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

i. 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.Beskrrvnmg
:Församlingenbestår av enstörre”tätort,"tvamindre byarochtvå fskelagen ?

som utgör en gammal kulturbygd. Här möter den genuina bykänslan det
?moderna småstadssamhället'i ett naturskönt område, med den ringiande ?

?Lödde å och stränder vid Öresund. Församlingen vill ta vara på och verka|

?dessa kulturmiljöer och naturvärden. Vi präglas av att församlingen
?geografiskt är en del av den dynamiska Öresundsregionen. De flesta som
?bor här pendlar till sina arbetsplatser på annan ort, vilket påverkar hur vi
?inriktar och bedriver våra verksamheter.
?Löddebygdens församling är ett expansivt område. Från att ha varit en

?

jordbruksbygdl och sommarvistelseort, till ett starkt näringslivsområde med
villor' och flerfamiljshus, där människor flyttat ut från storstaden och bor
i permanent De senaste decennierna har församlingen därför fått en ny
karaktär då fler i pensionsåldern har möjlighet att bo kvarI församlingen,
;även om de väljer att flytta från sin villa. Nyetablering av flerfamiljshus
innebär ett flöde av yngre/barnfamiljer som övertar äldre hus eller flyttar'in i
?nybyggda villor. Det innebär också att det ständigt sker en utveckling av
?skolor och förskolor.
?Pâ orten finns ett stort och aktivt kultur-och föreningsliv som samlar många?
?Församlingen är en del av detta och har samverkan med flera såsom. SPF,
Lions, Röda korset och Civilförsvarsföreningen. Vi samverkar också med

'

?Lödde centrum och föreningen Vikingatider.
I vår församling har näringslivet haft och har en stark utveckling, med
?handelsplatser såsom ”Center Syd". Det finns ett stort regionalt
?upptagningsområde gällande anläggninginom kultur- och fritidssektorn. .

?Liksom förr och även idag, strömmarmånga turister till Löddebygden, med ?

?närhet till stränderna. hamnarna, övernattningsmöjligheter på camping och
?vandrarhem samt restauranger och caféer. Många besöker våra tre
?medeltidskyrkon samt våra natursköna och havsnära vandringsleder. Två
andra viktiga leder passerar genom församlingen; Eezan och pilgrimsled.
Mellan dessa två synliggjorda ytterligheter har Löddebygdens församling
?sitt uppdrag.

:um4v'wha ...n-.n -
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?Gånggnfterna Giilhög och Ljunghog ger dlmensmner bakåt'I tiden. Det finns
:en stolthet att få bo och verka'| församlingen med dessa historiska 5

;lämningar som är bland Nordens äldsta byggnadsverk. Ytterligare
:historiska läningar är de två stavkyrkorna med sina gravfält, allt under
;jord nu. Föreningen Vikingatider har haft planer på att rekonstruera den
Eminsta av stavkyrkorna. Högs kyrkogård har en unik romansk grav från
;4000-talet. Barsebäcks lilla kylkklocka ringer alltjämt till gudstjänst som deni

;gjort sedan 1200-talet ochär därmed en av de äldstaánnu aktiva .

§'kyrkklockorI Norden.
;Församlingen är inte bara en vacker historisk kulturbygd den är också en
modern och ytterst expansiv ort med sitt blomstrande affärs- och näringsliv.
§Center Syd som nämnts samlar mycket folk, boende här och tillresta.
?Området äri ständig utveckling. Inom de närmsta aren ska omrâdet
;utvidgas med nya stora affärskomplex.
;Löddebygdens församling brukar vi ibland beskriva som "både och”. Den
;ilantliga idyllen som avlöses av city-känslan vid Center Sydsområdet. Det
:äger en karaktär som påverkar oss som människor, kyrka och församling.
For oss går tradition och nyskapelse/förändring hand'| hand.
;Ytterligare ett byggnadsverk som ligger granne med den uråldriga
:Gillhögsgraven är det många tusen år yngre Barsebäcksverket. Detta

.-

ånumera nerlagda kärnkraftverk har sedan 70-talet påverkat vår ort och satt
5

:den på kartan i tidigare 'FV-debatter och demonstrationer. För oss som bor
?och verkar här har det påverkat vårt intresse för energi- och klimatfrågor.

