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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 församlingarnas grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.
För hjälp: Se Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Pastoratets omvärld
1.

Beskrivning

Malmö är mångfald. Allt ryms i denna stad. Som en del av
öresundsregionen sträcker sig staden utöver sina egna gränser. Med en
stor internationell flygplats på andra sidan Öresundsbron och med en av
Skandinaviens största hamnar i "Copenhagen Malmö Port", ligger Malmö
ett nav som vänder sig mot hela världen.

i

Malmö har ett växande universitet med ca 25 000 studenter, ett frodigt
kulturliv och ett näringsliv som utvecklas. 60 nya huvudkontor har
etablerats sedan bron invigdes. Spännande arkitekturlösningar och
innovativa boendeformer skapas och nya moderna stadsdelar växer fram.
En av stadens största arbetsplatser är Skånes universitetssjukhus med
över 6000 anställda. Där bedrivs högspecialiserad sjukvård, forskning och
utbildning. Sjukhuset avspeglar Malmös mångfald och dynamik.
Malmö växer snabbt. Staden har idag ca 350 000 invånare, och inom ca 20
är förväntas Malmö vara en halvmiljonstad. Särskilt växande områden är
Nyhamnen, HyllieNintrie/Holma, EIinegård/Limhamns sjöstad,
Tygelsjö/Bunkeflo, Östervärn, Fosie och Västra Skrävlinge. Staden förtätas
snarare än att växa utåt. 75 000 pendlar in till Malmö varje dag och 30 000
pendlar ut. Malmö beskrivs som en av de absolut främsta tillväxtplatserna i
norra Europa. Det finns planer på att bygga ut Citytunneln för
sammankoppling med Köpenhamns metro.

Öresundsbron, Universitetets mångfaldsinriktning, kulturlivet, arkitekturen,
bilfria gågator, kommunikationsutbyggnad, hamn- och strandpromenaderna
är bara några exempel av de bilder som beskriver en positiv utveckling och
hållbarhetssatsningar som vill ta Malmö in i en ny tid.
Malmö finns också utanförskap och segregering. Det finns en grövre
organiserad brottslighet och stor tillgång på illegala vapen. Polis och
socialtjänst arbetar mot gängbildningar och skjutningar. Den öppna
arbetslösheten är högre än riksgenomsnittet.
I

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Malmö är en stad fylld av medborgerlig aktivism och engagemang. Staden
är stolt och många arbetar för att bryta den mediala bilden av en stad som
Iamslås av våld, segregering och barnfattigdom.

Rädda barnen har Malmö högst barnfattigdom i landet, vilket innebär
'en tredjedel av barnen. Rosengård är det mest utsatta området i landet.
IEnligt
'

Människor från 180 nationaliteter bor i staden och över 150 olika språk
talas. 32 % av befolkningen är födda i ett annat land (inräknat med barn till
iinvandrade föräldrar = 43 %). Dessutom är Malmö en ung stad. 50% av
Malmöborna är 35 år eller yngre (21 % är under 18 år).

Många unga lever i högt tempo med höga krav som skapar ångest. Andra
brottas med djupgående meningslöshet, vilket också skapar ångest. Den
psykiska ohälsan är stor bland Malmös unga.
I Malmö finns hela världen närvarande, vilket också gör att världens olika
konflikter blir påtagliga mellan olika grupper. Det finns strömningar av både
islamofobi och antisemitism.
Samtidigt är tro och religiös tillhörighet inte degraderat till ett privat
särintresse, utan en angelägenhet som rör de flesta. Makthavare och
skolor kan inte längre blunda för religiöst liv och praktik. Religionens
närvaro och mångfald får Malmö att vara en stad bland andra i världen där
'religiös tillhörighet är självklar och viktig.

l

i

l

i

1

Det brukar sägas att den utveckling som förutspås i Sverige visar sig först i
Malmö, vilket gäller både innovationer och arbetsmarknad,
mångfaldssamhällets utveckling i stort, samt medlemstappet från Svenska
kyrkan. 35% av Malmöborna (123 000 personer) är idag medlemmar i
Svenska kyrkan och siffran antas gå ner till 15-20 % inom en tioårsperiod.

