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

Det pastorala programmet utgörs av en omvårldsbeskrivning samt en programförklarlng
för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt

utöva diakoni och mission.

För hjälp: Se Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Församlingens omvärld
1.

Beskrivning

Från arbetarsamhälle till pendlingsort
På marken där det en gång låg en yllefabrik finns idag villor och radhus.
Gatoma har namn som Spinnmästargatan och Karderskans gata. De
senaste 15 åren har det byggts många hus i Furulund och barnfamiljer
uppskattar närheten till naturen och pendlingsavstândet till de större
ortema. Lackalänga-Stävie församling hade 3266 tillhörlga. vilket utgör
71% av de boende (ca 4600 personer. varav 1296 barn) vid årsskiftet
2019/2020. Hit flyttar också fier och fler människor som har sina rötter i
andra länder. De flesta i Fumlund år medelinkomsttagare men här finns
också människor som lever i utsatthet och som kämpar med att få
ekonomin att gå ihop varje månad.
i Furulund finns två låg- och mellanstadieskolor och tre förskolor.
Ljungenskolan har blivit dubbelt så stor de senaste åren som ett svar på
inflyttning och stora bamkullar. På fritiden är många barn och unga aktiva i
Furulunds IK. Furulunds sooutkår. SS Idun eller församlingens verksamhet.
Högstadleskola finns i Kävlinge och gymnasieelever pendlar i huvudsak till
Lund.
I Furulund finns ett serviceboende. Ligustem, där äldre kan bo i egen
lägenhet och äta i gemensam matsal. Kommunen driver två LSS boenden
och det finns ett tredje i privat regi. Kommunen har flera lägenheter där
nyanlända familjer placeras.
På orten finns några små företag, två pizzerior och flera lantbrukare men i
huvudsak är det kommunen som är den stora arbetsgivaren. Furumacken
år en sammanhållande plats och närmast en institution i byn. Sedan COOP
lades ner 2018 har macken fått en allt viktigare roll. Samma år öppnade
Sundets läkargrupp en mottagning i centrum. Mycket uppskattat i en tid då
serviceutbudet minskat.
Samtidigt som sociala medier ökar interaktion på många sätt så ökar också
ensamheten. Furulund har, liksom andra orter, många ensamhushåll.
l Furulund finns en Equmenia-församling och vi samverkar kring
seconhandbutiken Raststället. Raststället firade 20 år 2019 och är en viktig
samlingspunkt för många människor.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2. Utmaningar och möjligheter
i

Lackalänga-Slåvle försannlng är en iandsbygdsiörsamling i ett litet
sammanhang.
Här är nära till platser och människor. Församlingen år en naturlig del av
många människors liv. Här har vi, liksom andra församlingar, en utmaning i
att behålla medlemmar och döpa bam. Delaktighet är viktigt i församlingen.
De resurser vi har i varandra ger stora möjligheter och många längtar eller
att få en uppgift i sin församling. Här arbetar vI med avgränsning av
uppdrag. i tid och omfång, för att möjliggöra för den som vill vara med. Allt
från att sjunga i gudstjänsten. leda Lillkyrka. baka en kaka. sticka eller vara
med på läxhjälp.
Furulund finns många ensamhushåll. Hår deltar arbetslaget i nätverk och
samarbeten med kommunen. föreningar och andra aktörer. Det kan gälla
praktikplatser. hembesök eller att äta lunch tillsammans. En utmaning år att
skapa öppna arenor där människor möts. inte minst i lntegralionsarbetet.
Konfinnandarbetet är en stor utmaning för församlingen. Inte minst för att
många ungdomar vill resa med sin koniirmandgrupp och vi har valt att inte
erbjuda det som alternativ. VI ser en möjighet i att nu bygga relationer med
mellanstadieåldrar och satsar resurser där. Vi funderar också vidare kring
hur vi kan erbjuda konflrmation på sätt som ar hållbara för miljön och
kyrkan.
Med färre medlemmar är den ekonomiska situationen på lång sikt en
utmaning för församlingen. En långsiktig hållbar förvaltning av våra kyrkor
och församlingshem är viktigt för att ge möjlighet till att iortsäha vara en
närvarande kyrka på den lilla lokala orten. Församlingen vill visa att den har
platsen, Furulund är en möjlig plats att leva på för oss som finns här.
Evangeliet gäller också Furulund och Lackalönga-Ståvie församling. i-lär vill
vi visa på hopp men också vara en nårvarade kyrka när livet är svårt.
i Lackaianga-Stavle församling finns en prestigelöshet som vi värnar om.
Ingen vet riktigt varifrån den kom. men vi vårdar den ömt. Den gör det högt
i tak och filar ner trösklar. Den skapar rum för samtal och vågar prova nytt.
Den vågar också misslyckas eller gå vilse. Den är vålsignad och
evangelisk. Den ger oss stora möjligheter att vara kyrka.
En utmaning framöver år att. i en miljö med stort engagemang och
delaktighet, fortsätta vara en öppen och uppsökande gemenskap.
I

