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FÖRSAMLlNGSlNSTRUKTION 'Msååêáâlaoqa

för KmppsEörsamling församling i Lusgude-ÅSbO kontrakt

För förteckning av kyrkor och öppettider, se baksida

Församlingsexpeditionen har expeditionstid för personliga besök och telefontid:

Mán..tis.tor.sd..9.:12.13.46., onsdagar...1.3:.16...fred.9:1.2..(iun.i:aug..má.-.tre..9.-.12)

Församlingens webbplats: www,svenskaisxrkan,.selkronp

Sociala medier: .facebookzkroppsfötsamling

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

Barnkonsekvensanalys som genomförts vid framtagandet av Ja NejEI
församlingsinstruktionen
Verksamhetsplan (kopplad till budget) Ja NejEI

Gudstjänstplan .la Neil]
Pastoral handlingsplan för dop Ja Nejü
Pastoral handlingsplan för konflrmandarbete Ja NejEI
Pastoral handlingsplan för begravning Ja NejE]
Handlingsplan för beredskapsförberedelser under kris Ja Neil]
och höjd beredskap
Pastoral plan för användandet av församlingens kyrkor Ja NejEl
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Kontraktsprosten har tagit del av dessa%54.35,2, 7% 22495-22 .

Ort och datum, namn

Kyrkofullmäktiges godkännande Kyrkoherdens godkännande Kyrkorådets godkännande
av församlingsinstruktionen av församlingsinstruktionen av församlingsinstruktionen

Björka 2022-05- H Björka 2022-05- Vi §jörka 2022-05- H
Ort och datum Ort och“da Ort och datum

Kyrkoherde
ordförande

Elisabet Hersbom Anna Kulle Säfstranc
Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande

Domkapitlet i Lund utfärdar denna församlingsinstruktion att gälla tills vidare

Lund den I”. W Wat 2022

...Johan Tyrberg, biskop
1

på domkapitlets vägnar:



I församlingen finns följande kyrkor:

Björkakyrkan

Ekeby kyrka

Kropps kyrka

Mörarps kyrka

Välluvs kyrka

När vaktmästare ñnns på plats är

följande kyrkor öppna

Hässlunda kyrka, Frillestads kyrka

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

Det pastorala programmet utgörs av en omvärldsbeskrivning samt en programförklaring
för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst. bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.
För hjälp: Se Vägledning för arbetetmed församlingsinstrukrionen

Församlingens omvärld

1. Beskrivning

Kropps församling är belägen i två kommuner. Helsingborg och Bjuv.
Församlingen sträcker sig runt Helsingborgs stad och ut tunt Ekeby. Den
består av både landsbygd och tätorter där den största är Påarp. Närheten
till Helsingborg gör att många gärna bosätter sig i församlingen. Från
Ekeby och Björka går det buss till Helsingborg. Det finns tre tågstationer
(Påarp, Mörarp. Ödåkra). Mellan församlingens tätorter är det dock endast
mellan Mörarp och Påarp som det finns kollektivtrafik.

Befolkningen bor till största delen i fyra tätorter: Påarp, Mörarp. Ekeby och
Björka. Dessa ligger i princip i varsitt hörn av församlingen. I det stora hela
fårman anse att det är en trygg miljö att bo i både för barn och vuxna.
invånarna har till största delen i villor och bostadsrätter. Socioekonomiska
skillnader förekommer i församlingen, från goda till blandade förut-
sättningar. De blandade områdena har ökat på senare tid.
Likaså verkar det som att den psykiska ohälsan ökat.

l församlingen bor det 12842 personer. varav 54.1% ärmedlemmar I

Svenska kyrkan. Kropps församling har en positiv trend i sin
befolkningsutveckling. Ca 55 % av befolkningen befinner sig i spannet
20-64 år.

Kommunal verksamhet: Det finns fyra grundskolor (Mörarp F- 6, övriga har
F- 9), samt flera förskolor. Det finns två äldreboenden (Ekeby och Mörarp).

