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församlingen finns följande kyrkor:

Tullstorp

Öppettider vardagariuni'jUIiJaUQ'..
helger

Källstorp

Öppettider vardagarjumtlu'hal-'ghelger

Lilla Beddinge

Öppettider vardagar'um'

JUli,aug

helger

Åspö

Öppettider vardagarlumr

JU|I.EUQ

helger

Östra Klagstorp

Öppettider vardagarju

n" JUIl,aug

helger

Hemmesdynge

Öppettider vardagarjuni'ju'isaUQ
helger

Östra Torp

Öppettider vardagarjuniu

juli,aug

helger

Lilla lsie

Öppettider vardagarjuniJUIiaug
helger

SAby

Öppettider vardagarju
helger

Öppettider vardagar
helger

"i.luli.aug.

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

1.

DET PASTORALA PROGRAMMET

Det pastorala programmet utgörs av en omvärldsbeskrlvning 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
Pälsryem
OMVÄRLDS BESKRIVNING

1.-

Demogr'atisk struktur:
Källstorps församling ligger i Trelleborgs kommun på Söderslätt.
Församlingen är Sveriges sydligaste och bildades år 2002 när nio mindre
församlingar slogs samman (T ullstorp, Lilla Beddinge, Äspö, Östra Torp,
Lilla lsie, S. Åby, Hemmesdynge, Östra Klagstorp och Källstorp). Vid
sammanslagningen till en församling år 2002 beslöts att ingen huvudkyrka
skulle utses. Alla kyrkor är i bruk under året, framförallt för kyrkliga
handlingar samt gudstjänster under sommarhalvåret. Merparten av årets
huvudgudstjänster firas i Östra Torps kyrka och där finns även personalens
kontor.

Källstorps församling bor 5442 invånare varav 68 % är tillhöriga.. Det finns
inga andra kristna församlingar eller religiösa samlingar än Svenska kyrkan
inom församlingen. De flesta bor i villa eller hus och medelåldern är 47 år. I
församlingen är majoriteten av de bofasta födda i Sverige. Vad gäller det
politiska läget styrs Trellborgs kommun sedan 2018 av Moderaterna + KD.
med passivt stöd av Sverigedemokraterna.
Församlingen präglas av jordbruk och arbetspendling till Trelleborg, Malmö,
Lund och Köpenhamn. Det finns möjlighet att pendla med buss i
församlingens öst-västliga riktning, men det går inga bussari nord-sydlig
riktning. Kollektivtrafiken är glas på landsbygden. Ca 2,5 % är arbetslösa,
vilket är långt under Trelleborgs kommuns genomsnitt på 9 % (2018-2019).
Förvärvsinkomsten är betydligt högre i Beddingestrand. Böste,
Smygehamn, Södra Åby och Källstorp än i Klagstorp och Tullstorp.
Längs församlingens södra sida finns kustsamhällena Böste, Smygehamn
och Beddingestrand. Smygehamn, som huserar Östra Torps kyrka, bor
1277 personer. Även om Smygehamn är den till invånarantal största
tätorten i församlingen och församlingens enda äldreboende finns där
upplevs den inte vara "centralort". Norr om kustremsan är bördig åkermark
och små byar samt ett större samhälle; Östra Klagstorp. På båda ställena
samt i Beddingestrand finns mataffärer
l

I

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

som är möteplatser för byamas invånare.