"

.... .u ..... .. . .. ......... w... - _-..--- .---..--.«. u. n.. -.........__... ..- .._

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg



z. Utmaningar
och

mojllgheter

Vi har ett brasamarbete med aktörerinomideella,kommunalaoch
näringslivssektorer. Detta kan vi alltid utveckla. I takt med att medarbetare
byts ut behöver kontakter nyetableras och underhållas. Vi samverkar med
skolor och socialtjänst, med äldrevård, vårdcentral och ideella
organisationer. Vi samverkar diakonalt med andra församlingar. Ytterligare

E

.utvecklingsområden är uppsökande verksamhet. Löddebygden är ett tryggt
'

ställe att bo på, med låg kriminalitet, bra skolor, låg arbetslöshet och hos de
flesta en god ekonomi. Fritisversamhten r minskade resurser och
våra unga vuxna ser att många tonåringar har behov av fler ställen att
umgås på. Vi har stora grupper med konfirmander och ett växande
utvecklingsarbete med unga vuxna ledare. Vi arbetar med att hitta former
Jör åldersintegrerad verksamhet. Vi ser en utmaning i att skapa --

mötesplatser där både de som bott här länge och de nyinflyttade kan
känna;sig sedda och välkomna. Likaså är det en utmaning att nå ut med

kommunikation'i det brus av medier som finns idag. Vi liksom många
§=,andra tex. ideella föreningar, ser en minskad närvaro i viss verksamhet.W
_vill dela budskapet om gemenskapenI Jesus Kristus både lokalt och
;genom internationella relationer. Det är en utmaning att göra det på ett
enkelt sätt. Vi tror att det enskilda mötet och samtalet med människor är
Eviktigt, likväl som när vi samlar många. Vi vill skapa gemenskap och
;sammanhang där alla kan känna sig respekterade och värdefulla.
;Många flyttar tillbaka till vår bygd för att etablera sig efter studietiden.
'Trygghet och bra kommunikationer, skolor och gemenskapskänsia präglar
'vår församling. En utmaning är att även den kriminalitet som drabbar våra
_.närsamhällen och städer, påverkar även oss. Vi lever i ett sammanhang
med vår närmiljö och region. [framtiden kommer, enligt kommunens

,_

planer, handelsomrádet Center Syd att expandera. En stor utmaning är att
”den psykiska ohälsan ökar, hos vuxna, hos äldre, likväl som hos de unga. I
gEymnasiet ser vi en ökad stressI skolan och många ambitiösa elever som
Evill vara bäst i varje ämne. Antalet sjukskrivna för psykisk ohälsa i

Eförsamlingen är till stor del unga kvinnor i arbetsför ålder, med familj. Vi ser
?en möjlighet att nå denna målgrupp, ett utvecklingsarbete, bestående av

'

:

mer möjlighet till andlig fördjupning, retreat och samtalsgrupper.
EDet är en utmaning att både anpassa sig till det samhälle som idag växer
fram och samtidigt vara kyrka med kontinuitet och tradition. Samtidigt'är
det en möjlighet för människor att hitta sina rötteri den kristna
gemenskapen och'i relation till Gud och varandra.

5I allt större grad, exponeras barnen idag för "skärmtid" och information. För
'

E många ungdomar innebär det mindre fysisk aktivitet och färre existentiella
Esamtal, längre upp i tonåren. Vi ser en möjlighet att vi har en ökning av
;koniin'nander och unga vuxna ledare. Ökad ensamheti alla åldrar är en
utmaning. Vi behöver se över hur vi prioriterar och når ut til dessa utsatta

"

grupper.

