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församlingen finns följande kyrkor'
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Västra Vemmerlövs kyrka
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helger
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Bodarps kyrka

Skegrie kyrka

Maglarps kyrka

(Öppettider gäller under sommartid)
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Fuglie kyrka

vid gudstjänst

Församlingsinstruktionen består av två delar: ett PASTORALT PROGRAM och en FORMALIADEL

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 församlingsinstruktlonen

Församlingens omvärld
1.

Beskrivning

BEFOLKNINGSSTRUKTUR
Genomsnittsförsamlingsbon är kyrkotillhörig och född i Sverige av svenska
föräldrar - endast cza tio procent är födda utomlands.FörsamIingen har
totalt 3636 invånare varav 2022 i åldern 20-64 år. denna åldersgrupp är
1714 personer förvärvsarbetande. Församlingen består av 1295 hushåll
varav 64% är tillhöriga och 50 % barnfamiljer. Församlingen är glest
befolkad med 14 personer per km*. grannförsamlingen Trelleborg bor det
295 pers per kmz. Majoriteten av våra församligsbor röstar borgerligt. De
övriga grannförsamlingarna är Vellinge. Höllviken och Anderslövs
församlingar. Genomsnittlig årsinkomst i Hammarlövs församling är 250 tkr
vilket är strax under siffran 270 tkr i grannförsamlingen Anderslövs
församling och 290 tkr i Trelleborgs församling. Vellinge och Höllvikens
församlingar är de genomsnittliga årsinkomsterna avsevärt högre, med 335
tkr respektive 450 tkr. Det finns tre tätorter i församlingen: V.Tommarp.
Skegrie och Kurland. Trots att de allmänna kommunikationernaförbättrats
de senaste åren. är bilen svår att undvara. Págatågens stationer i Östra
Grevie och i Trelleborg används av församlingsborna. För de äldre innebär
detta ett val mellan att ha kvar bilen så länge som möjligt för att få stanna i
sitt hem på landet, eller att flytta till närmsta tätort, då främst Trelleborg. De
som behöver primärvård och Iasarettsvård hänvisas till Trelleborg, Vellinge,
Malmö och Lund. Hammarlövs församling är i stark tillväxt. V.Tommarp
och Snarringe finns nya villaområden. Skegrie finns nybyggda
flerfamiljshus med lägenheter. Detta innebär en inflyttning av barnfamiljer i
främst villaområdena samtidigt som lägenheterna ger möjlighet för äldre
församlingsbor att stanna kvar i församlingen framför att flytta in till större
tätort. Stor del av församlingens område består av bördig jordbruksmark.
jFörsamllngen liggerI Trelleborgs kommun, vilket med sina 83%
är den kommun' Sverige med störst andel jordbruksmark.
.jordbruksmark
Majoriteten av jordbruksenheter drivs som ensamföretag och totala antalet
av sysselsatta'Inom inom jordbruket minskar. Stora flertalet förvärvsarbetande pendlar till arbetsplatser Trelleborg och Malmö. Några exempel
på arbetsplatser inom församlingen är Plantskolan Solgården i Snarringe,
Larssons begravningsbyrá, industriomrde, återvinningscentral, Coop samt
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snabbmatsställen. området finns de välkända festlokalerna Stallgården,
Holmanäs och Slättarps gård. Det finns två förskolor och en grundskola i
församlingen. Skegrie finns skola för årskurs F-6 och på Stavstensudde
en förskoleavdelning. Gymnasial utbildning finns i Trelleborg, Vellinge och
Malmö. Vad gäller idrott finns det en sporthall i Skegrie, två fotbollsklubbar:
lSkegn'e BK och Skegrie United, Söderslätts klätterklubb, Trelleborg Judo.
Friskbyggarna. ridundervisning och Stallplatser på Liebacken samt kommande etablering av gymkedjan Fame Fitness i centrala Skegrie. Annars
finns det mesta av fritidsutbudet i Trelleborg och Malmö, vilket i viss män
kan tillgodoses av allmänna kommunikationer. Det finns en Hembygdsförening och fem aktiva byalag i församlingen med stort intresse för
ibevarande av kultur och lokal historia. Därtill tillkommer ett växande
intresse för veterantraktorer. Församlingshemmen, Byahuseti Vemmerlöv
samt hembygdsföreningen Skegrie Mölla utgör naturliga mötesplatser där
både församling och byalag anordnar aktiviteter. Våra kyrkor ñnns i
Maglarp, Västra Tommarp, Skegrie, Västra Vemmerlöv, Hammarlöv,
Bodarp och Fuglie. Västra Tommarps församlingshem rymmer expedition,
kontor och verksamhet. I Skegrie bedrivs kör- och barnverksamhet.
och Fuglie församlingshem finns till uthyrning och
*Hammarlövs
verksamhet. Vi tror att majoriteten av de boende ser sig som bybor,
tillhörande sin egen lilla by, medan boende söder om E6 (Kurland, Skåre.
Stavstensudde) har sin tillhörighet mot Trelleborg. Förutom närheten till
kust och strand drar de etablerade gårdsbutikerna Slättarps gård,
Maglarpsgårdens grönsaker och Hallongården många besökare och
turister. Stenmarks Lönnugnspizza i Skegrie, som etablerat sig i privat regi,
erbjuder pizza för avhämtning ifrån egen ugn utomhus. Skegrie torg, ett
slags centrum i vår största tätort, är under uppbyggnad. Spännande!
En glimt ur en "typisk församlingsbos" liv: "Vi är en familj på två vuxna och
två barn. Vi flyttade från storstaden Malmö till Skegrie när barnen var 2 och
5 år gamla. Det var skönt att komma till landet och möta lugnet eftersom vi
båda arbetade i Malmö. Vi hade ingen tidigare koppling till Skegrie utan det
var det perfekta avståndet till Malmö samt att tomtpristerna var hyfsade i
pris jämfört med grannkommunerna. När vi byggde vårt hus i Skegrie var vi
tvungna att ha två bilar för att kunna ta oss in till våra arbeten. Vår femåring
spelade fotboll i Skegrie BK och vår tvååring gick på gymnastik i Trelleborg
så vi var verkligen i behov av två bilar! Nu finns bra bussförbindelser både
in till Malmö och Trelleborg. Idag, 11 år senare, bor vi kvar och trivs
fortfarande. Vårt äldsta barn konfirmerades i Hammarlövs församling och
han tyckte det var en otrolig kul och lärorik tid. Vår församling är
välkomnande, glad och enkel."
I