Socialt liv:
På sommaren besöks Smygehamn (Smygehuk) av ungefär 200 000
turister mot vilka olika näringsidkare längs med hela församlingens
kustremsa riktar sina verksamheter. Det finns ett stort antal fritidshus längs
kusten, inte minst i Beddingestrand, som gör att befolkningen ökar under
sommarmånaderna. Utbudet av fritidsaktiviteter i församlingen är stort,
sportklubbarna och pensionärsföreningarna är aktiva och det finns starka
byalag. Den naturliga mötesplatsen för människor som bor i vår församling
är därför också föreningarnas verksamheter. Verksamheterna är
mångfacetterade och finns för alla åldrar. Vi upplever att många tar aktiv
del av det utbud som erbjuds och engagerar sig ideellt till exempel som
ledare och i styrelser. Det finns ett starkt engagemang för bygden och det
lokala sammanhanget. Många är beredda att bidra för att skapa en trygg
och trivsam plats för så väl unga som gamla.
Bilden av vår församling för utomstående präglas av dess vackra landskap,
den vackra kustremsan, Smygehuk med sin välkända fyr och de rapsgula
fälten. Många tycker att vår församling är en vacker plats att vara på vilket
märks på det stora antalet turister, familjeboende som .ärvs i generationer
samt det stora antalet Vigslar i vår ”lilla” församling. Vigseln är en kyrklig
handling vars plats ofta väljs med stor omsorg inte minst efter platsens
skönhet. Vår församling lockar vigselpar från hela Sverige och har
i
möjlighet att hålla fest på någon av de två stora bröllopsgårdar som ñnns
församlingen alternativ välkända Hotell Smygehuk.
Barnen situation:
I vår församling finns det många barn och unga på Smygehamns resp.
Östra Klagstorps skolor och tre förskolor. (I församlingen finns tyvärr inget
alla som
högstadium eller gymnasium.) Då vår församling har ansvar för
vistas inom vårt område, även barn och unga, är det önskvärt att ha en god
relation till dessa. Genom skol-/förskolekontakter med lärare, elever och
rektorer har vi en möjlighet att få veta mer om barn och ungas
levnadsförhållande och svårigheter. Via kontakterna har vi fått en
uppfattning att barnen i vår församling har det relativit gott ställt materiellt
även om det finns en skillnad mellan kustsamhällens och norrs
lantbruksbyar. Barnens oro rör framförallt livets frågor i stort, så som
meningsfullhet, ensamhet, vänskap med mera, i det är ungdomarna i vår
församling lika oavsett hemort.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2. Utmaningar och möjligheter

En del av det som är en tillgång är samtidigt en utmaning. Att så många
turister besöker trakten under sommaren är en tillgång och möjlighet men
utmanar också oss som församling. Det stora antalet besökare kräver
öppenhet och kreativitet vad gäller mötesplatser under sommarmånaderna.
Hur kan vi berätta om oss och inbjuda till samtal om tro? Vi vet att många
uppskattar våra vackra kyrkorum. hur kan vi få fler att hitta dit? Vi utmanas i
att skapa goda samarbeten med lokala äringsidkare då det är dom som
huserar där turisterna rör sig. För att skapa goda samarbeten krävs stabila
relationer med näringslivet. ett ömsesidigt utbyte utan att vi glömmer vår
identitet som kyrka.
Församlingen har många kyrkor och invånarna i de _olika byarna har en
stark känsla för sin byggd och därmed också en stark känsla för "sin" kyrka.
Det finns en utmaning i tendensen att hela församlingens inre liv är
sekundärt den lokala kyrkbyggnaden. Det finns möjligtvis de som skulle
överväga att lämna svenska kyrkan ifall just "deras" kyrka stängdes. Det
lokala engagemanget är primärt en tillgång men kan i detta fall utmana
församlingens enhet och det större perspektivet kan riskeras att glömmas
bort. Hur kan vi skapa engagemang bortom de gamla församlingsgränsen
som egentligen suddades ut år 2002?

