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I församlingen finns följande kyrkor:

Carl Gustafs kyrka. Karlshamn

Hällaryds kyrka

Åryds 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 omvärldsbeskrivning samt en programförklaring
för församlingens grundläggande uppgift att flra gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.
För hjälp: Se Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Församlingens omvärld

1.*Beskrivning

lKarlshamns kommun har satt en vision som lyfter fram följande
ifokusområden:
l* Boende
l* Kompetensförsörjning
l* Attraktionskraft
Kommunen har som mål att hållbarhet ska genomsyra alla satsningar.
*Satsningar som påverkar Karlshamn är Sydostlänken, järnvägen från

j0|ofström
till Karlshamn som under lång tid diskuterats att byggas. Likaså

:påverkar framtida satsningar på Blekinge kustbana, betydelsen av
Blekinge Tekniska Högskola och Region Blekinges framtida mål och
:funderingar att bevara de båda sjukhusen i länet. Karlshamn har bra
kommunikationer. Ronneby flygplats har ett stort antal dagliga förbindelser
med Stockholm. E22 passerar strax utanför Karlshamns tätort och genom
Åryd. Karlshamn har färjeförbindelse med Klaipeda. Karlshamns kommun,
Blekingesjukhuset och AAK hör till de större arbetsgivarna inom

|

jKarlshamns kommun. I övrigt finns många mindre företag och ett näringsliv
med service och handel. ln- och utpendlingen till och från Karlshamns
kommun är stor. Arbetslösheten i Karlshamn är högre än sett till hela riket.
:När det gäller eftergymnasial utbildning och invånare med låg
utbildningsnivå följer Karlshamn bilden som gäller Blekinge. Den som väljer
att studera i Karlshamn har lätt att hitta bostad, men totalt sett pekar
jsiffrorna på att det i övrigt råder brist på bostäder. Villabebyggelse
idominerar boendet förutom i Karlshamns centrum där det på senare år har
skett en förtätning. Inflyttning av pensionärer till centrum från villakvarteren
men även från omgivande landsbygd och mindre orter är tydlig. Närhet till
lskog, vandringsleder, sjöar samt hav ger möjligheter till friluftsliv inom
församlingens gränser. Vägga båthamn, Eriksberg och skärgården är
*populära platser för såväl ortsbor som turister att besöka. Karlshamns
kommun har satt en vision att invånarantalet ska bli 50 000. Dit är det långt
kvar, kommunen har negativ befolkningsutveckling. 54% av befolkningen i

kommunen är i åldern 19 - 64 år. Kommunens prognoser pekar på att
Hällaryd såväl som Åryd ökar något mer än övriga orter inom församlingen.
Förskoleverksamheten förväntas växa i Hällaryd.
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Lokalbrist gällande f-6 i Karlshamn påverkar skolplaceringar och
kommunen bedömer att elevantalet kommer att sjunka under åren
[2025 -2030, när det gäller grundskolan. Det omvända förhållandet gäller
för kommunens gymnasieskolor som ligger i församlingen. Karlshamns
kommun befarar ett minskat skatteunderlag framöver, vilket sannolikt
'kommer att påverka medlemsintäkterna i Svenska kyrkan i Karlshamn.
ISvenska kyrkans medlemmar är inte alltid medvetna om sin I

Iförsamlingstillhörighet. I

Livsstilen förändras och människor blir allt mindre beroende av fysiska
platser för möten. Boende i församlingen jobbar i allt större utsträckning än
förut på distans och istället för det traditionella kontoret ökar kraven på
teknik.
'Församlingen har goda relationer till det omgivande samhället; kommun,
skolor, sjukhus och andra lokala aktörer. Karlshamn är på många sätt känt
för sin satsning på kultur och musikverksamhet

Det finns ett gott samarbete med Pingstkyrkan och med Kristofferkyrkan
(EFS - Equmenia). Församlingen samarbetar med Svenska kyrkan i

Asarum -Ringamåla församling och Mörrum-Elleholms församling. målet är
att öka samarbetet. Ett ekumeniskt samråd finns inom Karlshamns
kommun. MIKA, diakonal samverkan i Karlshamn,som drivs gemensamt
med ovan nämnda församlingar och samfund.
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2. Utmaningar och möjligheter

Församlingens utmaningar

* Stärka dopets ställning
* Balansera mellan tradition och förnyelse
'* Skapa mötesplatseri olika dimensioner för att möta den mångfald av
Iivsstilar som finns
'* Vara kyrka på annat sätt än där kyrkorummen är placerade
* Stärka gemenskapen i hela församlingen, att vara både stads- och
Iandsortsförsamiing
* Medlemmarnas omedvetenhet om församlingstillhörighet
l* Bromsa medlemstappet

|'* Använda modern teknik till medlemsvård och kommunikation
* Anpassa verksamheten efter individens behov utan att tappa kollektivet '