I
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2. Utmaningar och möjligheter

En utmaning är att knyta kontakt med och hålla en röd tråd till de
lnyinflyttade. där många är barnfamiljer. Vi kan möta denna utmaning som
en möjlighet: genom att t.ex. bygga upp ett närmre samarbete med skola,
förskola och fritidsgård eftersom dessa kontakter ger möjlighet till goda
relationer på sikt. Vår uppfattning är att många nyetablerade i byar och
tätorter har sina kontaktnät, arbeten. vänner och familjer på annat håll och
att här finns en ensamhet och ett behov av att träffa andra liknande
situation. Vår verksamhet för föräldrar och barn är välbesökt och det
saknas plats och resurser att ta emot fler. Hur löser vi detta?
i

Nya testamentet berättas vid flera tillfällen om hur Jesus sätter barnen i
centrum. vilket också vi vill göra. Vi försöker ha barnen i fokus för
gudstjänster och verksamhetsutvecklingen. Barnfamiljer ska känna sig
välkomna och kunna ta plats i våra gudstjänster: gudstjänsterna ska vara
inkluderande, tillåtande och tillgängliga för alla! Vi vill i större utsträckning
ta tillvara på de yngres tankar och upplevelser och låta dem vara med och
påverka planering och gudstjänstens utformning på olika sätt. Det pastorala
ansvaret gäller alla ålderskategorier, med särskilt fokus på de 0-13 år
eftersom vi redan kommer i kontakt med de äldre barnen i samband med
konfirmationsundervisning, Iedarkår och ungdomsgrupp. Vi ser gärna en
prekonñrmandverksamhet med möjlighet att möta och ta tillvara på ungas
intressen och nyfikenhet kring kyrka och kristen tro. Att vara relevant i barn
och ungdomars liv och framtid är en stor utmaning!
I