i

Svenska kyrkan Malmö arbetar ständigt med omvärldsbevakning och
uppdaterar beskrivningar och analyser efterhand - både övergripande och
'lokalt

Källor: Befolkningsstatistik, demograñsk utveckling samt näringslivsstatistik
är hämtad från malmo.se, 2020 samt oresundsinstitutetorg, 2021
Statistik angående universitetet: mau.se. 2021
Rädda barnen: raddabarnense, 2020, 2018.
Svenska kyrkans statistik angående medlemsutveckling: VISA,
visualiserings och analysverktyg, powerbi.microsoft.com, 2021
Kriminalitet/brottslighet: polisen.se, 2021
Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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2. Utmaningar och möjligheter

Malmö är en snabbväxande stad på väg mot en halv miljon invånare.
Kommunen har goda resultati mätningar vad gäller global tillgänglighet,
hållbarhet, miljö, teknologi, innovation, företagsklimat, ekonomisk styrka,
kostnadsläge och infrastruktur. Men mätningarna går i botten när det gäller
hälsa, trygghet och säkerhet.
50 % av Malmös befolkning består av barn, ungdomar och unga vuxna.
Många unga söker sig till Malmö för utbildning och arbete, vilket bidrar till
kreativitet, kulturella uttryck och en hållbarhetssträvan. Samtidigt är
utsattheten utbredd. Det är både en möjlighet och en utmaning att möta.
lotsa och bidra med tolkningsramar i unga människors Iivsvärldar.

Malmö är en relativit liten stad till ytan för antalet invånare. Allting ligger
nära. Det finns inga förorter. En cykelbana kan vara den smala skiljelinjen
mellan hopplöshet och framtidstro. Att bidra till att minska segregation och
öka samhörigheten är avgörande. Med flera särskilt utsatta områden är det
sociala och diakonala trycket hårt. Barnfattigdom och gängbildning breder
ut sig parallellt med generositet, nyfikenhet och kaxig kreativitet.

Det finns djupa behov av andliga och existentiella tolkningsramar som är
grundläggande för en människas hälsa, trygghet, känsla av säkerhet och
att kunna känna och visa tillit. Det ñnns i detta stora möjligheter, men också
utmaningar för kyrkan att möta, fördjupa och låta människor växa i sin tro,
självförståelse och andlighet. Traditioner och riter förändras snabbt, det är
särskilt tydligt med dop- och begravningssed.
Hela världen finns närvarande i Malmö. Ständig samverkan mellan olika
aktörer är nyckeln för att bygga bättre världar och sammanhang för
invånarna. Gränsöverskridande möten är en nyckel i integrationsarbetet
och generationsöverskridande samlingar i mångfaldens tecken är idag en
stor utmaning.
Det kyrkliga livet kring altarborden är växande samtidigt som tillhöriga i
Svenska kyrkan procentmässigt minskar drastiskt. Det är en utmaning och
ett uppdrag att försöka vända trenden med utträden och att för få döps.
Framtidens möjligheter ligger i samverkan. Arbetet och engagemanget från
församlingsbor och ideella krafter är avgörande för att möta framtidens
ökande behov med mindre ekonomiska resurser. Som minoritetskyrka i en
storstad är det viktigt att se sig som en aktör bland många andra.

__l
Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

VISION och UPPDRAG

Svenska kyrkan Malmös vision år: Ett enda bröd - en enda mänsklighet. Ur
denna vision artikuleras följande uppdrag: Svenska kyrkan Malmö verkar
för försonad mångfald.

Svenska kyrkan Malmö, som en del av den världsvida kyrkan, vill:
-förmedla evangeliet, det glada budskapet, och kallelsen till ett liv i Jesu
efterföljd.

-förmedla Guds nåd i dopets gåva och nattvardens måltid till befrielse och
upprättelse.
- vara en tillåtande och kärleksfull gemenskap för alla, utan att göra skillnad
på människor.
- arbeta för fred och försoning, respekt och delaktighet.
- leva och verka solidariskt med människor som lever i utsatthet, lyssna på
barnen och att alltid ha barnens bästa för ögonen.

Kallelsen från dopet och nattvarden, att gestalta livet som en gåva i
världen, är centralt. Kristus ger sig själv som gåva och fyller verkligheten
med liv och meningsfullhet. Kristus kallar människor till Iärjungaskap och att
i försoningens tjänst räcka oss själva till andra. Detta innebär att i varje
sammanhang försöka vara till befrielse. Med mod, tillit och glädje utförs
'uppdraget att räcka brödet vidare. Svenska kyrkan Malmö vill leva i
kallelsen att lyssna till rop om befrielse, att räcka bröd och livsmöjligheter
vidare, att försöka identiñera nöden och tjäna varandra i Malmö som Guds
skapade medskapare. En central aspekt av uppdraget är att leva nära
sakramentens hemlighet- att vi alla delar "ett enda bröd och en enda
mänsklighet".

|

I

Svenska kyrkan Malmö är en del av Kristi kyrka i världen - en kyrka som
ständigt reformeras. Som en del av Lunds stift bottnar Svenska kyrkan
Malmö i nåden och skapar i världen. Ur en mångfald av traditioner är
kyrkan, genom den heliga Anden, en samlande kraft vänd, mot framtiden
för att vara ljus och salt i hela staden.
Som evangelisk-Iuthersk kyrka, med utgångspunkt från Ordet och nåden,
lever kyrkan i kallelsen att väga trotsa rädslor och gå utanför det invanda.
Kyrkan vill bära hoppet om att en ny och annorlunda verklighet är möjlig.
I

Svenska kyrkan Malmö vill vara i ständig dialog med samtiden och med

olika aktörerlorganisationer i Malmö.

-

Gud skapade världen en jord och en enda mänsklighet.
Gud försonar världen -i Jesus Kristus, ett enda bröd.
Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

z. Uppdraget för de närmaste fyra åren

Prioriterade utvecklingsområden - som anknyter till Lunds stifts vision:

BARN OCH UNGA - Svenska kyrkan Malmö prioriterar barn och unga som
bärare av kyrkans uppdrag
- konfinnander samt skolsamverkan från förskola till universitet.
- särskilda insatser för åldersgruppema 0-5, 6-14, 15-19 samt 20-35 år

HÅLLBARHET

- Strategiska beslut ska föregås av en
hållbarhetsanalys
- Hållbarhetsperspektiven (andlig, social, ekonomisk, ekologisk)

genomsyrar arbete, liv och tro

IDEALITET OCH DELAKTIGHETSARBETE

- församlingsborna leder i högre grad verksamheter
- generationsöverskridande arbete där barnen intar en särställning

KULTUR - Svenska kyrkan Malmö ska vara en gestaltande kyrka
- kulturarvet ska värnas vad gäller kyrkomusik, liturgi och konst
- kultursamverkan i hela pastoratet också i särskilt utsatta områden
- kultursatsningar för malmöborna i allmänhet och för barn och unga
synnerhet

i

KYRKLIGA HANDLINGAR - Kyrkliga handlingar ska öka i kvalitet och
kvantitet
- utvecklat pastoralteologiskt synsätt
- ökad glädje och stolthet i att genomföra dessa gudstjänster
- utökad tid och kraft till för- och efterarbete, samt inkluderande av ideella

LÄRANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT

- Svenska kyrkan Malmö möter människor med ett lärande förhållningssätt
- Svenska kyrkan Malmö är en mötesplats som präglas av mångfald och
öppenhet
- nyorientering efter Covid
- uppmuntra medarbetare att lära sig som en del av uppdraget
- utveckla undervisningsaspektema i uppdraget

SAMVERKAN

- diakonal samverkan utvecklas både internt och externt för att motverka
utsatthet, och präglas av ett rättighetsbaserat förhållningssätt
- Samverkan med civilsamhällets organisationer och det offentliga för att
främja integration
- Ekumenisk och i'nterreligiös samverkan för att bidra till fred och social
sammanhållning

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

3. Den grundläggande uppgiften

Den grundläggande uppgiftens fyra dimensioner måste ständigt hållas
samman och stå i relation till varandra.
Mission är en grundhållning, förankrad i tron på att Gud är verksam och att
varje människa har en mening/uppgift. Kyrkan är en del av Guds sändning
till världen. Genom dopet kallar Gud människor att vara lärjungar - att vara
aktsamma om skapelsen, miljön och nästan, och att i ord och handling
berätta om Jesus Kristus. Kyrkan är genom den heliga Anden världsvid och
gränsöverskridande. I mångfaldens Malmö möts människor från hela
världen och uppdraget att älska sin nästa, att räcka befrielse i varje möte,
är en del av den grundläggande och hållbarhetsfokuserade uppgiften.

Gudstjänst är ett centrum i församlingslivet. Den lutherska traditionen
betonar Ordets förkunnelse och bruket av sakramenten som särskilda
tillfällen då vi kan leva i förvissningenltilliten om Guds närvaro.
Gudstjänsten ger ett särskilt fäste för tron som är oberoende av våra egna
prestationer eller känslor, en plats att bottna i, sändas från och uppfyllas av
Guds nåd, mysterium och helighet. Det är ett mänskligt behov att uttrycka
troi handling, bön och lovsång. l växelverkan mellan att ta emot och att ge,
växer och fördjupas tron. Gudstjänstformema behöver ständigt utmanas,
:särskilt i vår digitala era. I de kyrkliga handlingarna är det särskilt viktigt att
iliturgi, förkunnelse och musik står i samklang med människors Iivsvärld så
att sammanhangen blir en hjälp till att tolka livet i ljuset av kristen tro.

.

,

:
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_

'

Genom kyrkans historia har tron förmedlats till nya generationer och på nya
platser. Med Bibeln som grund och kyrkans tolkningar som ram, är
församlingens uppgift att vägleda, ge språk för och fördjupa den tro som
ytterst är en Guds gåva. Undervisningen är på ett särskilt sätt knuten till
dopet, som en förberedelse eller uppföljning. Kunskap är aldrig något krav
för tillhörigheten till Gud, men den kan fördjupa förmågan att se Guds
handlande och möjligheter i sitt eget liv, andras och i världen.
Svenska kyrkan Malmö vill vara och verka med ett lärande förhållningssätt.
Diakoni betyder tjänst, och är hela församlingens uppdrag att i Kristi
efterföljd leva i omsorg och kärlek för nästan. Diakoni är först och främst ett
uttryck för kyrkans liv, och inte en enskild verksamhet. Diakoni påminner
om att kropp och själ hör ihop. Diakoni uttrycks bland annat i kyrkans
sociala arbete och innebär utifrån ett rättighetsbaserat förhållningssätt att
möta människor lika. Diakoni innefattar att identifiera och agera när
'människor hamnar i utsatta situationer. och att i det arbetet hjälpa
människor att hitta sina egna resurser -för värdighet och upprättelse.
Diakoni är hela församlingens förhållningssätt till samhället. Församlingen
har ett uppdrag att visa på missförhållanden, vara en profetisk röst och
vara delaktig i samhällets utveckling.
Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

'

I

4. Hur är. ansvaret för den grundläggande uppgiften fördelat mellan pastorat och församlingar
och mellan församlingarna i pastoratet ?

Svenska kyrkan Malmö är en helhet med många delar. där delarna och

helheten finns i en ömsesidig och nära relation till varandra. "Ett enda bröd
- en enda mänsklighet" ska genomsyra Svenska kyrkan Malmö.
Genom Kristi löften i Ordet och sakramenten blir kyrkan till. Därför är församlingen, där ordet förkunnas, människor döps och nattvarden firas,
också centrum i Svenska kyrkan Malmö.

Svenska kyrkan Malmö har ett kyrkoråd och en ledning som tillser att

församlingslivet kan utvecklas och att kyrkan kan vara relevant för
Malmöborna. De olika församlingarna ska utifrån sina kontexter, historia,
traditioner och förutsättningar vara delar i en rik mångfald som tillsammans
inspirerar varandra och utvecklar helheten.
Ansvaret för den grundläggande uppgiften åligger varje församling i
pastoratet. Där finns uppdraget att tolka, konkretisera och gestalta hela den
grundläggande uppgiften utifrån de lokala förutsättningarna.
Denna församlingsinstru ktion utgör grunden för varje församlings
4-ärsplaner. Dessa handlingsplaner ska i sin tur utmynna i ärliga
verksamhetsplaner där de medel som behövs för verksamheten äskas.

"Själavård i samverkan" innefattar universitetskyrka, sjömanspräst,
polispräst och särskilda ungdomsdiakonala satsningar samt
institutionssjälavärden: sjukhuskyrka och fängelsekyrka. Dessa
samverkansuppdrag är övergripande för hela Malmö och kräver särskilda
kompetenser. Med sammanhållning, gemensam fördjupning och
arbetsledning kan dessa själavärdsuppdrag förstärkas för framtiden där
gemensamma krafter och nätverksbyggande är centralt.
Pastoratet har som helhet ett samordnande ansvar för konfirmandarbetet
vad gäller resurs- och Iokalfördelning. Delar och helhet samverkar för att så
få hinder som möjligt ska finnas för konñrmation, samtidigt som riktlinjerna
för konfirmandarbetet ska upprätthållas i varje församling.

Svenska kyrkan Malmö utreder strukturerna och resursfördelningen för
pastoratets framtida utmaningar. Det innebär att söka större flexibilitet och
bredare geografiska arbetsfält för medarbetarna. Medarbetarskapet
Malmö pastorat är minst tredelat - anställda, ideella och förtroendevalda.
Resursfördelning generellt ses över samtidigt som en långsiktig
Iokalförsörjningsplan tas fram.
i

Prioriterade utvecklingsområden som beskrivs i detta dokument ska
genomföras utifrån helhetstanken, därför kan det se olika ut i de olika
delarna av Malmö just för att kunna vara trogen dessa prioriteringar.
Inom utvecklingsområdena etableras strategigrupper som arbetar mot mål.
Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL

De regler för pastoratet och församlingarnas verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE

(17

kap3 och 5 § KO samt 37 kap 2§ KO)

pastoratet firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag:
Om "NEJ” ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.
I

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER

(17 kap 4

§

JA

NEJ

[1

& 18 kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i var och en av pastoratets församlingar
enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013: 12
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik:

Se nedan

Hur fördelas huvudgudstjänster (minst 24 per år och församling) och huvudgudstjånster med
nattvard mellan församlingarna i pastoratet?

Huvudgudstjänst med nattvard firas varje sön- och helgdag i minst en av
församlingarnas olika kyrkor.

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)
En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund firas som huvud-

gudstjänst högst

5

gånger/är med

Equmeniakyrkan

10

församlingi

Malmö

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 5 KO)
Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det pastoratet finnas minst följande antal prästtjänster:
I

pastoratet finns följande prästtjänster:
1

kyrkoherdetjänst, 62 komminlsterljänster

Hur fördelas prästresurserna mellan de olika församlingarna?

I

l

varje arbetslag ñnns det minst två prästtjänster.

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

Hur många organisttjänster frnns? .17.

Hur många kantorstjånster ñnns? ..1.3

...................

11

63

DIAKON ER
Hur många diakontjänster finns i pastoratet?
29

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

.l..tiänsteerganisationen (exklusive kyrkogårdstörvalmingenl..tinns 258
.tiänster fördelade på huvudgruppema präster...diakoner.musiker.

