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lförsamlingen finns följande kyrkor:

Hässleholms kyrka

Hästveda kyrka

Stoby kyrka

Norra Sandby kyrka

lgnaberga gamla kyrka

'gnaberga nya kyrka

Ljungdaiakyrkan

Västerkyrkan

Hässleholms gravkapell

Stoby gravkapell
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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 omvårldsbeskrivning 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

Svenska kyrkan Hässleholms församling är en del av Lunds stift och
Göinge kontrakt. Församlingen omfattar Hässleholms stad och orterna
Hästveda. Stoby, Ballingslöv, Norra Sandby och lgnaberga med tillhörande
landsbygd. Nuvarande församling bildades 1 januari 2014. Drygt 26 000
;bor i församlingen och cirka 15 000 är tillhöriga (58%).
Hästveda, Stoby, Norra Sandby och lgnaberga hade kyrkobyggnader redan
på 11-1200-talen och har en äldre historia än tätorten Hässleholm. Det är
en jordbruks- och skogsbygd och sedan mitten av 1800-talet harjärnvägen
spelat en stor roll. Skånetrafiken och tâgdepå är placerad i Hässleholm och
cirka 15 000 dagpendlar.

Det finns ett flertal företag såsom Ballingslöv AB, Bergendahls. Alstom,
Stoby och Eolus. Kristianstad högskola, Yrkeshögskolan syd, 3
gymnasieskolor och ett flertal grund- och förskolor finns i Hässleholm.
Hästveda har skola upp till årskurs 9 och Ballingslöv och Stoby till årskurs
6. Sjukhuset i Hässleholm har ortopediskt centrum. Kultur-, musik- och
föreningslivet är rikt. Turistmässigt drar Hästveda marknad 80 000
;besökare Kalkbrytningens historia i Tykarpsgrottan i lgnaberga lockar
liksom Lursjöns bad och camping. Hela trakten inbjuder till
naturupplevelser, vandringar och friluftsliv. Kyrkorna är uppskattade
besöksmål.

Utbildningsnivån är lägre än rikssnittet, likaså medelinkomsten. Barn i

ekonomiskt utsatta familjer är högre än rikssnittet. Det finns kulturskola,
idrottsrörelse och föreningsliv för barns fritid.
Barn och unga berättar att här kan man leka i trädgården. i skogen eller på
någon lekplats. Det finns skatepark. Man kan badaIpoolen elleri
;simhallen Man kan åka buss tåg eller bil och åka på utflykt. Här fnns
många affärer kaniner och fåglar. Man kan gå på bio eller till biblioteket. l

Hästveda kan man badal Lursjön och köpa glass. Man kan spela fotboll
eller gå på folkrace Ungdomarna som funderar över framtiden nämner
klimathot och ett hållbart samhälle. Kyrkan ska ta vara på skapelsen genom
aktiva handlingar.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg



?Svenska kyrkan har förändrats från överhets- och myndighetskyrka till en
friare roll med uppdraget enligt Lag om Svenska kyrkan att vara en
evangelisk-luthersk rikstäckande demokratisk kyrka. Antalet tillhöriga
minskar vilket medför minskade intäkter genom kyrkoavgiften. Tro
betraktas ofta som en privatsak.

Många intar en ateistisk hållning men när det existentiella möter kan Gud
bli naturlig samtalspart. Olika religiösa traditioner och nyandlighet
kombineras, även med kristen tro. Religionens nya synlighet, främst genom
islam, aktualiserar trons och kyrkans roll i samhället.
Det svenska samhället utmärks av globalisering och ekonomisering.
Samtidigt finns kritik mot monokultur och konsumism kopplat till ,

klimatfrågorna. Närproducerat och ekologiskt och rättvist odlat efterfrågas
g

alltmer.

På familjesidan har en förändrad syn på samlevnad gjort att fler väljer vilka
som ska räknas som de närmaste. W ser en ökad aktualitet kring frågor om
hetero-, bi- och transsexualitet kopplat till frågor om heterosexualitet som
norm (queerfrågor). Synen på barn och unga har förändrats.
Barnkonsekvensanalys beaktas och handlar om att se till barns bästa men
också att låta deras egna röster få komma fram, lyssnas till och påverka
ställningstagande och beslut. Synen på ålderdom har förändrats med ökad
medellivslängd och en till stor del friskare och piggare äldre befolkning.

Det finns en ökad polarisering i samhället där en del känner utanförskap.
Det kan bero på ofullständig skolgång, arbetslöshet eller samhällets krav.
Boende på landsbygden kan upplevas som att man blir utan
samhällsservice och utanför de sammanhang där det som har betydelse
händer. Utanförskapet kan leda till ensamhet och missbruk. Barn och unga
i dessa sammanhang är särskilt utsatta. Utanförskap kan även gälla
relationen till Svenska kyrkan som alltmer uppfattas som en
medelklasskyrka.

