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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 fira gudstjänst. bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.
För hjälp: Se Vägledning för arbetet med försomlingsinstruktionen

Församlingens omvärld

1. Beskrivning

Kyrkhults församling ligger i det nordvästra hörnet av Blekinge, med 1760
medlemmar (74% av befolkningen). Procentandelen har varit förhållandevis
stabil de senaste 5 åren.
Församlingen ligger i utkanten av en bruksort (Olofström) och har många
pendlare.
Församlingen består av ett flertal små byar med skogs- och
Iantbrukstradition.
En viss inflyttning av återvändande barn som i vuxen ålder bildar familjeri
Kyrkhult kan noteras.
Sekulariseringen pågår i samhället, samtidigt som det fortfarande finns en
stark församlingsidentitet. Kyrkan ligger centralt och sätter en tydlig prägel
på orten.
Ekonomin är stabil, men det är osäkert hur länge, med tanke på vikande
medlemsintäkter och beräknad ökning av Iönekostnader. Företagens
etablering och utveckling (framförallt Volvo) kan också påverka
församlingens framtida ekonomi. Det planeras i Kyrkhult etablering av flera
företag. vilket på sikt kan medföra ökad inflyttning.
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2. Utmaningar och möjligheter

En stor utmaning är att finna vägar att nå ut med evangeliet i en kultur som
blir alltmer sekulariserad, individualiserad och materialiserad. De döpta
barnen har sällan någon kontakt med kyrkan. Det ger sämre resultat vad '

gäller konfirmandantalen. Därför är bamverksamheten nödvändig för
|

församlingens fortsatta tro och liv.
|

Många av de frivilliga resurserna i församlingen tillhör den äldre I

generationen, vilket snart kan ge en brist på antalet frivilliga. Vår kulturs |

Iivsstilsmönster gör det svårt för yngre och medelålders att engagera sig.
'

Andelen gudstjänstdeltagare är förhållandevis många i Kyrkhults kyrka, om
man jämför med övriga landet. Samtidigt är det sedan många år en svag,
men stadig minskning allteftersom de äldre blir för svaga eller avlider, och
det inte finns någon ström underifrån av den yngre generationen.

Coronapandemin har också ställt oss inför utmaningar. De allra flesta
inbokade dop 2020 blev avbokade, och föräldrar vill helst inte döpa sina
barn utan att samla släkt och vänner. Vad pandemin i övrigt får för
konsekvenser vet vi inte ännu. Risken finns att isoleringen ökar avståndet
till kyrkan. Samtidigt kan det också få motsatt effekt att människor längtar
att få mötas efter pandemin. Där kan kyrkan vara en viktig plats.

J
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Programförklaring

1. identitet

Kyrkhults församling tillhör Svenska kyrkan och är en del av den världsvida,
tidlösa familjegemenskap som är Kristi kropp på jorden. Det är Kristus som
definierar kyrkan och ger den sin identitet och kallelse.
Liksom Jesus under sitt jordeliv ärade sin Fader, lyssnade till och Iydde
Honom, lät sig ledas av Anden, och levde för att hämta hem "de förlorade
fåren" och ge människor liv, så vill vi vara Kristi kropp i Kyrkhults
församling.

När ordet "vi" används om församlingen i denna programförklaring syftar
det på dem som med sina gåvor och kallelser är engagerade i församlingen
(förtroendevalda. anställda, frivilliga), och som genom sitt engagemang och
vilja sätter prägel på församlingen.

Kyrkhults församling har genom åren präglats av olika kyrkliga traditioner
såsom gammalkyrklighet. högkyrklighet och lågkyrklighet. Den
gemensamma nämnaren har dock varit kärleken till Bibeln, betoningen på
dess trovärdighet och dess roll som vägledare för församlingens lära och
liv. Som given och inspirerad av Gud kallas Bibeln Guds ord. l respekt för
Gud vill vi därför bevara denna tradition.
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2. Uppdraget för de närmaste fyra åren

Utifrån omvärldsanalysen och de utmaningar vi beskrev vill vi de närmaste
åren fokusera påföljande områden:

1. Bygga upp en fungerande barn- och familjeverksamhet.
2. Inspirera ungdomar att kontirmera sig.
3. Utforma inspirerande och meningsfulla gudstjänster.
4. Skapa mötesplatser och en välkomnande atmosfär för personer utanför
kyrkan.

Gudstjänstliv, undervisning, diakonal kärlek och missionsiver ser vi som
kraftkällor till att uppnå målet.
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3. Den grundläggande uppgiften

Gudstjänst
Att fira gudstjänst till den Treenige Gudens ära är församlingens främsta
kännetecken. Gudstjänsten är en gemenskap i kärlek, ett möte mellan Gud
och hans församling, genom ordet och nattvarden. Gudstjänsten är platsen
och tiden där församlingen får lära känna Guds hjärta, bli försonad och
rustad till en kristen identitet, fördjupad tro, helgelse och tjänst. Det är
platsen för ära och tillbedjan av Gud i psalmer och lovsång, och där
församlingen får uttrycka sin tacksamhet och nöd inför Gud i bön.