Få anställda hos oss medför en svårighet att fullfölja och utöka kyrkans

synlighet ute "på byn". Här vill vi kunna använda oss mer av frivilliga som är
aktiva i församlingen. En annan utmaning är att få till fler möten i och
utanför kyrkorummet. Eftersom våra byggnader är spridda över ett stort
geografiskt område finns inget tydligt centrum som kan fungera "hem" för
alla församlingsbor. Vi önskar att det över tid etableras en upplevelse av
samhörighet mellan byarna där alla kyrkor blir allas kyrkor, samt att vi på
olika sätt kan verka för att skapa ett sådant centrum som vi saknar i
nuläget. Att kontinuerligt flra huvudgudtjänst i Skegrie, där flest människor
bor, är en sådan "centrumsatsning". Kanske finns möjlighet för oss att hyra
lokal! vara tillgängliga på annat vis på det nya torget i Skegrie? Vi upplever
vidare att många söker efter mening och en plats i tillvaron, men att få
tänker på sin församling som resurs. Som kyrka har vi lång erfarenhet, stor
kompetens och ett uppdrag att bemöta dessa existentiella frågor men hur
når vi ut med denna möjlighet?

-

De många kyrkobyggnadema och församlingshemmen innebär en
ekonomisk belastning för oss som liten enhet och vi önskar att mer av våra
resurser kan användas till verksamhet framför underhåll - hur?

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Hammarlövs församling finns 7 kyrkor varav 6 medeltida och 9
kyrkogårdar. Vi är en del av den världsvida kyrkan och tillhör den
Evangeliskt- Lutherska kyrkofamiljen. Hammarlövs församling står på en
folkkyrklig grund. Vi är få anställda för närvarande 13 st. varav 7st arbetar
på kyrkogårdama.
I

Hammarlövs församling är en liten gemenskap med stora möjligheter.
Många flyttar in till församlingen och det föds
mycket bam. Församlingen
”
vill arbeta utifrån bibelordet i Mark 10:14 Låt barnen komma hit till mig
och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de".

Vi som engagerade i församlingen har en längtan efter att möta människor
och våga möta de förändringar som sker inom vår församling. Genom de
grupper församlingen har möter vi våra medmänniskor, här nås även
församlingsbor som flyttat till närliggande orter. Det är genom alla möten
som vi också definierar vår identitet. Det är i mötet som Kristus är
närvarande och det är i dessa möten som vi kan förändras vilket behövs för
utveckling.

-

Lunds stifts vision"Bottna i nåden skapa i världen” är i samklang med vår
tanke kring församlingens utveckling.
Vår församling har över tid uppmuntrat till delaktighet. Detta längtar vi efter
att vidareutveckla för att fler skall kunna gestalta evangeliet genom samtal,
sång och bön.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2. Uppdraget

för de närmaste fyra åren

Under de närmsta fyra åren vill vi:

- prioritera dopet i vår församling, då det föds mycket barn. Mål: För att fler
skall döpas vill vi fortsätta att kommunicera och underlätta för att så många
som möjligt vill välja att döpa sina barn. Vi skickar ut dopinbjudningar men
vi måste fråga oss om vi kan göra på fler sätt?
-fortsätta utveckla vår barn- och familjeverksamhet samt vårt kontirmandoch ungdomsarbete med en tydlig riktning mot söndagens gudstjänst med
delaktighet som fokus. Mål: Vi ser att kontinuitet är viktigt och att det finns
verksamhet för åldrar mellan 0-18. Vi måste vidareutveckla vårt samarbete
med skolorna. Erbjuda medverkan i skolklasser i etik,mobbingsproblematik.
IErbjuda skolklasser att komma till kyrkan vid påsk. allhelgona och jul.
Fortsatta arbetet med att göra kyrkomusiken intressant och relevant för nya
generationer: kyrkan behöver fler utbildade musiker! nuläget erbjuder vi
pianolektioner vilket kan gynna intresset för orgeln som instrument och
framtida tjänst i kyrkan. Fortsätta utveckla körverksamheten för både barn
och vuxna - här kan grunden läggas för ett kyrkligt engagemang och för att
nå de människor vi annars har svårt att nå.
I