Kropp har stor jordbruksproduktion. Det finns stora arbetsgivare inom lager,
livsmedel. grönsaksindustri och detaljhandel. Vi har en fördelaktig
belägenhet ur tranSportlogistisk synvinkel. varför många Iogistikföretag
byggeri vår församling. Väla Centrum, med ca 12 miljoner besökare
åriigen är beläget i församlingen och skaparmånga arbetstillfällen. Många
pendlar ln till församlingen för att jobba.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg



Helslnlbongs kommun pianerar ett stort bostadsområde I sydvästra delen
av församlingen. med inflyttning om tre-fem år. Vi är definitivt en
inflyttningsbygd.

Det finns en liten. välbesökt djurpark pmcis utanför Påarp och en golfbana
vid Vasatorp. I Vålaskogans naturreservat finns vadcer lövskog med stigar
lämpliga för promenader.

Max antal tackar: 2150 inkl blanksheg



z. Utmaningar och möjligheter

Detta är första församlingsinsiruldionen som skrivs sedan sammangáendet
av Kropp och Ekeby församling.

Utmaningar
Den största och viktigaste utmaningen är att öka dopantalet från nuvarande
35 'lt av nyfödda. Detta i en trend där färre och färre döper sina barn.

En utmaning är att hitta. möta och förebygga psykisk ohälsa bland barn och
ungdomar. Att bygga dessa ungdomar Inlfrån. ge dem bekräftelse. öka
deras självförtroende och hjälpa dem finna mening med livet bl.a. genom
att känna tillhörighet. I en orollg värld bllr det än viktigare att det linne
plattformar för existentiella frågor. Barn ska ha en naturlig plats i

församlingen. Vi behöver arbeta på att tydliggöra detta. Barn ska synas och
få vara delaktiga.

Konkurrensen med TV. datorspel och sociala medier är enorm. Det ar en
utmaning att få unga och även vuxna att prioritera fysiska möten och
kyrklga aktiviteter före ovanstående.

En annan typ av utmaning år att församlingens ekonomi inte är
obegränsad. VI ska alltid tänka på hur vi använder vara resurser, att rätt typ
av arbete prioriteras.

Möjligheter
Är unga och vuxna på sociala mediermåste vi också vara där och få dem
att hitta till kyrkan och våra aktiviteter. Vi får Inte vara rädda för att göra
reklam och synas på nya ställen.

Kyrkan ska vara en traditionsbarare. men traditioner förändras över tid, så
vi får inte låta dessa traditioner bli ett hinder för nya människors väg in i

gemenskap. Vi ska inte vara rädda för att prova nya idéer och vara öppna
för förändringar.

Vi bör utöka vår samvedtan med andra aktörer i samhället tex. lämningar,
skolor och kommuner för att utvecklas.

w har en del ideella krafter inom församlingen. Detta engagemang kan
splidas. Det är ofta roligare att ge än att få. Eldsjälar är en stor tillgång.

Coronapandemin har inneburit att vi har förlagt stor del av verksamheten
utomhus. Utomhusaktiveter kan vara ett sätt att attrahera fler medverkande
även framöver.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksiag



Programförklaring

1. Identitet

Det som är utmärkande för Kropps församling är ett helt fantastiskt
arbetslag som gör vad som krävs. även om det Innebär att man Ibland
tjänstgör utanför sitt verksamhetsområde.

Kropps församling vill vara en kyrka för alla som bor och vantar I

församlingen. Vi (alla som känner samhörighet med församlingen) vill vara
en kyrka som är inkluderande, lättillgänglig och generationsöverslcidande.
Kyrkan ska vara angelägen för alla åldrar. Vi vill förmedla den glädje och
stolthet vi känner för Kropps församling. Ett signum för församlingen är
välbesökta verksamheter. välskötta fastigheter och kyrkogårdar samt god
förvaltnlng.