. ......-.. .-4 .....,.w........ ......,..... -o-.._ ....
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Programförklaring

1. Identitet

"De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de
:troendes antal med inemot tre tusen. Och de deltog troget i apostlamas
”undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och
ibönema.

”
(Apg. 2:41-42)

Löddebygdens församling är en länk'i den världsvida kyrkan. Den tillhör
;den episkopala Svenska kyrkan som vilar på evangelisk- uthersk grund.
§Vår församling vill värna om denna gemenskap och ärmedveten om att
trraditionen går tillbaka "till de äldsta kristna församlingarna och deras
bekännelse till Kristus". (KO)
Kyrkan är vårt andliga hem. I vår församling uttrycks det i en strävan och
'“

längtan efter att vandra'| Jesu fotspår. På evangeliets och dopets grund, i

gudstjänsten, vill vi tillsammans upptäcka livets innersta centrum, mening
och mal.
,_Våra teologiska rötter beskriver vi med Bubers citat. från tankeramen om
."jaget och duet",respekt för individen, och att allt verkligt livär möte.
:"Människan står'I ett personligt dialogförhällande till andra människor, till
ånaturen och till Gud"
:_Utifrån detta synsätt blir varje möte unikt. Varje människa måste
?respekteras utifrån sina fysiska, psykiska och sociala förutsättningar och

igávor.
Det betyder för oss att vara varandras medvandrare, så att vi kan

;möta KristusI våra liv. :-

iViktiga ledord för oss är; Se Kristus, se människan. samt Öppenhet, i
Närvaro och Hopp.. Församlingen vill vara gemenskap och ett andligt hem i

__för människor under hela livet. Orden från Kolosserbrevet 3:16-17
'_fsammanfattar det pastorala programmet och genomsyrar församlingens liv.
"Låt Kristi ord bo hos er I hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och

'

ivägled varandra med psalmer. hymner och andlig sångi kraft av naden, ;

och sjung Guds lov'| era hjärtan. Lät allt vad ni gör i ord eller handling skeI
__herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.” -L

4 ...n _.....-...... - .- .. -....... -...........
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2. Uppdraget fördenärmaste fyra'aren

Svenska kyrkan'l Loddebygdens forsamling vill verkautifrån Lunds stifts
:vision:
”Bottna'I näden- skapa'i världen, inspirera lärande och samlas kring
h§0ppet med dopet som grund, för attmöta liets och ärdens utmaningar."
Löddebygdens församling vill verka för möten med Jesus Kristus genom
hela livet. Vi vill värna människovärdet och upprätta människor. Vi vill
inspirera till hopp och framtidstro och vara nära i glädjen, nära i sorgen ochi
inära i livet. Vi vill visa på Guds kärlek och vara en Växtplats förmänniskors;
existentiella och andliga behov. Vi vill visa närvaro, i mötet med människor
och finnas där vi behövs. Budskapet om Jesus Kristus och att levandegöra
ievangeliet, liksom barnens perspektiv, lyfts frami värförsamling.

åjMed dopet som grund vill vi möta varje människa ivår församling, och som
en naturlig del följa människori livets skiften så att kontakten med kyrka
och tro blir naturlig del av livet.
På ett levande sätt vill vi lyfta fram den kristna traditionen och tron i mötet
Smed dem som bor och vistas i församlingen.

:Vi vill verka som en del av den världsvida kyrkan och kämpa för fred, klimati
;och alla människors lika värde -

r man-m.. ........ -.-...- .. . ._._...._.._._........
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3. Den grundläggande uppgiften

_f Församlingen ska fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni
i-och mission. Vi kan beskriva dessa delar som sammanflätade till en väv,
g
som utgör vår verksamhet. De grundläggande uppgifterna är tillsammans
»en del av vår identitet i att vara kyrka i Löddebygdens församling.
:Gudstjänst
gNär vi firar gudstjänst får vi möta Gud, oss själva och varandra i Ordet,
§5akramenten, bön, tystnad och lovsång. Svenska kyrkan i Löddebygdens
?församling ska lira Gudstjänster som öppnar för mötet med Jesus Kristus
och som berör människors liv. Hit får vi komma med våra frågor, vår tro,

__

g-flängtan och tvivel. Vi har en rik gudstjänsttradition i Svenska kyrkan som vi
"

har till uppgift att förvalta och föra vidare. När kyrkklockorna ringer samman
gtill gudstjänst, ringer de även för dem som inte deltar regelbundet i

"

Egudstjänstlivet. Gudstjänstens förbön omfattar alla som bor, vistas eller
arbetar här.