§Sverige och stora delar av världen har drabbats av en pandemi. Fysiska
möten begränsas och digitala lösningar har blivit ett sätt att ha kontakt.
Isolering och ensamhet har drabbat många, framförallt äldre. En del har
förlorat sitt arbete och för många har denna tid inneburit en rejäl
omställning.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



2.
Utman'mgar

och
möjligheter

Det är en utmaning att öka kännedomenom kyrka och kristen tro Det sker
genom församlingsbladet som när alla hushåll, och genom olika digitala
kanaler. I Barnens katedral och förskoloma utvecklas barn- och
ungaperspektivet genom kontakter och möten med familjer, skola och unga
människor. Profilering av kyrkorna kan göra det lättare att knyta an till
kyrkans liv. Gudstjänst och undervisning färgas av proñlen. Det diakonala
arbetet gör tron levande i omsorg och handling. Anställda möjliggör för
människor att engagera sig som ideella. Västerkyrkans profil (EFS
samarbetskyrka) grundas i ideellt engagemang som kan inspirera. Det
ekumeniska samarbetet i Hässleholms kristna råd breddar möjligheterna

;liksom engagemanget i det internationella arbetet.

;Känslan av utanförskap kan mötas av diakonalt arbete och med inkludering
'goch mångfald profil för Hässleholms kyrka. Församlingens Mångfaldsvision
(Regnbågsnyckeln)inspirerar till konkreta steg vidare Barnperspektivet
;handlar om lyhördhet och medvetenhet om barns plats och rättighet att bli
*;lyssnade till. Detta arbete förs framåti församlingens förskolor ochI

§Barnens katedral. De äldres röst och perspektiv ska beaktas och framför
;allt diakonin kan spela en viktig roll. Medvetenheten om Svenska kyrkan
som en medelklasskyrka måste påverka bemötande och verksamhet. Både
stad och landsbygd alla delar'I församlingen, ska vara levande genom
profilering och lokalt engagemang. Musik och sång är viktiga och kan med
:djup och bredd berika de möten som sker och verka samlandei kyrka och
församlingsliv. På församlingens kyrkogårdar och begravningsplatser sker
många värdefulla möten med en bred allmänhet.

En försämrad ekonomi kräver aktivt arbete kring utformningen av
församlingens liv och alternativa sätt att finansiera. Människor ska i en
alltmer ekonomiserad tillvaro få mötas i kyrkans liv för sin egen skull. l

pandemitid ska omsorg om isolerade, sjuka och anhöriga till avlidna
prioriteras. Församlingen ska verka för att ställa om till ett mer klimatVänligt
_samhälle_ Det är lätt att misströsta när samhället utmanas men kyrkan

åfön'nedlar
hopp och tillit till Guds möjligheter

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



Programförklaring

1. identitet

Svenska kyrkan ska enligt Lag om Svenska kyrkan vara en
evangelisk-Iuthersk rikstäckande demokratisk kyrka. Kyrkoordningen
betonar bekännelsen av en enda Gud- Fadern, Sonen och den heliga
Anden - som skapar, frälser och ger liv. Kyrkans centrum är Jesus och
evangeliet om honom. Svenska kyrkans tro grundas i bibeln, 300-talets
trosbekännelser, och den evangelisk-lutherska traditionen. Kyrkans lära
formuleras genom den teologiska reflektionen. Det är en uppgift att i varje
tid leva sig in i trons djup och klargöra dess innebörd och läran uttrycks i

dokument som kyrkan har bejakat. Kyrkan är lokalt församling som lirar
gudstjänst, bedriver undervisning samt utövar diakoni och mission. Kyrkans
centrum framträder tydligt vid dop, nattvardsñrande, konñrmation, vigsel
och begravning.

Barnen uppskattar att man i kyrkan kan vara sig själv. Man kan både få
prata och lyssna och man vet att någon lyssnar på det man säger, någon
tar en på allvar. Här är det ingen som vinner. Man kommer till kyrkan för att
träffa kompisar och andra man har relation till.

ldentiteten kan beskrivas som ro i rörelse kopplat till att kyrkan är Kristi
kropp. Ron kan ge plats för rörelsen i det inre livet med Gud. Ro kan handla
:om att känna trygghet och vila i Gud. Finna ro i att vila i dopet och
?nattvarden i evangeliet- glädjebudskapet om Jesus. Ro i rörelse förankras
'i Kristi kropp där var och en har trygg plats och viktig uppgift.