- arbeta för att vårt
gudstjänstliv skall erbjuda möjligheter för olika
uttrycksformer samt möjlighet till större delaktighet. Gudstjänsten är en fest
och i mångfalden kan detta förtydligas. Dä söndagens huvudgudstjänst
firas av allt färre behöver vi vara öppna för vardagsgudstjänstens viktiga
funktion och det rum som där skapas för stillhet och ro i ett uppskruvat
samhällstempo. Självklart önskar vi att fler vill dela gudstjänstens
gemenskap och framförallt att de som kommer upplever gudstjänsten som
meningsfull och relevant för det egna livet och gudsrelationen.
Mål: För att nå det vi önskar med gudstjänstlivet vill vi utveckla
gudstjänstgrupper där vi genom samtal och med den bibliska texten som
utgångspunkt bli mer medvetna om den egna inre "jorden” som ständigt
behöver näring för att kunna upptäckas och växa, enskilt men också
tillsammans som "en enda kropp”. Ett gemensamt andlig växande, där alla
åldrar har sin plats, har hög prioritet. Vi vill fira mässa varje söndag i
Skegrie kyrka där flest människor bor och flyttar in samt regelbundet
dubblera med gudstjänst i någon av våra övriga kyrkor - allt för att en
gudstjänstfirande kärna ska finnas också i framtiden. Vi vill också arbeta för
att utveckla och stärka det ideella engagemanget som exempelvis
cafévärdar. Vi försöker vara synliga på Facebook och rikta inbjudningar!
evenemang för att göra fler uppmärksamma på vad som sker i
församlingen och på vilket sätt man kan delta.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

3. Den grundläggande

uppgiften

"Bottna i naden-skapa i världen, inspirera lärande och samlas kring hoppet
med dopet som grund" är Lunds stifts vision.
Den grundläggande uppgiften kan egentligen inte delas upp i MissionGudstjänst, Diakoni och Undervisning, de hör ihop.

MISSION

AII verksamhet som vi bedriver har en mission.

Som kristna är vi sända, vi
har ett uppdrag att förkunna evangelium. Mission innebär möten människor
emellan på lika villkor och med öppna ögon för varandra. Ett möte på lika
villkor, där vi ser Jesu närvaro i den som kommer oss till mötes. Detta
gäller både nationellt och globalt där det är viktigt att också se vad vi kan
lära av varandra.
Jesus säger till oss att vi skall gå ut och göra alla folk till lärjungar. Det är
ett grundläggande missionsuppdrag som vi läser i varje dopgudstjänst. I
vår kontext vill vi lyfta fram de kyrkliga handlingarna: dop, vigsel,
begravning och konfirmation som missionerande. Här finns en möjlighet att
erbjuda evangeliet- det glada budskapet- också till de personer som
annars inte så ofta deltar i kyrkans verksamhet. Detsamma gäller för
konserter. körverksamhet och musikevenemang.
vill också göra kyrkan synlig utanför kyrkorummet, skapa kontakter och
|Vi
samarbetsformer tillsammans med förskola. skola, lokala organisationer
och föreningar. Genom vårt församlingsblad och närvaron på sociala
medier når vi många - också detta kan räknas som missionerande.

GUDSTJÄNST
Gud inbjuder oss ständigt till möten i gudstjänsten, en riktad inbjudan till
alla. I gudstjänsten får vi samlas i vissheten om Guds närvaro. Detta blir för
oss tydligt i bibelordet från Mark 10:14 ”Låt barnen komma hit till mig och
hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de". Vår strävan är att
barnen alltid skall ha sin självklara plats i gudstjänsten.
Gudstjänstens kärna är för oss lovsång, evangelium och sakrament, och
den ska fylla oss med insikten att Guds puls slår i oss, både i gudstjänst
och i vardag. Därför vill vi att hela veckans församlingsliv ska utmynna i
gudstjänsten och sända oss ut med förnyad kraft inför kommande vecka.
Gudstjänsten har sitt centrum i det Gud skänker oss genom evangeliet, ett
hopp att hålla fast vid. ett löfte om förlåtelse och ett budskap om befrielse.
Gudstjänsterna i vår församling ska eftersträva en tillåtande atmosfär så att
det finns utrymme för olika uttrycksformer. Ett av våra mål är att barn,
kontirmander och ungdomar ska ges utrymme i gudstjänsten och kunna
vara delaktiga på sina villkor. Delaktighet är ett nyckelord, gudstjänsten ska
främja gemenskap och vara angelägen för oss, här har gudstjänstgrupper
en given plats. l nattvarden vill vi skapa en rörelse där vi även erbjuder
möjlighet till Ijuständning och att skriva bön. Vår erfarenhet från vår
veckomässa är att det är viktigt med möjlighet till olika symboliska och
praktiska handlingar i gudstjänsten.
Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