Församlingen utmanas även av en geografisk och demografisk oenighet.
Det finns ett mentalt avstånd mellan tiskelägena och turiststråken längs
kusten och jordbrukslandskapet i norr. Samma församling rymmer både
avvecklingsbygd (norr) och en bygd under utveckling (söder).
Församlingens invånare i norr och söder behöver aldrig träffas. Barnen i
församlingen som börjar högstadiet går på helt olika skolor i Trelleborg
beroende på om de gått skolan i Smygehamn eller Klagstorp. De möts inte
ens på bussen då det är olika busslinjer. både Östra Torp (Smygehamn)
och Klagstorp finns liknande barnverksamhet. men föräldrarnas typ av
behov och utmaningar skiljer sig åt. Det är en utmaning att föra samman
församlingens norra och södra delar, att skapa mötesplatser där människor
från hela församlingen gör upptäckten att deras olikheter snarare berikar än
I

splittrar.
lnget högstadium ligger inom församlingen 'vilket drabbar rekryteringen av
kontirmander och försvårar den kontakt som vi skulle önska med ungdomar
över 13 år. Samarbetet över församlingsgränserna behövs för att nå ”våra”
ungdomar. Det är även tydligt att arbetet med de yngre barnen lägger en
stabil grund för en fortsatt god och stabil relation med vår församling.
Många av de som väljer att kontirmeras hos oss, trots nya
vänskapskontakter i Anderslöv eller Trelleborg, har deltagit i våra
bamverks'amheter.

_

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Vi hoppas att ideella medarbetare och församlingsbor känner och vet sig
inkluderade, men när ordet "vi'I används i detta dokument menas anställda
och förtroendevalda.

Som tidigare nämnt finns inga andra krisma samfund inom vår församling i
dagsläget. Det har dock funnits missionsförsamlingar och liknande
sammanslutningar tidigare, något som vi tycker märks i vår identitet som
församling. Det finns en tjänstvillighet och beredskap som vi känner igen
ifrån de frireligiösa sammanhangen där mycket bygger på idealitet. Det är
olika sätt
okej att ställa frågan. både till privatpersoner och föreningar, om
kort. Dels
är
idé
till
faktisk
och
från
tanke
handling
att engagera sig. Vägen
men
också för
på grund av vår mindre struktur, vi är den "lilla” församlingen
att vi har ett stort förtroendekapital och många goda relationer ute i byarna.
Församlingen "ägs" inte bara av de anställda utan församlingen är byggd
av många goda viljors sammanslutning. Vår identitet präglas av mångas
stora omtanke om församlingen. Vi uppfattar ofta en kärleksfull värme i
våra sammanhang, många tar hand om varandra.
Gudstjänsten har en naturlig plats i vår församling, både att fira
söndagsgudstjänst men också att i olika former läsa bibelord, be bön och
välsignelse och stämma upp i psalmsáng. Att samlas kring Guds ord. på
olika sätt. är en del av vår identitet. Vårt andaktsliv präglas av låga trösklari
kombination med en genomtänkt liturgi. I ett evangeliskt/lutherskt
sammanhang skulle vår församlings gudstjänstidentitet kunna benämnas
som lågkyrkllg.
Vårt andaktsliv tar människors olika frågeställningar på allvar, både det
som känns gott och det som skaver. Den kärleksfulla värmen som vi
tidigare nämnt gör att det finns utrymme för hela livet, inte bara det som är
ett djup i
”trevligt och glatt", vilket skulle kunna vara en risk om det saknas
mötena. Det djupet tycker vi dock finns och bidrar till att alla sidor av livet
får plats, så väl i samtal med varandra som i gudstjänstens uttryck.

-
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2.

Uppdraget

för de närmaste fyra åren
,

Utifrån Lunds stifts vision vill kyrkoråd och anställda'r Källstorps församling,
arbetet de närmsta fyra åren, sträva efter följande:

