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Dossier: Diarienr:

Domkapitlets diarienr ................................. 3,062 3 2092-65574

FÖRSAMUNGSINSTRUKT|ON
för Kävlinge församling i FFOStatBQHDQKlâEQS kontrakt

För förteckning av kyrkor och öppettider, se baksida

Församlingsexpeditionen har expeditionstid för personliga besök och telefontid:

Må-fre 09.30:12,.QQ, torsdagar...1.5..O.Q.-..1.8..0.0.(från.ochmedseptemberl

Församlingens webbplats: mmsyanskalsyrkan.seikayli.ng.e
Sociala medier: Eaceboohcomlkavlinge..forsamling

Följande dokument. som relaterar till församlingsinstruktionen, finns i församlingen och år
insända till kontraktsprosten:

Barnkonsekvensanalys som genomförts vid framtagandet av Ja Nejl]
församlingsinstruktionen
Verksamhetsplan (kopplad till budget) .la NejEI
Gudstjänstplan Ja Nejl]
Pastoral handlingsplan för dop Ja Nejlj
Pastoral handlingsplan för konfirmandarbete Ja NejEI
Pastoral handlingsplan för begravning Ja NejEI
Handlingsplan för beredskapsförberedelser under kris Ja NejEl
och höjd beredskap
Pastoral plan för användandet av församlingens kyrkor Ja Nejü
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I församlingen finns följande kyrkor:

Korsbackakyrkan

Gamla kyrkan

Södervidinge kyrka

Stora Harrie kyrka

Virke kyrka

Lilla Harrie kyrka
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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 omvårldsbeskrivning samt en programförklaring
för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst. bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.
För hjälp: Se Vägledning för arbetetmed församlingsinstruktionen

Församlingens omvärld

1. Beskrivning

Kävlinge församling ligger strategiskt placerat i västra delen av Skåne och
är en knutpunkt för pendling. Kävlinge ligger nära Malmö, Lund,
Landskrona och Helsingborg med både tåg och bil. Församlingen ligger
inbäddad i jordbruksmark och består av både tätort och landsbygd. l

l Kävlinge församling bor det ca 11 200 personer, varav drygt 7100 är
medlemmar i Svenska kyrkan (63%). Det är många som vill flytta till

Kävlinge kommun och det byggs många nya bostäder i vår församling. Man
räknar med att 2030 kommer folkmängden att uppgå till ca 32 100 personer
(hela kommunen), med många nya barnfamiljer och unga vuxna. Det är
lframför allt åldrarna 25-44 som väntas bli den åldersgrupp som ökar i

*församlingen medan den äldre generationen, 65 år och uppåt, förväntas
minska i antal.

;

I församlingen finns det fyra kommunala grundskolor, sju förskolor (varav
;församlingen själv driver förskolan Stjärnan) samt tre äldreboenden. l
* Kävlinge centrum finns bibliotek, kommunhus, vårdcentral, butiker och
restauranger. Församlingen rymmer således många både kommunala och
privata arbetsplatser. Orten präglas av ett aktivt närings- och föreningsliv
och det finns ett stort utbud att ta del av inom kultur och idrott.
l Kävlinge kommuns Kartläggning av folkhälsan kan vi se att barn och unga
i vår församling sticker ut jämfört med riket avseende alkoholkonsumtion
och psykiskt mående. Andelen unga som känner sig stressade i vardagen
är stor och störst syns ökningen bland killar i årskurs nio. Många unga

\

anger även att de har anhöriga som dricker för mycket. Det framgår även
av kartläggningen att i församlingen finns en relativt stor andel
ensamhushåll, framförallt i åldrarna 24-30 år och över 65 år.
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2. Utmaningar och möjligheter

En av de utmaningar som Kävlinge församling står inför är att församlingen ,

konkurrerar med en stor mängd andra aktörer om människors tid och
engagemang. Det finns ett stort utbud av aktiviteter när man är ledig och
många gånger samtidigt som församlingen erbjuder gemenskaper.
Kävlinge församling måste se möjligheten i att församlingen erbjuder något
lsom är värdefullt idag; tid. Tid för samtal, gemenskap och reflektion. Jesus
sätt att bemöta människor avspeglas i möten människor emellan i

församlingen. De som kommer till oss ska känna sig sedda, värdefulla och
delaktiga. Vi som kyrka har möjligheten att skapa och bygga relationer,
stanna upp för att samtala om livets stora frågor och vara en mötesplats
.där alla känner sig välkomna och trygga.
En såväl möjlighet som utmaning i Kävlinge församling är att det byggs
många nya bostäder och därav väntas folkmängden öka markant. Det är
.en stor möjlighet för församlingen att vara en viktig aktöri samhället och