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksleg

Programförklaring
1.

Identitet

Kyrkan leveri relation med Jesus Kristus och kyrkans gemenskap utgår
från evangeliet och samlar människor som söker tillhörighet i kyrkans
sammanhang. Kyrkan är mission - sänd i världen med uppdraget att i varje
tid gestalta kristen tro i ord och handling genom att lira gudstjänst. bedriva
undervisning och utöva diakoni.
Församlingens ledord är gästfrihet, delaktighet och hopp.
Utifrån dessa ledord vill vi gestalta kristen tre i vår tid, på vår plats.
Vi är ett evangeliskt-lutherskt trossamfund och delar bekännelsen till
treenig Gud. som skapare. befriare och fömyare av hela skapelsen. med
den världsvida kyrkan.
Gästfrihet
En församling är att "Vi". För oss är Vi:et alla som känner samhörighet med
kyrkan. Vi vill stå för en trygg punkt i en föränderlig tid där kyrkan har ett
välkomnande förhållningssätt som värnar om medmänniskan, oavsett
bakgrund och behov. och att finnas med som en öppen famn med hoppet i
centrum. Många som rör sig i kyrkan eller i församlingshemmet berättar att
de känner sig så välkomna. Lackalänga-Stävie församling värnar om att
vara hela livets kyrka där alla - oavsett bakgrund ryms. Gästfrihet präglar
gemenskapen och vi blir ständigt påminda om att vi alla är gäster och
främlingar i denna världen. Att samlas kring bordet för att äta tillsammans
präglar gudstjänstlivet liksom kyrkans liv under veckan. "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 att framleva i gästfrihetens tecken när vi
möter medsystrar och medbröder från hela världen som vi kan lnkluderai
gemenskapen.

Delaktighet och hopp

Vi vill vara en kyrka som uppmuntrar delaktighet. Det glada budskapet är
allas och vi gestaltar det tillsammans, vilket i sig skapar delaktighet och
hopp. ”När många gör lite..." är en mening som. om halva sägs. snabbt fylls
i med "...sâ blir det mycket”. Detta är en hoppfull bild för hur engagemanget
i församlingen ser ut. Också en bild av hur ideellt arbete allt mer ser ut.
l Lackalänga-Stävie församling erbjuds möjlighet att dela tro och liv i olika
former och uttryckssätt. Oavsett ålder och bakgrund. Här finns samtal.
gemenskap, musik, mat, lek och andakt. Vi vill vara en gemenskap där
människors vardag integreras med en kristen tro.
Delaktigheten och hoppet blir också tydligt i våra gudstjänster och
verksamheter genom församlingens rika musikliv. Musiken bygger broar
genom tid och mm. Knyter oss samman med fomkyrkan. en församling i
Tanzania eller ett minne eller en längtan. Den som lirar gudstjänst i
Lackalänga-Stävie församling erfar att körema är en tydlig del av liturgin
och aldrig bara bidrar med "glitter i kanten" utan till delaktighet och hopp.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

Vi tolkar vårt uppdrag utifrân Lunds stifts vision:
'Bottna i tråden och skapa i världen“.