- De människor vi möter och vars liv vi får ta del av här vi med oss in i den _

;gemensamma gudstjänsten, vid dopet, konfirmationen, samt vid vigsel och
begravning. Vi vill att människor upplever att våra kyrkor är öppna. Dels

'

igenom generösa öppettider, men också genom att själva kyrkorummet
upplevs välkomnande. Vi vill även ge omtanke om människors plats och
rum för enskild andakt och gudstjänst. Vi planerar för delaktighet och
;lekmannamedverkan l församlingen finns kyrk- och gudstjänstvärdar som

g;träffas regelbundet och bidrar till gudstjänstutveckling.
'

.Alla ska känna sig välkomna till våra gudstjänster. Särskild omsorg ska
§ägnas barnen när gudstjänst planeras och firas. Som ett uttryck för det _itänds alltid d0pets ljus vid varje huvudgudstjänst. Musiken bär och berikar,
,förstärker och öppnar upplevelsen i gudstjänsten som ord inte kan *

gförmedla. Församlingen har flera körer och både organist- och
kantorstjänst, samt församlingsmusiker. Utöver kyrkoherden finns två
gprästtjänster, en diakontjänst och en församlingspedagogtjänst.

Undervisning - Vi vill bedriva undervisning baserad på Guds ord, och med
.dopet som grund, och gemensamt med människor i vår församling,
:upptäcka och fördjupa, vad kristen tro är. Församlingspedagogen har
:ansvar för att leda och samordna det pedagogiska arbetet. Målet är att
;dela vad kristen tro kan betyda i människors liv och väcka nyfikenhet och
;längtan efter kunskap om Jesus Kristus och gemenskap i församlingen.
D§0pet synliggör tillhörigheten i Guds familj. Lärandet ska vara anpassat

_

:efter olika åldrar och behov. Vi vill visa öppenhet också för dem som ännu
inte är döpta. Vår verksamhet ska vara öppen för den som söker och frågar;
'gefter gemenskap och kunskap om evangeliet. Undervisningen har en

i

gnaturlig plats i det personliga mötet och i församlingens olika verksamheter
E-under hela livet. Ledorden gemenskap, Öppenhet, närvaro och hopp ska
;genomsyra arbetet.AI| verksamhet ska utgå från FNs barnkonvention som
;ligger till grund f barnkonsekvensanalysDet gäller även all övrig verksamh.

s
i
5
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Dlakoni Församlingens diakoniar både ett forhällnlngssatt olika
verksamheter och de som utövar diakoni. Vi vill uppmuntra och leda våra
ideella medarbetare i det diakonala arbetet. I vår församling kan man få
;vara delaktig, sedd och behövd som ideell resurs. Varje kristen har fåtti
uppdrag att omsätta kristen tro'l handling genom att visa omsorg om
imedmänniskan och skapelsen. Det innebär att stå upp för humanitet,
isolidaritet och mänskliga rättigheter. Det innebär att med Jesus som
iföebi, ia medmänsklighet och kärlek.
Församlingens diakonala arbete ska om möjligt samverka med offentliga.
ideella och privata samhällsaktörer. Omsorg ska ägnas människors
livssituation med reSpekt for den enskildes integritet och egenkraft. Det
idiakonala förhållningssättet präglas av respekt för människors
självbestämmande och integritet. Vi vill se och förstå den utsatthet somfnns och möta människori livets olika skiften. Diakoni handlar också om
att I Jesu Kristi efterföljd, vara "en röst för dem som inte har någon röst"
ibáde som medvandrare till en enskild person, eller atti ett större :-

