin med en diakoniassistent som vigs till diakon 2021.
Detta gör att församlingen i större utsträckning kan svara upp till det
diakonala behov som ständigt ökar. Diakonin ska spänna över alla
åldersgrupper och anpassas efter de behov som finns i församlingen.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Den har en viktig uppgift i att förmedla hopp och kraft att möta livets alla
utmaningar. Att bottna i nåden och skapa i världen samt våga vara jordens
salt och stå upp för alla människors lika värde är en grundhållning i det
diakonala arbetet i Degeberga-Everöds församling. praktiken omsätts det i
bland annat enskilda samtal som är av både själavärdande och social
karaktär, hem besök, gudstjänster på vårdboenden, musikstunder och
sorgegrupper.
I

Mission
Mission är församlingens sätt att nå ut med budskapet om det eviga livet
och möjligheten att finna tröst i evangeliets budskap. Samtidigt är det också
uppdraget att nå ut till människor i vår omvärld. Varje missionerande tillfälle
måste anpassas utefter respektive situation. Mission finns samtidigt i allt
vad församlingen gör och är såsom möten i gudstjänster, predikningar,
diakonala möten, själavård, caféverksamhet, närvaro på marknader osv,
där budskapet om Jesus Kristus i ord och handling sprids. Vi ska verka för
att göra detta synligt i församlingen genom aktiv närvaro där människor
finns. Samtidigt är vi en del i den världsvida kyrkan där vi gemensamt har i
uppdrag och låter detta bland annat finnas i församlingens förbön och
kollekter.

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)

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

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER

(17 kap

4§&

18

JA

NEJ

D

NEJ

D

ALLTID

l:|

[j

kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster 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 huvudgudstjänst?
Ej aktuellt

efter den
20/5 2013

Om "JA" ovan, hur många gånger per år? NÅGON GÅNG

D

JA

I:

.
,
CA1 GANG/MAN

El

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift

JA E]

NEJ

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok

JA |:I

NEJ |:|

HUVUDGUDSTJÄNST 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

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

2
Enligt stiftsstyrelsns beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal prästtjânster:
.........

I

I

församlingen finns följande prästtjânster:
1

kyrkoherde

1

komminister

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

Hur många organisttjånster finns? 0..

Hur många kantorstjänster finns? 1

.....................

DIAKONER
Hur många diakontjänster finns i församlingen?

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER
1

diakoniassistent (blir diakon september 2021)

1

musiker utöver kantor

11

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

i

församlingen finns följande större sprákgrupper representerade:

Det finns inga 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. tyska, danska, franska

12