i

- Att skapa ett levande och angeläget gudstjänstliv. Vi vill att möteti
gudstjänsten ska vara församlingens naturliga centrum. Djup glädje och
gemenskap är en självklar del av våra veckoliga verksamheter och ska
även prägla gudstjänsten. Tillsammans vill vi längta efter att få samlas
kring Guds ord och nattvardens gemenskap. Det är viktigt att alla, oavsett
ålder, bakgrund eller erfarenhet i tro. ska få plats i församlingens
gudstjänst. Vi vill att gudstjänsten ska härbärgera generaüonsmöten.
Samtidigt ska det finnas rum för varje människa'r gudstjänstens
sammanhang utan att ett berörande djup behöver väljs bort. Det kräver
teologisk/ Iiturgisk I musikalisk fördjupning för de som arbetar med
gudstjänsten vilket också ska prioriteras som en konsekvens av vårt
uppdrag. Alla ska ges möjlighet att fira gudstjänst utifrån sina
förutsättningar. Det förhållningssättet ger konsekvensen att vi vill hålla en
bred vad gäller val av ord och musik. vi vill känna att hela handboken är en
möjlighet vid olika typer av gudstjänster I mässor.

- Att skapa mötesplatser som följer bam/ungdomar genom uppväxtens
många år. Vi vill bygga upp en anda där församlingens alla bam/
ungdomar känner sig välkomna så väl som i veckans verksamheter som i
söndagens gudstjänst. Synen på barn som reflekterande, kännande och
andliga människdr ska genomsyra mötet med varje barn där de, på samma
sätt som vuxna, tas på allvar. Allt det som vi skapar för barn I unga ska
vara ett medel för deras utveckling, inte främst som ett mål för vår
försäkran av framtida medlemmar. Vi vill också att det. i tjänster som främst
arbetar med bam/unga, ska ges utrymme för relationsbyggande med
församlingens bam-ungdomsföreningar. skolor och förskolor.

-Att stärka musiken som ett teologiskt språk i vår församling som också kan
locka turisterna från Smyghuk upp till våra kyrkor och strandbesökama att
stanna kvar nära stranden och delta i musikandakt vid Garnhuset i
Beddingestrand. Vi vill förkunna Guds ord genom musiken och önskar att
människor som lyssnar till musikens toner ska bli berörda och känna hopp.
Vi vill att musiken som framförs ska var relevant i människors liv, oavsett
om musiken kategoriseras som modem, traditionell, profan eller världslig.
Musik är också ett område med stort missionerande värde. Vår målsättning
är att församlingen ska vara delaktig i musiken genom att samarbeta med
lokala musiker. skapa körer för olika åldrar, musikgudstjänster, konserter.
Genom musiken når vi, och engagerar, många som annars inte brukar se
'sig som en del av vår församling. Som en konsekvens av det vill vi ge
utrymme budgeten för att kunna ta hand om våra instrument' kyrkorna. Vi
ha även ha långsiktig plan för hur dessa ska skötas.
lvill
i

I

|
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3. Den grundäggande uppgiften

Gudstjänst
Det är vår önskan att mässan skall bereda rum för mötet människa-Gud
och mötet människa-människa, samt att delandet av bröd och liv skall vara
en källa till kraft och glädje i människans liv. I mässan delar vi och
förstärker gemenskapen med varandra på flera plan och gestaltari
delandet Guds kärlek till världen. Församlingen är en del av den världsvida
kyrkan och hela Guds folk bär upp kyrkans tro. Gudstjänstens gemenskap
är mer än summan av de enskilda individerna.
Delandet av bröd och vin sker i Källstorps församling flera gånger i veckan.
Det firas också en mängd gudstjänster av olika slag i samband med
församlingens olika verksamheter. Vid livets högtider, kyrkliga handlingar.
möter vi ett stort antal människor. Vi vill med lyhördhet för dessa mötens
betydelse arbeta så att också de får var just gudstjänster; ett viktigt möte
mellan den enskilde och andra, den enskilde och Gud.

_

Undervisning
Lärande är något som sker hela livet, med alla sinnen och med egen
delaktighet. Församlingens vill ta varje människas längtan och nyfikenhet
på allvar. För det vill vi tillhandahålla en trygg och tillåtande miljö där varje
människa blir sedd och mött där hon befinner sig. Varje plats i församlingen
är en lärande miljö, där människor med sina erfarenheter och Iivssituationer
får möta evangeliet. Lärande är ömsesidigt och vi kan lära av varandra.
Olika grupper. för olika åldrar. ger mötesplatser med möjligheter till samtal
och fördjupning.