* Möta utanförskap och ensamhet

Församlingens möjligheter

* Gudstjänster med varierat tinnehåll
* Fysiska resurser
* Vandra tillsammans med människor till mötet med Gud
* Hitta sökama
*
Kyrkan är mitt i centrum såväl i stad som landsbygd

*
Nyttja kyrkorummen för flera aktiviteter

*
Uthyrningsmöjligheter och därigenom inkomster

* Skapa mötesplatser där en mångfald av livstilar kan rymmas för såväl
barn och familj, ungdomar och för de som lever i ensamhushâll
* Skapa goda förutsättningar för barn och ungdomar att delta i olika
verksamheter* Oka möjligheterna för barn att få musiklektioner och på sätt uppmuntra till
framtida arbete inom Svenska kyrkan
* Verka på platser som är "okända" församlingen, där barn och ungdomar
samlas och samverka med andra organisationer
* Ta tillvara den kompetens som såväl medarbetare som förtroendevalda
äger och som kan komma församlingen till nytta
* Möta medlemmarna med förståelse, repsekt och blir hörda
* Skapa gemenskap
* Trygghet
* Yrkeskunnande
* God medlemsvård, medlemmarna i centrum
* Skapa en strategi för en kommunikationsplan som fokuserar på våra
målgrupper
* Aktiv kommun
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Programförklaring

1. Identitet

"Karlshamns församling finns för dig genom glädje och sorg i alla
skeenden"
Svenska kyrkan i Karlshamn vill verka för öppenhet, gemenskap och
omtanke.

Öppenhet
Alla människor oavsett tro och kyrkotillhörighet ska känna sig välkomna.
'Här finns utrymme för nyfikenhet,lärande och utveckling. Erfarenheterna
hämtas ur personernas liv och talar om vår tro på Jesus Kristus och på de
kristna värderingarna för att fortsätta utvecklas som personer och
församling. Evangeliet står i centrum och manar till öppenhet.

Gemenskap
Kristen tro är gemenskap.Gud kallar oss till kyrkan och sänder oss sedan
uti världen. Kyrkans gemenskap utmärker sig genom att var och en bidrar
till och bildar gemenskapen tillsammans - ett stort rum som rymmer
många. Rikedomen i gemenskapen är att kunna hitta möjligheter till
motpoler. Medlemmarna ska känna att varje bidrag räknas.

Jesu Kristi liv, död och uppståndelse är det som berör och förenar, om än
på olika sätt. Verklig gemenskap bygger främst på att acceptera
olikheterna. Att klara av att leva sida vid sida, trots oiikheterna är ett av
församlingens grundläggande mål, samtidigt som det utmanar.
Viljan till gemenskap ska genomsyra alla verksamheter. Detta ska tydligt
komma till uttryck i våra gudstjänster och runt nattvardsbordet där
tillhörighet skapas. Gemenskapen finns för att Guds rike ska bli synligt och
verksamt i världen.

Omtanke
Med omtanke och omsorg öppnas för mötet med Gud genom tro, hopp och
kärlek. Med omtanke och omsorg sker mötet människa till människa och
olikheterna ses som en rikedom.
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z. Uppdraget för de närmaste fyra åren

Församlingens uppdrag är:

-att finnas för människor i livets alla skeenden
- att verka för att alla människor som bor, besöker eller rör sig i

församlingen ska känna sig sedda, bekräftade och stärkte i mötet med
församlingens anställda och förtroendevalda
-att förkunna evangelium i ord och handling
- att församlingens arbete ska genomsyras av församlingens tre ledord
,öppenhet gemenskap och omtanke.
- att barn och ungdomar ges goda materiella och ekonomusika
;förutsättningar för att kunna utvecklas samt ge en god grund till vad ett
,medlemskap och kristet liv betyder
-att skapa förutsättningar och möjligheter för ett varierat gudstjänstliv
- att genom praktisk diakoni underlätta för mötet med Gud
-att skapa möjligheter till dop och konfirmation
-att vardagskyrkan inbjuder till social gemenskap och samtal
- att bedriva verksamhet vid Blekingesjukhuset Karlshamn med stöd av
medel från Lunds stift
- att utvärdera satsningar som församlingen gör, och därigenom skaffa sig
kunskaper att det läggs budget på "rätt" saker
- att tydligt medverka till att personer som vill bli medlemmar i församlingen
får tydlig och enkel information om hur de de kan träda in i församlingen.
- att på flera sätt marknadsföra församlingen, dess budskap, innehåll och
verksamheter till alla som känner samhörighet med församlingen
- att finna och vinna medlemmar till församlingen och att aktivt arbeta för
att behålla medlemmarna
-att vår församlingsgård, expedition och församlingshem är naturliga
platser där människor möts
- att idella krafter tas tillvara och enskilda får möjliget att utvecklas
- att stimulera människor till att vilja engagera sig i församlingslivet som
t ex frivilliga, gudstjänstvärdar och förtroendevalda
- att värna Guds skapelse. klimat och miljö och sträva efter att medverka