Rörelse är att leva och växa i Kristi kropp, där Guds gåvor kan få komma till
sin rätt och där diakoni kan omsätta tro i nästankärlek och handling.
Rörelse är att leva i Jesusmönstret med Jesu födelse, liv, död och
uppståndelse. Livet innebär kamp och förändring, en ständig spänning
mellan ont och gott, död och liv, mörker och ljus. Samtidigt finns alltid
hoppet om att livet, det goda och ljuset segrat och ska segra. Rörelse är att
Guds uppenbarelse fortsätter. Det är kyrkans uppgift, särskilt utifrån det
sätt Gud visat sig i Jesus, att aktivt, ödmjukt och med allvar reflektera, ta
ställning och handla. Det kan sammanfattas med Svenska kyrkans
kärnvärden öppenhet, närvaro och hopp.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



2. Uppdraget för de närmaste fyra åren

Visionen är grundad| Ro'i rörelse är kopplat till att vi alla är Kristi kropp.
Kristi kropp är Jesus som uppståndenl gemenskap med Gud men är också
kyrkan i världen. På ett konkret sätt är Jesus i världen och i Hässleholms
församling, för oss människor och genom oss människor.

Ro och tillit ska prägla Kristi kropp. Möjlighet ska ges till stillhet och
eftertanke i Gud. Man ska kunna vila i att Gud älskar en som man är där
man är. Människor ska inte behöva tänka krav och speciellt sätt att vara
eller uppföra sig.

Rörelse är något som pågår i vårt inre, inte minst när vi söker stillhet och ro
i Gud. l tystnaden kan Gud få utrymme att verka. Rörelse är att mötas till
gemenskap, till levande samtal och till delande av tro och kyrkans tradition.
i kyrkorummet får vi dela sång och musik, ord och bön, bröd och vin.
Tillsammans får vi gestalta liv med Gud och varandra.

Barn och unga ska känna att de är delar i Kristi kr0pp för sin egen skull.
Barn och ungdomar ska få vara delaktiga lika kravlöst, lustfyllt och rofyllt
som alla andra. Barns rätt till andlig utveckling enligt FN:s barnkonvention
ska tas tillvara.

'Det ska finnas möjligheter till ideella engagemang. Vi vill vara kyrka med
varandra och för varandra. W är kyrka tillsammans när vi möjliggör
varandras engagemang.

Genom diakoni vill vi verka för inkluden'ng och mångfald. Med Kristi kropp
som grund kan vi inte acceptera att människor hamnarI utanförskap eller ,

känner sig utan värde eller möjlighet att bidra. Vi vill stödja, upprätta och geå
möjlighet att ta sin rättmätiga plats'I gemenskapen

Genom profilering av kyrkorna och församlingsdelarna vill vi att Kristi kropp
ges möjlighet att blomma ut i sina delar och möjliggöra personligt
engagemang, växt, mognad och ansvarstagande i samhälle och värld.

Ro i rörelse handlar om att vara grundad i tryggheten hos Gud för att leva
g

ett helt och levande liv. Det anknyter till Lunds stifts vision Bottna i nåden - i

skapa i världen, inspirera lärande och samlas kring hoppet, med dopet som
grund, för att möta livets och världens utmaningar.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



3. Den grundläggande uppgiften

Alla möten mellan människor innefattas i kyrkans grundläggande uppgift.
Det är gudstjänst när vi människor möts tillsammans inför Guds ansikte och
ibland sker det i organiserad form. Hela vårt liv är en gudstjänst.
Undervisning, diakoni och mission sker i alla möten. Förhållningssätt
betyder mer än vi vanligen tänker och bidrar till uppfattningen om hur vi är
kyrka tillsammans.

Gudstjänst. Med utgångspunkt i att vara kyrka tillsammans ska enskilda
och grupper engageras i gudstjänstflrandet. Ro i rörelse innebär att vila i en
grundtrygghet som bär och låta kreativitet och engagemang få blomma.
Arrangemang kring gudstjänsttirandet kan sänka trösklarna och göra det
naturligt att delta. Gudstjänst ska innebära gemenskap, inbjuda till
delaktighet, präglas av enkelhet och stillhet och ge plats för helighet och
mysteriet. Barn och unga ska kunna påverka gudstjänstlivet och medverka i'
både förberedelse, firande och efterföljande samvaro och samtal. Både ung'
och äldre ska få fira gudstjänst för sin egen skull och med varandra.
Tradition och förnyelse ska samsas. Kyrkorna ska hållas öppna och
tillgängliga för enskild andakt. Kyrkliga handlingar är gudstjänster där
möjligheten till personlig anknytning är stor. Tid, engagemang och intresse
ska läggas på kontakter, förberedelser och genomförande. Gudstjänst och
kyrkliga handlingar präglas av den musik och sång som brukas. i

församlingen ska rymmas både vårdande av det musikaliska arv som
kyrkan har och ibruktagande av samtida musik som på olika sätt speglar
människoliv, existens och tro. Musiken är viktig för att uppleva och förmedla;
den kristna tron. Församlingen ska uppmuntra till musikaliskt utövande och
medverkan med sång.