Som en del i församlingens dopuppföljning vill vi skapa särskilda
förutsättningar för barn I unga att ta del av en reflekterande undervisning.
Med olika arbetsmetoder vill vi låta bibelns berättelser vara hjälpande
nycklar till att tolka Guds plats i barnets I den ungas liv.
Diakoni
Diakoni är i första hand inte en verksamhet utan den livshållning som
genomsyrar församlingens arbete. i Källstorps församling har diakonins
omsorg många former och uttryckssätt i vilka den upprättar människans
värde och berättar om det kristna hoppet. Mötesplatser finns i
församlingshem, kyrka. samhälle och vid hembesök. En viktig mötesplats
är också våra kyrkogårdar där kyrkvaktmästarna har en stor diakonal
uppgift att lyssna på och samtala med kyrkogårdens besökare. Samarbetet
med föreningar, äldreboende och andra församlingar ger kyrkan möjlighet
att samarbeta kring diakonin och nå ut till fler än vi hade gjort om vi hela
tiden agerat på egen hand. Det finns en dold ensamhet i Källstorps
församling bland äldre och de i medelåldern.
Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Att få vara en del i en gemenskap är Iivsviktigt och vi behöver som
församling vara uppfrnningsrika så att vi söker varje möjlighet att bryta
människors isolering och utsatthet.
Mission
Församlingen 'skall ge människor rum att växa i sin tro och samtidigt vara
tydlig med att vi är människor först och sedan kristna. Det betyder att vi inte
frågar efter människors tro innan vi bjuder in dom, alla människor är
välkomna. En människas identitet och tro påverkas av mötet med andra.
Mission är att se den andre, att mötas och att samtala utifrån förståelsen att
vi kan berika varandra med våra berättelser om' tro.
W är sända från Gud till Varandra, att vara till hjälp och stöd och för att
genom ord och handling berätta om Kristus. Det hör till kyrkans
självförståelse att evangeliet om kärleksbudskapet angår alla. Det betyder
också att vårt engagemang för människor sträcker sig längre än våra
församlingsgränser. Vi vill vara en världsvid kyrka med ansvar och omsorg
om alla människor som är skapade av Gud. Därför är intemationelia
insamlingar och en internationell förbön viktig för oss.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

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)

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

JA

El

NEJ

Annandag påsk deltar vi i pilgrimsvandn'ng och mässan tillsammans med andra
firas alltså i annan
pilgrimsvandrare i Fru Alstads kyrka. HuvudgudstJänsten den dagen
församling.

FORMER FÖR GUDSTJÃNSTER

(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 (aret innan coronapandemin 56)..

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

efter den
20/5 2018

Om '.IA' ovan, hur många gånger per år? NÅGON GÅNG

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok

(17

l:l

ALLTID

D

JA l:l

NEJ

El

D

NEJ

[:l

l:l

|:l CA1 GÅNG/MÄN U

Församlingen tillhör gudstjänstnâtverket i Lunds stift

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND

NEJ

JA

JA

KAP 7 § KO)

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

gudstjänst högst

0

församling

gånger/år med

10

i

PRÃSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 5 KO)

2
Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal pråsttjänster:
l

församlingen finns följande prästtjänster:

kyrkoherde och kommlnister

I

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

Hur många organisttjänster finns?

1

Hur många kantorstjänster finns?

DIAKONER
Hur många diakontjänster finns iförsamlingen?

vi har en diakoniassistent

ÖVRIGA KOMMENTARER KRlNG TJÄNSTER

11

0- 75

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

församlingen finns följande större språkgrupper representerade:

i

svenska

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

EI

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

engelska. tyska, thailändska
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