Vi vill att huvudgudstjänsterna ska vara inspirerande och meningsfulla,
präglas av en välkomnande atmosfär och öppna för människors deltagande
med sina gåvor. Körer ska medverka och även församlingens olika grupper
ska få möjlighet att medverka i gudstjänstema. Vi vill skapa utrymme för
barn och familjer, erbjuda familjegudstjänster m.m.

Diakoni
"Som jag har tjänat er ska ni också tjäna varandra", säger Jesus. Diakoni är
en kristen livshållning, att vara Jesu händer och fötter gentemot varandra
och gentemot världen. Att villkorslöst gestalta Jesu omsorg till människor.
Därför är identitikationen med och relationen till Jesus avgörande för denna
kärlekens tjänst. Jesu diakonala gärning omfattade förbön och helande av
människor, han mötte fattiga med kärlek och respekt, syndare med
förlåtelse och de föraktade med upprättelse. Det var ett uttryck för Fadems
kärlek och hans längtan att dra människor till sig, till försoning och
upprättelse. Så vill vi möta människor.

Vi vill rusta och uppmuntra människor till delaktighet i och ansvar för sina
medmänniskors andliga och sociala behov. Vi vill möta människors behov i

alla åldrar, också barnens, och i alla livets skeden. Vi vill uppmuntra
församlingen till bön för varandra och de människor som vi möter i

vardagen. Vi vill att barnen iförsamlingens barnverksamhet ska få lära sig
om Jesu diakonala gärning och utvecklas i samma anda.

Undervisning
Församlingens undenrisning har sin grund i Jesu dopbefallning, och hans
längtan att människor skall lära känna honom, bli lika honom och fördjupas
i tro och insikt i vem Gud är. Syftet med undervisningen är att barn,
ungdomar och vuxna skall finna sin tro och växa i tron. Bibeln är Guds ord
och är därför utgångspunkten för undervisningen och mot vilken vi prövar
undervisningens innehåll.
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l församlingens bamverksamhet vill vi förmedla den kristna tron till barnen
.

genom tex. bibelberättelser, förklaring av kyrkans tro, andakter,
|

gudstjänster etc., erbjuda konfirmandundervisning varje år, erbjuda gamla .

konfinnander att bli ledare och få ledarutbildning. För vuxna vill vi erbjuda .

kurser i kristen tro, t.ex. "AIphakurs", bibelstudium, föreläsningar,
hemgrupper etc.

Mission
Mission uttrycker Guds önskan att alla människor skall räddas och komma
till insikt om sanningen (1 Tim 2:4) genom dopet och tron (Mark 16:16).
Missionsuppdraget utgår från Jesus själv som ger kyrkan uppdraget att
göra alla folk till Hans lärjungar genom dop och undervisning (Matt
28:18-20).För att förverkliga detta uppdrag behöverförsamlingen dela
Guds längtan att alla människor skall lära känna Jesus. Mission kan vara
att vittna och bekänna med sin mun. men också med sitt liv.

W vill erbjuda dop och dopundervisning, skapa mötesplatser i kyrkan för
människor som inte kommer hit annars, utrusta församlingen till en
missionerande längtan och'hållning, använda församlingens hemsida,
kyrkobladet, filmer, böcker etc. i missionerande syften.
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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 NEJ |:|
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 år i församlingen

enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 : 24

enligt senast inlämnad gudstjänststatistik 49

Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som D Dingår i Den svenska kyrkahandboken som huvudgudstjänst? JA N EJ

E aktuellt . . .

eft/er
den Om 'JA" ovan, hur många gånger per år? NAGON GÅNG D CA1GANG/MAN D ALLTID D

20 5 2018

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift JA EI NEJ EI

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok JAD NEJ B
HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

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

gudstjänst högst

2 gånger/år med PingStkyrkan församlingi Olqfström
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PRÃSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen f1nnas minst följande antal prästtjânster:
2

I församlingen finns följande prästtjänster:

Kyrkoherde 100%

Komminister 100%

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

Hur många organisttjånster finns? Hur många kantorstjänster finns? 1

DIAKONER

Hur många diakontjänster finns i församlingen?

0

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

Kantorstjänsten är 100%, varav 50% säljs till Jämshögs församling
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÃ 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:

Det ñnns inget behov av arbete med andra språk.
Samverkan finns i kontraktet gällande dövkyrkan och linsksprákigt arbete.

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:

Finska. engelska, danska
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