UNDERVlSNING
vår lilla församling möter vi många i olika sammanhang. ”Att bottna i
"
nåden för att kunna skapa i världen blir vägledande när man står inför
lmänskliga behov och den egna förmågan att på ett bra sätt undervisa om
kristna tron. att själv känna sig buren och inte äga alla svar. all
:den
vi bedriver finns en undervisande karaktär som vill bidra till en
'verksamhet
erfarenhet
och nyfikenhet kring vårt budskap och tradition.
;fördjupad
Genom våra möten skapar vi relation till människor i alla åldrar där vi kan
byta erfarenhet om livet och tron.
Genom arbete med barn och ungdomar som vi prioriterar. strävar vi efter
att nå de unga och deras familjer. Konfirrnandarbetet är en viktig del precis
som att finna vägar för fortsatta kontakter efter konfirmationen. Vi vill
erbjuda något för alla åldrar, och ge barn och ungdomar möjlighet att delta i
goda sammanhang. där sång och musik är en viktig del. Att använda
Inaturliga tillfällen som advent, jul och påsk är bra möjligheter för att
undervisa om kristen tro. Bland vuxna ñnns intresse för samtal och
existentiella frågor samt undervisning om kristen tro. l gudstjänsten sker
undervisning kontinuerligt, liksom i de samtal som sker i samband med
dop, vigsel och begravning.
I

I

DIAKONl
Diakoni är kyrkans sociala ansvarstagande och hela församlingens uppgift:
Kristi händer i praktiken. Diakoni betyder tjänst. varje människa ska bli
sedd utifrån sina egna förutsättningar, både enskilt och i grupp. All
verksamhet som vi har präglas av ett diakonalt förhållningssätt. Vi får ha
Jesus som förebild i att lyssna och vandra bredvid de som kommer oss till
mötes i vår verksamhet. Utifrån olika behov och situationer skapas
mötesplatser/Gudsmöten för olika grupper såsom barn, unga. familjer,
äldre och människor i utsatthet och behov av extra stöd och omtanke.
Jesus uppmanar oss att ständigt våga se att i varje människa finns ett
himmelrike, en skatt värd att söka. Vidare uppmanar han oss att bryta upp
och släppa mönster som inte tjänar oss längre. Vår uppgift är att se vår
nästa som Guds avbild och bära fram Jesu budskap i handling. Det
diakonala ansvaret sträcker sig även utanför den lokala församlingens
gränser exempelvis genom ACT och SKUT samt de kollekter vi samlar in.
Pandemin år 2020 kommer att prägla samhället under lång tid. l vår
församling bjuder vi i nuläget in till caféträffar främst utomhus och med
avstånd. De insatser som kan behövas är att träffas oftare i mindre
sammanhang för att fler skall kunna mötas för att minska isolering. l detta
arbete krävs fler frivilliga då vi är få anställda.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLlNGSlNSTRUKTIONENS FORMAUADEL

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

GUDSTJÄNSTFIRANDE

(17 kap 3 och 5 § KO samt 37 kap 2 §

:(0)
NEJ

El

NEJ

El

CA1 GANG/MAN |:| ALLTlD

D

JA

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

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17kap 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

33

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

Om

'JA' ovan, hur många gånger per år?

.

NÅGON GANG

D

JA
.

EI
.

D

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift

JA

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok

JA |:|

NEJ |:|
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

El

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)
Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal prästtjänster'
l

församlingen finns följande prästtjänster:

En kyrkoherde och en komminister.

l

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

Hur många organisttjänster finns?

0

Hur många kantorstjänster finns? 1

DlAKONER
Hur många diakontjänster finns i församlingen?

0

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

'I'l

2

FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÃ ANDRA SPRÅK (57 kap 55 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 I:|

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

Engelska. tyska, estnlska, schweiziska

12