Inom de närsta fyra åren kommer vi göra satsningar inom följande

fokusområden:

Gudstjänster

Vi vill fortsätta stärka delaktigheten och engagemanget kring

gudstjänstema och de rika musikaliska uttrycken i våra gudstjänster. Vi
fortsätter att knyta våra verksamheter till huvudgudstjänsten och ha tydligt
fokus på gudstjänst. Vi vill stärka barn och ungas andlighet och
gudstjänstliv och ge möjlighet till andlig fördjupning och förankring i
existentiella frågor.
Konfirmander

Vi vill fortsätta utveckla vårt kontinnandarbete och utveckla vägar till
undervisning och samtal kring tro och liv.

Mötesplatser

Vi vill erbjuda mötesplatser där människor, barn och vuxna, kan växa i tillit,
gemenskap och delaktighet. Församlingen vill vara en gemenskap där
unga kan känna trygghet och deras psykiska hälsa stärkas. W vill utforska
hur det är att arbeta mer uppsökande och i större utsträckning samverka
kring mötesplatseri samhället.
Vi vill att de redskap som kyrkan har för att tolka kristen tro och
exixtensiella fragor ska bli tillgängliga för så många som möjligt. Vi vill
fortsätta använda olika skapande och kreativa uttryck för att tolka kristen
tro och existentiella frågor.
Ideella

Vi vill fortsätta att utveclda former för ideellt engagemang och möjliggöra
delaktighet.

Integration

Vi vill stötta nyanlända ungdomar och familjer i deras liv.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

3. Den grundläggande uppgiften

"Församlingens grundläggande uppgift är att lira gudstjänst. bedriva
undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska
komma till tro på Kristus och leva i tro. en kristen gemenskap skapas och
fördjupas. Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.”

KO kap

1

Samtliga verksamheter ska gå att härleda till denna grundläggande uppgift.
Uppgiften är en och dess olika dimensioner går in i varandra.
Gudstjänst
Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Den präglas av stor
delaktighet. kontinuitet och ett rikt musikuttryck. Församlingen lirar mässa
varje söndag och för barnen ñnns det Lillkyrka. Agendan ser likadan ut
hela kyrkoåret. Det har gett en större tillgänglighet och fördjupning. Vi
arbetar med att skapa broar mellan veckans verksamheter och
gudstjänsten. Det kan vara sånger, böner eller kyrkoårsteman som knyter
ihop ett babycafé eller en sopplunch med söndagens mässa. Det kan
också vara en person eller en sak. lgenkänning och trygghet är viktigt. l
söndagens mässa finns människor med olika bakgrund och erfarenhet av
kristen tro och gudstjänsten rymmer en berikande bredd. Efter mässan
erbjuds kyrkkaffe och ibland kyrkkorv. På onsdagkvällen är det ett stilla
andrum, enkel meditation. bön och musik. I församlingens vardagsliv finns
också flera möjligheter till andakt och fira gudstjänst i olika former under
veckan.
Undervisning