Vi vill använda ett Iältförstâeligt språk. som skall vara genomgående från
det enskilda samtalet till predikan. Vi vill kommunicera tillit. närvaro och
hopp I samtalen. Vi vill vara en kyrka där alla känner sig välkomna. Vi vill
ha en hög tillgänglighet.

Musiken har en betydande roll i församlingen. Vår strävan är att musiken
skall tilltala alla, t.ex. genom att varierande genrer inne representerade.

Kropps församling vill vara en plats där människor känner att de kan växa.
Vi är omgärdade av Guds fantastiska skapelse och vill verka för att
underlätta förmänniskors möte med Gud. Ett sätt är att vistas ute i naturen
och förlägga mycket verksamhet utomhus. där gudsnärvaron är lätt att
förnlmma.

Diakonin är en vlktlg del av Kropps identitet. Vi harmånga hjälpsökande
familjer och enskilda som efterfrågar såväl ekonomiska bidrag som
handfast praktisk hjälp. Församlingens leveranser av matkassen två gånger
i veckan_ har blivit ett av våra signum.

Bams röster
Dina tankar om gudstjänst?
Roligt att vara ute (när vi haft friluftsgudstjänst på sommaren).
Kl. 14.00 är en bra tid att ha gudstjänst pá.
Mycket sång och lite prat är bäst.
Kul med uppgrlter som sjunga och hjälpa till.

Max amd tackat 21 50 inkl blanksteg



;Uppdragetfördenilrmamfyraâmn

För oss innebär Lunds stitls vision att när vi är buma av Guds kärlek
känner vi oss frimodiga att bära traditionen vidare samtidigt som vi provar
nya vägar för att lier ska komma till tro på Jesus Kristus. Vi vill skapa i
världen. vilket innebär att vi inte får vara rädda för förändringar.

Det behövs kratttag för att vända den negativa dopsiatistiken och det
arbetet är prioriterat. Församlingen kommer att erbjuda solosång vid alla
dop och för dem som bor i församlingen blir det kostnadsfritt att låna ett
församlingshem för dopfirande. Förutom dopbevlset kommer de nyfödda få
en tavla speciellt målad för detta ändanål. W kommer också att satsa på
en ny form av dopuppföllnlng.

Församlingen vill satsa mer på bamlunga och vill öka på aktiviteter för att
nå såväl nyblivna föräldrar som människor mitt i livet.

Vi fortsätter att satsa ytterligare resurser på konfirmandverksamhet, unga
ledare samt ungdomsgrupper. Satsningarna komer att 'anebära att
befintlig personal får arbeta med annat än vad ursprunglig
arbetsbeskrivning anger.

Som ett i led i satsningen på barn och unga behöver vi även anpassa vissa
av våra gudstjanster genom att förenkla och utforma nya gudstjänstformer.
Vi vill fira gudstjänst på ett sådant sätt att människor vill ta del av den.

Körverksamheten samlarmånga och bidrar till att förgylla gudstjänsterna
och ge konserter. Körema medverkar enligt ett schema och vi vill uppmana
vuxenkörmedlemnar attminst en gång per år även medverka som
koralsângere.

Utökad tillgänglighet är viktig för trovärdigheten. Kyrkorna kommer att vara
öppna mer framledes. och vi kommer att förlänga våra öppettider på
expeditionen.

Vi sermed tillförsikt fram emot en ny expeditionbyggnad i Välluv. Men ser
med sorg på utvecklngen där Björkakyrkan behöver tas in' bruk och
avyttras.
Ungdomars röster
Vad tycker du om den aktivitet du går på hos oss i kyrkan?
Det är väldigt kul att vara hos er i församlingshemmetlkyrkan och vi
uppskattar att få komma dit.
Man känner sig alltid välkommen och kan bjuda på sig själv utan några
problem.
Altld roigt att komma dit.