,

visa för människor att vi finns. Utmaningen ligger i att som församling vara
. lyhörd för att möta den åldersgrupp som förväntas öka i församlingen och
Iskapa mötesplatser efter deras behov, längtan och förutsättningar.
:
Utmaningen med barn och ungas psykiska mående samt deras upplevelse
'av stress och ibland utsatta familjesituation med hög alkoholkonsumtion är

i

något som församlingen måste vara medveten om och ha i beaktande i de i

möten med barn och unga som församlingen erbjuder. Ytterligare en '

utmaning är den ökade ensamheten hos den äldre generationen i

församlingen. Möjligheten att möta båda dessa utmaningar som församling
är församlingens diakonala förhållningssätt. Diakoni är hela församlingens
uppgift och genomsyrar all vår verksamhet. Kävlinge församling har
kontinuerlig närvaro av diakon, präster, pedagoger och musiker på vår
förskola. och är också välkomna på de kommunala skolornaI
äldreboendena och i olika lokala sammanhang i samhället. Här (genom
dessa kontaktytor) skapar Kävlinge församling kontakt, delaktighet och

| igenkänning.
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Programförklaring

1. Identitet

Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, säger Jesus. I Kävlinge .

församling får barn och ungdomar ta plats. Barnen och ungdomarna får
möjlighet till reflektion, kunskap och andlighet. Församlingens förskola
Stjärnan är en viktig plattform för att satsa på tidigt och långsiktigt
'relationsbyggande för liten som stor. Församlingen fortsätter att vara de
ungas röst och tröst och ger dem en plats där de alltid är välkomna, där de
får växa i sin egen takt och känna sig trygga. Känslan av att få känna sig
omhändertagen och buren är central för Kävlinge församling. Ungdomarna
är viktiga och värdefulla för kyrkans framtida utveckling och förnyelse och i

Kävlinge församling har ungdomarna en naturlig och självklar plats.
Kävlinge församling fortsätter erbjuda flera olika konfrrmandaltemativ för att
möta ungdomars behov och längtan efter adnlighet.

Musiken har stor betydelse i Kävlinge och är en viktig del i att förkunna
evangelium. Musiken i församlingens kyrkor Spänner över århundradena
och bildar en naturlig brygga mellan då, nu och framtiden. Kävlinge
församling har flera barn- och vuxenkörer med olika inriktningar, som fyller
[den musikaliska och teologiska bredden.

Församlingen är en rastplats och en mötesplats som är lyhörd för samtiden '

'samtidigt som församlingen visar stabilitet i en föränderlig tid. Församlingen
balanserar tryggt mellan tradition och förnyelse och blickar framåt med
visionen att skapa en kyrka som håller i framtiden. Församlingen erbjuder
relevanta och meningsfulla mötesplatser och finns med i människors
vardag på olika sätt; både i verkliga livet, och på sociala medier. Kävlinge
församling har ett gott samarbete med kommunen och andra aktörer och
de räknar med vår närvaro i olika sammanhang. samverkan är god.

IDeI av den världsvida kyrkan _ Så är vi fastän många en enda kropp, ty
alla får vi del av ett och samma bröd. Orden från nattvarden är en
påminnelse om ansvar och solidaritet gentemot våra medsystrar och
medbröder över hela världen som församlingen stöttar på olika vis.
Församlingen har ett stort engagemang i ACT och det märks genom
insamlingar, aktiviteter och genom bön.
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2. Uppdraget för de närmaste fyra åren

Utifrån Lunds stifts vision Bottna i nåden, skapa i världen tolkar vi att vårt
uppdrag de kommande fyra åren kommer att fokusera på dop och
|d0puppföljning, gudstjänster och mötesplatser, barn och unga, samt
frivilliga medarbetare i församlingen.

Dop och dopuppföljning; Kävlinge församling vill visa att i dopet möjliggörs
en livslång och trygg relation med Gud och församlingen vill finnas med
,och gå på den livsvägen tillsammans med individen. Ett fokus är att '

dopuppföljning aldrig tar slut. den följer med i alla åldrar. Kävlinge
församling anser att ett strategiskt relationsbyggande är grunden för att
skapa trygghet, förtroende och nyfikenhet på dop och dopuppföljning.
Arbetet med att prioritera dopet sker övergripande och ska synas i hela
församlingen.