,till Svenska kyrkans klimatmål
-att inom rimliga gränser succesivt arbeta med församlingens vård- och
underhållsplaner
-att på ett ekonomiskt sätt förvalta församlingens tillgångar och fastigheter
- att församlingens begravningsplatser och kyrkor vårdas, förvaltas och
utvecklas.
l- att kyrkoråd och kyrkofullmäktige i sina inriktningsmål strävar efter att nå
samma mål som församlingsinstruktionen anger, eftersom det är ett
styrdokument.
- att kyrkorådet och kyrkofullmäktige arbetar utifrån församlingens tre
ledord som är öppenhet, gemenskap och omtanke
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3. Den grundläggande uppgiften

Gudstjänst

Gudstjänsten är kärnan i församlingen. Gudstjänsterna ska präglas av
öppenhet, gemenskap och omtanke vilket är församlingens uttryckliga
identitet. Kyrkliga handlingar ska genomföras med hög kvalité. Präst och
diakon har särskilda uppdrag i gudstjänsten och tillsammans med
församlingens övriga medarbetare och medlemmar firas gudstjänsten.
Sång och musik ska ha en bärande funktion i våra gudstjänster.
Kyrkomusiken och körsången förstärker budskapet och kompletterar det
talade ordet. Ett rikt musikliv innebär användning av flera olika instrument
men orgeln har en särställning som kyrkans instrument.
Musikgudstjänster och konsertverksamhet ska föra det kyrkomusikaliska
arvet vidare.

|Undervisning

Målsättningen för församlingens undervisning är att verka för ökad kunskap
om kyrkliga traditioner, det kristna trosinnehället och kännedom om bibeln.
Denna undervisning ska genomsyra all verksamhet. Uppföljningen av
dopet ska prioriteras. Det ska finnas möjligheter för unga att få chansen att
verka som unga ledare inom våra verksamheter.

Diakoni

Församlingens diakoni handlar om förståelsen för livet och skapelsen samt
omsorg om medmänniskan genom öppenhet, gemenskap och omtanke.
Diakoni präglas av att möta människor och ge stöd och hjälp såväl
kroppsligt som själsligt. Det är av vikt och värde att bemöta varje människa
med tydlig respekt. Att samtal kan ske i en trygg miljö är vikitgt, och för att
själavârden ska upplevas som god är det viktigt att det finns goda
'utrymmen

Mission

Mission betyder "sänd". Grunden för missionstanken är att synliggöra och
tydliggöra att församlingen är en del av den världsvida kyrkan.
Församlingens uppgift är att finna människor som inte finns i församlingens
gemenskap genom att skapa dialog och mötesplatser. Detta utmanar alla
verksamheter och gudstjänster som erbjuds i församlingen.
'Karlshamns församling vill verka för den enskilda människans möte med
Gud och låter sig inspireras av Lunds stifts vision "Bottna i nåden, skapa i

världen".
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2. FÖRSAMLlNGSlNSTRUKTlONENS FORMALlADEL
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 huvudgudstjânst varje söndag och kyrklig helgdag: JA NEJ [:|
Om "NEJ" ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.

FORMER FÖR GUDSTJÃNSTER (17 kap 4 § 8: 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 53

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

JA NEJ

Ej aktuellt
efter den Om "JA" ovan, hur många gånger per år? NÅGON GÅNGD CA1 GÅNG/MÄN EI ALLTlD :I
20/5 2018

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift JA E' NEJ E
Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok JAD NEJ [:|

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/år med församling i
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PRÄSTER OCH MUSlKER (34 kap 1-2 § KO)

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal pråsttjänster'
4

I församlingen finns följande prästtjänster:

1 Kyrkoherde

3 Komministrar

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

Hur många organisttjânster finns? 1 Hur många kantorstjånster finns? 2

DIAKONER

Hur många diakontjånster finns i församlingen?

1.75 Församlingsdiakon

0,25 Sjukhusdiakon

ÖVRlGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

1 komministertjänst är fördelad 75% i församling och 25 % Sjukhuspräst-

1 Musikpedagog 50 % församlingsmusiker, 50% musikpedagog
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ KO)

l 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?

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

Engelska, tyska och finska
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