Maxartdteckert 2150 Hdblanltsteg



3. Den grundläggande uppgiften

Gudstjänsten är tillsammans med dopet vår viktigaste uppgift. Här i Kropps
församling firar vi gudstjänsi'för att få uppleva. beröra, undervisa och ge
möjlighet för människor att växa i sitt dop. Genom engagemang. tydlighet
och verklighetsanknytning vill vi hjälpa gudstjänstñraren att känna
delaktighet i tron. Varierad musik och sång -ska vara en del I

gudstjänstñrandet. Att ge så många som möjligt uppdrag i gudstjänsten
och låta bamen framträda ger en känsla av delaktighet och mening med
mötet.

För att barnen ska komma till gudstjänsten förutsätter det i praktiken
föräldrarnas närvaro och engagemang. Därför bör vi ha många
gudstjänstermed särskild inbjudan till barn och familjer och anpassade
gudstjänster till dessa.

Undervisning
Undervisning finns med på olika sätt i allt vi gör. Genom att skapa
relationer och mötesplatser med människor i alla åldrar skapar vi
möjligheter för och utbyte av liv och tro och speglar dessa I bibelns
berättelser. På så sätt kan människor finns livstolkningar på sitt sätt.
uppfatta tron och världsbilden. Lärandet är livslångt och kunskaper och
erfarenheter ger oss mognad.

Diakoni
Många av församlingskollektema går till den egna diakonin. det behövs när
människor behöver konkret hjälp.

Diakoni är att vara en hjälpande hand för våra medmänniskor. i nöd
oavsett tillhörighet eller tre. All nöd, själslig. andlig likväl som ekonomisk år
inte alltid uppenbar eller tydlig. Vi vill med hoppet som grund göra allt för
att möta upp vid dessa nödsituationer. Vi vill stötta med samtal. närvaro
eller helt enkelt bara med känslomässigt stöd när livet går sönder. Det kan
vara allt från ett förlorat jobb. skilsmässa mm. Vi vill bryta ensamhet med
besök och öppna gemenskaper. Vi vill förmedla hopp och framtidstro.

Mission
Allt vårt arbete har en missionerande karaktär.

Barns röster
Har du förslag på hur kyrkan ska göra för att hjälpa människor?
Vi kan hjälpa dem med mat. kläder och pengar.
Vi kan åka till dem och göra något roligt för människorna.
Hur tycker du att kyrkan ska göra för att sprida budskapet om Gud och
Jesus för andra människor?
Genom att prata om Gud och Jesus även för föräldrarna.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



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

GUDSTJÄNSTFlRANDE (17 kap 3 och 5 § KO somt37 kap 2§ KO)

[frsamlingen firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag: JA NEJ D
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 åri församlingen

enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 :24

enligt senast inlämnad gudstjänststatistik 4 (201 9: Kr09p+Ekeby=79)

322??“551532222iüäoisäfálâåäêüSielfåluüäi'äåtiål'?'“ JAEI Na.
Ej aktuellt

:3:50:
Om "JA" ovan, hur många gånger per år? NÅGON GÅNG |:l CA1 GÅNG/MÄN |:| ALLTID EI

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift JA El NEJ E]

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

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

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

0 gånger/år med församling i ...............................

10



PRÄSTER OCH MUSlKER (34 kap 1-2 § KO)

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

I församlingen finns följande prästtjânster:

Kyrkoherde samt 2,75 komministerljänstar

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

Hur många organisttjänster ñnns? 1 Hur många kantorstjänster finns? 2

DlAKONER

Hur många diakontjânster finns i församlingen?

I dagsläget finns ingen diakon men en diakonlassistant som vi hoppas kommer utbilda sig

till diakon inom kort.

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

11



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

I församlingen ñnns följande större språkgrupper representerade:

Framför allt Björka är ett mångkulturellt samhälle där många

språkgrupper finns 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. Spanska. Franska
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