Gudstjänster och Mötesplatser; Kävlinge församling vill vara en del av
människors liv och strävar efter att möta människan i där hen ärjust då på
sin Iivsresa. Gudstjänsten gör oss unika, här finns plats för samtal och
reflektion. Församlingen fortsätter arbetet de kommande åren med att bära
evangeliet genom ord, ton och bemötande med ett öppet och flexibelt
förhållningssätt gentemot de människor vi möter. Kävlinge församling
kommer att arbeta aktivt med att öka medvetenheten hos invånarna om de
mötesplatser som församlingen erbjuder, där varje människa kan få vara
en del i gemenskapen och finna en rastplats för sin själ. Kävlinge
församling fortsätter samverka med andra aktöreri samhället och med
kommunen så att vi gemensamt tar ansvar för människors behov och
längtan.

Barn och unga; Uppdraget de närmaste fyra åren är att prioritera fortsatt
|

'arbete med barn och unga, samt familjer, för att möta det behov som '

församlingen ser.

Frivilliga medarbetare; Församlingen behöver skapa ett större medvetande
kring dessa frågor. Genom att bemyndiga människor till ansvar och tjänst
och erbjuda fördjupning skapar församlingen ett sammanhang där man
tillsammans med olika kompetenser och gåvor. gestaltar evangeliet där
församlingen verkar. Att bli i anspråkstagen stärker självkänslan och
bemyndigar, samt skapar en dynamik i församlingen som är Spännande
och utmanande.
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3. Den grundläggande uppgiften

Kom alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. (Matt 11 :28).
jAü fira gudstjänst är unikt för kyrkan och erbjuder ett möte med Gud,
'varandra och individen själv och är hela församlingens gåva och uppgift. I

,församlingen firas en rik variation av gudstjänster så att evangeliet
gestaltas ur många perspektiv och gudstjänsten strävar efter att vara en
rastplats för själen, ge möjlighet till fördjupning i den kristna tron och en
förmedlare av hopp. Kävlinge församling arbetar aktivt för att barnen ska
känna att de har en självklar plats i gudstjänsten och att deras röster och

i

reflektioner om livet och tron har ett stort värde.

Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förbliri Gud och Gud i honom
(1 Joh 4:16). Församlingslivet har en undervisande karaktär och syftar till
en fördjupad erfarenhet av och nyfikenhet till det kristna budskapet och den
(kristna traditionen. Genom byggandet av relationer och skapandet av
mötesplatser för människor i alla åldrar, är församlingen tillgänglig och
öppen för samtal för gammal som ung och dessa präglas av ömsesidighet,
öppenhet och lyhördhet inför de olika behov som finns.

Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem.
(Matt 7:12).Diak0ni är hela församlingens uppgift och är bärande i Kävlinge
iförsamling. Församlingen visar omsorg om medmänniskan och tar ansvar
för skapelsen. Församlingen finns till för samtal, stöd och hjälp för
“människan i hennes egen unika livssituation. Församlingen är också en
röst och ett stöd för dem som lever i utsatthet.

(Gud) är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i Gud är det vi lever,
rör oss och är till. (Apg. 17:27-28) Att vara en missionerande kyrka är
spännande och Kävlinge församlings uppdrag att sprida evangeliet och
dess kraft är att knyta an till det människor kanske "har på känn” men ännu
inte känner till. Församlingen är uppsökande, tillgänglig och trovärdig. Den
finns på platser och i sammanhang där människor naturligt samlas. Några
tsådana exempel i Kävlinge är den årliga höst- och vårmarknaden och
Meningsfull fritid för unga. Församlingen bjuder in till årliga arrangemang
som Världens barn och Wienercafe.
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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: JA D NEJ
Om ”NEJ" ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.

Vi firar gemensam gudstjänst med grannförsamlingen Lackalänga-Stävie vid några få
tillfällen under året.

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
Pga pandemi flrade församlingen färre huvud-

enligt senast inlämnad gudstjänststatistik 1 2:..gudstiänstetmegnattyard

5.232?2'33322iiåiisäåüåm2%?555332âê3i??°m JAEI NEJI
Ej aktuellt

:33): Om 'JA" ovan, hur många gånger per år? NÅGON GÃNG EI CA1GÅNG/MÅND ALLTID D
Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift JAD NEJ D
Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok JAD NEJ D
HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

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

gånger/är med församling i
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PRÃSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen f1nnas minst följande antal prästtjänster:
5

i församlingen fInns följande prästtjänster:

4 (1 Kyrkoherde, 3 komministertjänster)

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

Hur många organisttjänster finns? Hur många kantorstjänster finns? 3

DlAKONER

Hur många diakontjånster ñnns i församlingen?
1

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÄ ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ 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 EI
Om "JA". ange vilka språk ni har beredskap att möta människor på vid tillfälliga och akuta behov:
Engelska
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