“sammanhang stå upp förmänniskovärde, medmänsklighet och respekt föri
skapelsen, där dessa värden riskerar att kränkas. Diakonen ansvarar för atti
Jeda och samordna det diakonala arbetet, samt den strategiska i

;iplaneringen. Alla anställda iförsamlingen har ett diakonalt uppdrag'i sin
tjänst och som kristen.
Mission - Vi vill med med vara kyrka i en alltmer sekulariserad värld. Vårt

;uppdrag är att synliggöra Kristus'I världen. Det gör vi dels genom ett rikt
_

gudstjänst- och böneliv, och delsi våra verksamheter och gemenskaper. Vi
vill också vara närvarande och samverka på andra ställen där människor

i

,möts'I vår församling. Vi vill vara kyrka lokalt men i ett globalt sammanhang
ioch både resa till andra och bjudain människor till oss från olika delar av

'

världen. Vi vill särskilt att Löddebygdens ungdomar får ta del av det
internationella perspektivet genom utbyten och studier. Vi utökar vårt
nätverk med människor, organisationer och Institutioneri andra
iförsamiingar och andra länder. På så sätt får vi förståelse för olika
imänniskors livsvillkor. Vi kan också mötas Internationelltl klimatarbetet och

_

isolidaritet med andra och värna skapelsen. Här kan särskilt barn och unga
ibidra med kraft och kunskap. Vi vill vara en del av den världsvida kyrkan

'

ioch Visa på Guds storhetI att den kristna tron förbinder oss med varandra
ioavsett bakgrund eller etnicitet. Genom människors delaktighetl
iförsamlingens missionsarbete växer tolerans och förståelse vilket bidrar till
hopp för många. i

i"Sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut, med budskapet om fred”'

(Efesierbrevet 6.15)
"Makasunga patsoka szenyu kugadzirwa kweEvhangeri yorugare"
(Vaefeso 6:15 ur Bhaibheri, Holy Bible Shona)

* "Vi" = församlingens som helhet ömsom förtrodendevalda/personallideelIai
- -- r .-.-.......-_ ..

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



2. FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL
De regler för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tülsyn.

GUDSTJÃNSTFIRANDE (17kapa och 5 § KO samt37 kap 2§ KO)
I församlingen firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag: .IA NEJ EIOm ”NEJ" ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.

FORMER FÖR GUDSTJÃNSTER (17 kap 4 § & 18 kap 6 § KO)
Minsta antal huvudgudstjânster med nattvard per år i församlingen

enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 :24

enligt senast inlämnad gudstjänststatistik 3242019)
Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som D Dingår i Den svenska kyrkohandboken som huvudgudstjânst? JA NEJ

Ej aktuellt
_ _efter den Om 'JA' ovan, hur många gånger per år? NÅGON GANG EI cm GÅNG/MAN El ALLTID |:|20/5 2018

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift JAD NEJ EI
Församlingen har dispens att använda försiaget till ny kyrkohandbok JAEI NEJ E]

HUVUDGUDSTJÃNST 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 " ' '
m församlingi

' '
m ...



PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1ø2 § KO)

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal prästtjânster:
3

l församlingen finns följande prästtjänster:
1 kyrkoherdetjänst

2 komministerljänster

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

Hur många organisttjänster flnl'lS? 1 Hur många kantorstjänster flnns? 1

DIAKONER

Hur många diakontjänster ñnns i församlingen?
1 st diakonitjänst

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

1 st församlingsmusiker
1 st bamkörledare

1 st församlingspedagog

3 st assistent i församlingen



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

i församlingen finns följande större språkgrupper representerade:

u 00 M .u n.

l 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 E NEJ EI
Om "JA”, ange vilka språk ni har beredskap att möta människor på vid tillfälliga och akuta behov:
engelska. tyska, franska, poiskatganskal swahiii._shona