Lackalänga-Stävie församling vill vara en god lärande miljö för mänsklig
om andlig utveckling för alla åldrar. Undervisning är både att förmedla
kunskap och att skapa förutsättningar för egna erfarenheter av tro och
andlighet. Lärandet sker i processer som är lyhörda och dynamiska och vill
ge möjlighet till att upptäcka kristen tro. Processen och tryggheten är
viktiga och vi talar ibland om att få "provbe" och "provtänka". Prestigelöst
och med tydlig förankring i kyrkans tradition och liv. Detta gäller alla åldrar,
såväl barn och konñrmander som vuxna.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Mission
Mission betyder sändning och handlar om riktning. Gud sänder sin kyrka till
hela världen för att evangeliet ska bli hört och synligt för hela skapelsen.
Genom d0pet ges medlemskap i kyrkan och del i Guds mission. Vi är kyrka
tillsammans. Gudstjänster och verksamheter har en missionerande
karaktär vilket betyder att vi är uppsökande, gästfria och trovärdiga när vi
kommunicerar det glada budskapet. Genom att tillämpa en
vardagsförankrad och erfarenhetsgrundad mission kan en gemensam
utveckling ske i riktning mot försoning och hopp. lokalt och globalt.
Församlingen har ett ansvar att vårda skapelsen. Människor ska
uppmuntras till att leva hållbart både enskilt och tillsammans med andra.
Martin Luthers kallelsetanke är aktuell än idag: en människa är kallad att
stå i Guds tjänst i sin vardagliga gärning. Vi firar gudstjänst vissa dagar för
att leva i Guds tjänst alla dagar. Bön och arbete går hand i hand för att tro
och liv ska höra ihop. Så kan kyrkan bli ett trovärdigt tecken på försoning
och hopp.

Diakoni
Diakoni betyder tjänst och handlar om att möta människor och deras behov
där de befinner sig i livet. Diakonin vill visa omsorg om varje människas liv.
oavsett bakgrund eller ålder, samt motverka förtryck och bryta ensamhet.
Församlingen vill uppmuntra och frigöra det som är gott, så att Guds kärlek
blir synlig i världen. Församlingens arbete bör präglas av ett diakonalt
förhållningssätt där vi, med hoppet som gmnd, möter våra medmänniskors
behov. delar utsatthet och visar på nya möjligheter.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

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

GUDSTJÅNSTFIRANDF (17kap3 och 5 § KO samt37kap 2§ KO)
Iförsamlingen firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag:
Om "NEJ“ ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här

JA |:I

NEJ

3-5 gånger per är gemensamma gudstjänster med Kävlinge församling

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER

(17

kap4 § &

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

48

Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som
ingår i Den svenska kyrkohandboken som huvudgudstjänsti|
Ej

aktuell

efter den
20/5 2018

Om 'JA' ovan, hur många gånger per år? NÅGON GÅNG

I]
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D

_
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CA 1 GANG/MAN

E]

NEJ

E'

ALLTID

E]

Församlingen tillhör gudstjänstnåtverket i Lunds stift

JA El

NEJ

El

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok

JA

D

NEJ

D

HUVUDGUDS'UÅNST MED ANNAT SAMFUND (17KAP7§ KO)
En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund ñras som huvud-

gudstjänst högst

1'2

g

gånger/år med

Equmenia

församlingi

10

Furulund

PRASTER OCH MUSIKER (34 kap1-2 § KO)
Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal pråsttjânster'
församlingen finns följande prästtjänster:

I

kyrkoherde 100%
komminlster 100%

I

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

Hur många organisttjänster finns?

0

Hur många kantorstjänster finns? 1

DIAKONER
Hur många diakontjänster finns i församlingen?
1

diakon

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJANSTER
1

Kamrer,

Musiker.

1

Fömamling§pedaggg.

1

Förvaltningsassistent. 4 Kyrkvakh'nästare

1

11

1

Husmor.

2

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

I

församlingen finns följande större språkgrupper representerade:

i

vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk påföljande sätt:
I Språkcaféet och I Läxhjälpen har vi dan-talande och arabisk-talande människor som
tränar svenska.

Finns beredskap för tillfälliga och akuta behov av att möta människor på andra språk än svenska?

JA.
Om

NEJD

'JA', ange vilka språk

ni har beredskap

att möta människor

engelska samt vid behov tolk

12

på vid tillfälliga och akuta behov:

