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Följande dokument, som relaterar till församlingsinstruktionen, finns i församlingen
insända till kontraktsprosten:
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Församlingsinstruktionen består av två delar: ett PASTORALT PROGRAM och en FORMALIADEL

DET PASTORALA PROGRAMMET

1.

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;B_eskrivnygi

-

Lyckå församling finns drygt 8100 kyrkotillhöriga ca 64 % av
befolkningen tillhör Svenska kyrkan. Villaområden inom församlingen växer
succesivt och det planeras för några nya hyreshus så man kan räkna med
att antalet invånare, och förhoppningsvis även kyrkotillhöriga, kommer att
öka under de kommande åren.
Lyckå församling bildades 2002 då Augerums, Lösens och Flymens
församlingar lades samman. Sammanläggningen var inget stort steg för
församlingen, eftersom det på många sätt fungerat som en församling även
tidigare. Det fanns en möjlighet att ta det gamla stadsnamnet Lyckå som
nytt församlingsnamn.
Församlingen sträcker sig från Östersjön i söder till Smålandsgränsen i
norr. Tätorten Lyckeby är en förort till Karlskrona, bestående av såväl äldre
som nyare Villaområden samt flera mindre hyreshusomráden. Dessutom
finns det landsbygds- och skogsbygdsområden och flera skärgårdsöar
l

inom församlingen.
Det bor många barnfamiljer och familjer med tonårsbarn inom församlingen
så det förekommer fler dop än begravningar. Det finns ca 2200 elever
fördelade på 6 skolor och 13 förskolor i församlingen (en av förskolorna
drivs av Lyckå församling) och ytterligare ca 600 elever som går på skolor
och förskolor i angränsande områden. Det är vanligt att barn går i friskolor
med t ex idrotts- eller musikprofil och är aktiva inom någon idrott på fritiden.
I delar av församlingen är medelinkomsten lika den i riket, medan
inkomsten i andra områden är något lägre. Tidvis finns problem med droger

bland allt yngre ungdomari Lyckeby och därmed sammanhängande
gängbildning och kriminalitet. Missbruk förekommer också bland vuxna där
barn drabbas.
En stor andel av församlingsborna är födda inom församlingen, särskilt i
glesbygden är det vanligt att man har övertagit äldre släktingars hus eller
att man på annat sätt har anknytning till bygden sedan flera generationer.
Flera större företag ligger inom församlingen, bl a NKT och Stena Line. Det
är många som bor på annat håll, men som dagligen vistas här p 9 a sitt
arbete, medan många av församlingsbor arbetar i Karlskrona, Ronneby och

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Smålandskommunerna Torsås och Emmaboda. Polentratikens färjeläge
finns inom församlingen, likaså går E 22 härigenom. Inom
församlingsgränsen är även ett par köpcentra belägna dit människor från
alla delar av Karlskrona kommun kommer regelbundet.
Inom församlingen finns tre äldreboenden, ett hem för psykiskt sjuka, samt
flera gruppboenden för funktionshindrade. Många gamla bor kvar i sina
hem. Inkomster och levnadsstandard varierar inom församlingens
geografiska område men det ñnns få extrema awikelser vad gäller både
rikedom och fattigdom. Det finns dock ett större diakonalt behov då det
tyvärr skett en ökning under senare är vad gäller människor som har det
svårt socialt och ekonomiskt. Det finns människor av många olika
nationaliteter i tätorten men totalt är andelen utlandsfödda bara 12 %. På
landsbygden är bara drygt 4 % av befolkningen utlandsfödda.
De politiska sympatierna ser olika ut inom olika bostadsområden, men
sammantaget är valresultatet 2018 inom församlingen, relativt likt
valresultatet för hela landet.
Lyckå Församling ligger inom Karlskrona kommun och Region Blekinge.
Karlskrona är sedan långt tillbaka en stad med stor militär anknytning.
Förhållandevis många församlingsbor deltar eller har deltagit i svenska
militära insatser utomlands i t ex Afghanistan, Kosovo, Adenviken och
Syrien.
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2. Utmaningar och möjligheter

De förtroendevalda och anställda uppfattar att Lyckå församlings
verksamhet har ett gott renommé i bygden. Procenttalet för konfinnationer
är ungefär som riksgenomsnittet, medan dop ligger över. Andelen vigslar
och begravningar sjunker något men inte dramatiskt. Antalet
gudstjänstdeltagare följer samma trend men ambitionen är att trots det öka
Iantalet i den gudstjänstfirande församlingen.
Det finns ett stort antal barnfamiljer i församlingen och avsikten är att
utveckla och anpassa verksamheten för att kunna nå och möta ännu fler
barn och bättre ta vara på de möten som redan sker med barn och deras
föräldrar.

Människors livssituation och behov förändras ständigt. Sverige har många
Ide senaste åren fått en allt större ekonomisk marginal samtidigt som vissa
fått det ännu sämre. Bland dem som har det bättre ställt finns en
[grupper
problematik som ofta är osynlig, men som visar sig för den som vägar och
|orkar stå kvar och ge människan tid och förtroende. den andra gruppen är
problematiken tvärtom ofta tydlig. I detta sammanhang finns anställda samt
volontärer och utför dagligen arbete. Inte minst viktigt blir detta arbete där
barnets rätt till liv och utveckling hindras. Eftersom människors behov ökar
måste vårt arbete och verksamheten utvecklas i takt med detta. Det är
viktigt att möta människor på ett sätt som präglas av glädje, kärlek och
respekt för deras olika bakgrunder och erfarenheter och göra det på ett
relevant sätt för dagens människor.
Svenska kyrkan som folkkyrka samt Jesus dop- och missionsbefallning
utmanar till att möta alla människor i församlingen, inte bara de som är
Trenden är likadan i Lyckå församling som på andra håll i Sverige,
laktiva.
medlemsutvecklingen ser dyster ut. Detta är därför en av de största
utmaningarna att bygga gemenskap i allt arbete som utförs. Att skapa
kontaktytor är i förlängningen att skapa gemenskap. Gemenskap ger
många av de värden som församlingen vill nå i såväl Guds rike som i vårt
trygghet, glädje, växt. tillhörighet mm.
\samhälle:
I

|

|

l
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Programförklaring
1.

Identitet

I
Lyckå församling har det länge funnits ett stort antal volontärer i olika
åldrar. De senaste åren har volontärerna i huvudsak bestått av tre
kategorier: Seniorer, körmedlemmar och Unga ledare. Dessa volontärer
har viktiga roller och funktioner i församlingens liv och verksamhet och är
mycket betydelsefulla för församlingens arbete och identitet. Församlingens
förtroendevalda är väl förtrogna med bygden och med församlingens
arbete och verksamhet. Ett flertal är dessutom aktiva som volontärer med
skiftande uppdrag. Detta gör det möjligt att riktlinjer dras upp, och beslut
fattas, på goda grunder. Församlingens anställda medvetandegör de
förtroendevalda om relevanta faktorer och samarbetar med förtroendevalda
i olika grupper vilket leder till ömsesidig förståelse. De anställda omsätter
beslut och riktlinjer i praktik.
Det är en önskan att anställda och förtroendevalda ska kunna vara
förebilder och Vägvisare. Vi vill vara en kyrka som ständigt skapar
kontaktytor mellan Gud och människor samt människor emellan, där vi
växer i kärlek till Gud, människor och oss själva. (Lyckå församlings vision)
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2. Uppdraget

för de närmaste fyra åren

.Lyckå församling ska vara en levande och öppen församling i nuet för alla
generationer. Alla ska känna sig välkomna genom ett bra bemötande och

att en kärleksfull gemenskap och ett större engagemang för diakoni och
socialt arbete ska skapas. Delaktigheten i gudstjänsten och verksamheten
ska vidgas och fördjupas och på så sätt implementeras
missionsbefallningen genom att alltfler människor blir delaktiga i, och
bärare av, Guds rike och Guds kärlek. Församlingen verkar med Jesus
som centrum och förebild. På så sätt kan evangeliet spridas och människor
hjälps till en fördjupad relation med Gud, varandra och till sig själva. Detta
är inte minst viktigt för barn och ungdomar som har en särställning i kristen
tro. Barn och ungdomar har inte samma möjlighet och ansvar att välja sin
livssituation som vuxna och har inte lika lätt att komma till tals.
.De drabbas av förutsättningar givna av andra än sig själva. Därför är det
församlingens uppdrag att möta dem där de är, på ett öppet och tillåtande
sätt. Kärleken bör hållas högt, annars tappar församlingen både
existensberättigande och trovärdighet. Guds kärlek ska bli synlig i

|

|

|

'

|

församlingen.

i
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3. Den

grundläggande uppgiften

Gudstjänsten är församlingens gemensamma kraftkälla och mötesplats.
Lyckå församling är mitt i en grundläggande utvärdering och utveckling av
gudstjänstlivet som ska leda till att det blir viktigt och inspirerande för
anställda, förtroendevalda och andra församlingsbor att fira gudstjänst.
Detta leder förhoppningsvis till att den gudstjänsttirande församlingen blir
större. Lyckå församling har ett rikt musikliv och satsar på körer,
orgelelever och ett varierat musikutbud i gudstjänsterna. Församlingens
kyrkomusiker tar vara på många lokala förmågor som gärna engagerar sig i
församlingens gudstjänster. Församlingsmedlemmar i alla åldrar, tex olika
grupper inom församlingsverksamheten, ska medverka aktivt i
gudstjänsterna. Mariagården finns ett regelbundet andaktsliv på vardagar
och på äldreboenden och sjukhem firas också regelbundna gudstjänster
och andakter.
Undervisning innebär ett livslångt lärande och växande i tro. Uttrycket
”lärande" beskriver egentligen verksamheten bättre än ”undervisning”.
Församlingen har en samtalsgrupp i Iivsåskådningsfrågor och bibelkunskap
för vuxna och driver en förskola med kristen profil. En målsättning i
verksamheten för Barn & familj är att väcka barnens intresse för det kristna
budskapet och förmedla positiva känslor i församlingens miljö att barnen
ska få en trygg gudstro som de kan bära med sig och återvända till senare i
livet. Församlingen erbjuder barn, ungdomar och familjer kontaktytor där de
möts och får kunskap om kristen tro och kyrkans liv. Detta görs på ett sätt
som präglas av glädje, kärlek och respekt. Det finns många grupper för
barn och ungdomari olika åldrar. Församlingen har också omfattande
skolkontakter som innefattar Bibeläventyret och upplevelsevandringar.
Lyckå församling kommer även fortsättningsvis att satsa på
konfirmandverksamheten.
Diakonin ska genomsyra all verksamhet. Därför eftersträvas ett öppet och
tillåtande klimat i församlingens grupper. Volontärerna är en mycket viktig
resurs att uppmuntra och utveckla. Församlingen arbetar med
Leva-vidare-grupper för att stödja de som drabbats av sorg och anhörigs
sjukdom. samband med hem- och sjukbesök samt olika uppvaktningar
sker viktiga möten. ett ekumeniskt samarbete drivs DELA-projektet där
mat förmedlas. Församlingens diakonala fonder delar årligen ut pengar.
Genom ett ekumeniskt samarbete har församlingen även en verksamhet dit
många kommer från socialt utsatta familjer. Församlingen strävar efter att
utveckla olika samhällskontakter.
Diskussioner pågår om hur församlingen ska kunna utveckla det diakonala
arbetet så att det bättre kan möta det ökande behov som finns i
församlingen.
I

-

I

I
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Mission är att ta ansvar för vår värld som också är Guds värld.
Församlingen har en grupp som samordnar verksamheten för Act Svenska
kyrkan, Svenska kyrkans internationella arbete. Bland annat ett årligt
välgörenhetsevenemang innan jul och under fastetiden insamlingar och
kyrkkaffen mm till förmån för det internationella arbetet. SKUT-ombuden
organiserar arbetet till förmån för den verksamheten.
Det finns en försäljning av rättvisemärkta varor i Mariagården och i
samband med Lösens vägkyrka. Församlingen strävar efter att handla
miljövänligt och rättvisemärkt och verka för ökad medvetenhet om
miljöeffekter och social orättvisa.
Vår värld behöver att vi tänker hållbart, både social och ekologisk
hållbarhet. Vi människor har blivit satta att förvalta Guds skapelse och
församlingen vill ta den kallelsen på allvar och göra vad vi kan för att lämna
goda förutsättningar till kommande generationer. Församlingen arbetar
med Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Denna innebär att arbetet
utökas för att minska den egna klimatpåverkan med målet att vara
klimatneutrala 2030. Färdplanen beskriver utmaningar och arbetsuppgifter,
som vi delar med många andra verksamheter, men också uppgifter som är
specifika för oss som kyrka. Några anställda fördjupar sig i detta och leder
'arbetet i församlingen.
Mycket av den dagliga verksamheten är mission i närmiljön. En del av det
uppsökande diakonala arbetet är mission, likaså när det firas gudstjänst i
.andra lokaler än våra egna och genom gudstjänster med dop bedrivs
är en mission eftersom där sker möten med många
jmission. Vägkyrkan
människor och det blir många goda samtal. Församlingens närvaro på
lokala marknader, på valborgsfiranden och på firandet av nationaldagen
har utökats i syfte att möta människor där de är och dessutom informera
om församlingens verksamhet.
Kyrkomusik är också mission. För många människor är det genom musiken
som tron
|- att själv sjunga i en kör eller att sitta i kyrkbänken och lyssna
'väcks och fördjupas. Det finns ett fortsatt behov av att utöka och förbättra
[församlingens digitala kommunikation och vara tydliga med evangeliet i ord
[och handling.
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2.

FÖ RSAMLI NGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL

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

GUDSTJÄNSTFIRANDE (17 kap 3 och 5 § KO samt 37 kap 2§ KO)
församlingen firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag:
Om 'NEJ' ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.
I

FORMER FÖR GUDSTJÃNSTER (17 kap 4 § &

18

JA

NEJ

E]

D

NEJ

D

kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i församlingen

enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 : 24
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik

34

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

efter den
20/5 2018

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

D

JA

CA1 GÅNG/MÄN

El

ALLTID |:|

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift

JA

D

NEJ

El

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok

JA |:I

NEJ

E]

HUVUDGUDSTJÃNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)
En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossarnfund firas som huvudgudstjänst högst

2

gånger/år med

Korsky l' kan

församlingi

10

Lyckeby

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 5 KO)

3
Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen ñnnas minst följande antal prästtjänster:
l

församlingen finns följande prästtjänster:
1

l

kyrkoherde, 2 komministrar

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

Hur många organisttjänster finns?

1

Hur många kantorStjânster finns? 1

DIAKONER
Hur många diakontjänster finns i församlingen?
1

(tillsatt med diakoniassistent)

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

11

FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ :(0)

I

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?

JA

NEJ

l:|

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

Engelska, Tyska

12