Undervisning. Bibelns berättelser och tron på Gud, på Jesus ska delas i

samspel och i medvetenhet om att tolkning sker. Med olika sinnen och
genom varandra sker undervisning och lärande på olika sätt. Särskilt viktigt
är att satsa på barn och unga, både hela åldersspannet 0-18 år och att
prioritera konfirmandtiden. ingen människa kommer utan erfarenhet och
kunskap när det gäller det gudomliga, tro och existens. Medvetenhet om att

'

lärandet är mångfacetterat ska ökas och omsättas i församlingsarbetet. Ro
i rörelse ska prägla undervisningen. Med djup och bredd ska församlingen
erbjuda både samtalsgrupper kring bibel och tro och mer praktiskt inriktade
grupper där lärandet sker genom det man gör. Kyrkliga handlingar är
viktiga tillfällen för undervisning och därför ska tid och engagemang läggas
på dessa. Möten med enskilda och olika grupper i samhället ska tas tillvara.
Möten som sker och det som sker i mötena påverkar människors inställning
;till och kunskap om kyrka och kristen tro.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



Diakoni. Kärlekens förhållningssätt ska prägla församlingslivet. Ro i rörelse
blir tydligt genom möten där var och en är älskad för sin egen skull, möten
som sker med öppenhet, respekt och förväntan på att får dela något med
varandra. Ur det goda mötet blir diakoni ett sätt att leva ut den kristna tron i

handling med möjlighet att vara delaktig i församlingslivet på olika sätt.
Sjukhuskyrkan kan ses som en del av diakonin i mötet med fysiskt och
psykiskt sjuka, äldre och i livets slutskede. Diakonin ska bearbeta och
utveckla vår roll och vårt ansvar i integrationen. .

Mission. Kristi kropp är kyrkan ivärlden men Gud har skapat alla människor;
och alla människor utgör en kropp som ska fungera tillsammans. Ro i

rörelse övar oss i att tryggt vila i den egna traditionen, erbjuda den med
klokskap och värme och se till att mötet blir ett respektfullt delande. Vi ska
ha en tydlig vilja att ge den kristna tron och evangeliet om Jesus vidare på
olika sätt och genom olika kanaler. Vi ska också använda oss av
Jörsamlingsblad, hemsida, sociala medier, dagspress, radio, affischer,
'hätverksträffan inbjuda till konferens, debatt och temasamlingar och på
olika sätt finnas i samhällslivet. Alla anställda är självklart representanter för
Svenska kyrkan. Varje kristen är en missionär. Församlingslivet ska bidra
*till trygghet att dela tro där man är på trons väg. Då kyrkobyggnad och
-kyrkorum betyder mycket för människor ska det vara god tillgänglighet och
möjlighet till flexibelt användande.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



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

GUDSTJÄNSTFlRANDE (17 kap 3 och 5 § KO samt 37 kap 2 § KO)

l församlingen firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag: JA NEJ 1:
Om "NEJ” ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (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 45

Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som D Dingår i Den svenska kyrkohandboken som huvudgudstjänst?
JA NEJ

E) aktuellt _ .
efter den Om "JA" ovan, hur många gånger per år? NAGON GANG |:| CA1 GÄNG/MÅNB ALLTID D
20/5 2018

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift JAB NEJ El

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok JA |:| NEJ |:]

HUVUDGUDSTJÃNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

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

gudstjänst högst

24 gånger/âr med ekumeniskt nätverk församling i
Hembygdsparkenlnågon kyrka

10



PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

7
Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal prästtjänster'

I församlingen finns följande prästtjänsteri

Kyrkoherde, biträdande kyrkoherde, 6 komministrar med olika verksamhetsansvar

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

Hur många organisttjänster finns? 1 Hur många kantorstjänster finns? 4

DIAKONER

Hur många diakontjänster finns i församlingen?

3

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

11



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

I församlingen finns följande större spräkgrupper representerade:

I vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk på följande sätt:

Tecknade gudstjänster i samarbete med Lunds stift. Gudstjänst och samkväm
arrangerade av Tyska församlingen Malmö

Finns beredskap för tillfälliga och akuta behov av att möta människor på andra språk än svenska?

JA. NEJ|:J

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

Engelska, danska, tyska

12