.pedagoger...vaktmästare,.assistentersamt..speçialisttjänster

i

.administration.,.semiceverksamhet.Qc.h..törvaltn.ing.
PASTORATETS VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ KO)

I

pastoratet finns följande större språkgrupper representerade:

Mer än 150 av världens språk är representerade i Malmö

var ordinarie vgrk§§mhet arbegar vi med olika språk på föliande sätt:

Många av de europeiska språken, inklusive Romani, samt språk från
Mellanöstern som t ex arabiska, farsi och persiska är förekommande på
skilda sätt.

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

JA.

NEJD

Om ”JA", ange vilka språk

ni

har beredskap att möta människor på vid tillfälliga och akuta behov:

Goda kontakter och tolkar finns i och kring många av församlingarna

12

BILAGA TlLL FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN

FÖRSAMUNGARNA PASTORATET
|

Församlingen ansvarar fortfarande för den grundläggande uppgiften. Pastoratet har som
pastoralt område ansvar för att församlingarna fullgör den grundläggande uppgiften.
Här ges utrymme för en eventuell beskrivning av vad som är utmärkande och/eller särskiljande
för varje församling i pastoratet.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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Handlingsplan 2022-2025
Församling:

Kyrka :

Inledning
Denna handlingsplan är den lokala verksamhetens måldokument för en fyraårsperiod
som löper parallellt med FIN.

Lokal förståelse av FlN:s vision ”Ett enda bröd
mänsklighet”

- en enda

Lokal förståelse av FIN:s uppdrag "Att verka för försonad
mångfald”

Lokal omvärldsanalys (t ex skolor, vårdboenden, demografi)

Lokala utmaningar och möjligheter
Nexus/nyorientering efter cavid

Prioriterade utvecklingsområden utifrån FIN, lokalt
Utifrån utvecklingsområdena, vad vill ni ha uppnått om bra år?

Hur relaterar de lokala målen till strategigruppernas mål och uppdrag?

Svenska kyrkan Malmö
POSTADRESS: Box 345, 201 23 Malmö

BESÖKSADRESS: Fiskehamnsgatan 3

TEL VÅXEL 040-27 90 00
svenskakyrkanselrmlmo
ORG NR 252003-1051

Svenska kyrkan III
MALMÖ

GUDM tar sig lokala uttryck enligt följande
Detta vill vi ha uppnått inom fyra år inom:
Gudstj änstutveckling

Undervisningsutveckling

Diakoniutveckling

Missionsutveckling

B KA
Barnkonsekvensanalys görs utifån de lokala målen

Svenska kyrkan Malmö
POSTADRESS: Box 346. 201 23 Malmö

BESÖKSADRESS: Fiskehamnsgatan 3

TEL VAXEL 040-27 90 00
svenskakyrkanselmalmo
ORG NR 252003-1051
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Strategiskt utvecklingsområde 2022-2025
Grupp:

Inledning
Strategigruppen ska utveckla det prioriterade området för hela pastoratet. Mål för
utvecklingsomrâdet finns beskrivet i det övergripande måldokumentet, men gruppen formulerar
en fyraårig plan med delmål. Strategin ska bidra till FIN:s vision och uppdrag. Gruppen ansvarar
för de projektgrupper och arbetsgrupper som tillsätts. Allt arbete ska dokumenteras och
presenteras i lärforum, som är gemensamt för alla strategigrupper, en gång per termin.

Mål (Från det övergripande måldokumentet)

Delmål

Omvärldsanalys i relation

till det prioriterade området

SWOT (Styrkan svagheter, möjligheter, hot)
Nexus/Nyorientering efter covid

Strategiska vägval inom utvecklingsomrádet
Plan för dokumentation, utvärdering, uppföljning och lärande

BKA (Bamkonsekvensanalys görs utijiån de lokala målen)
Kommunikationsstrategi (intern och extern)

Svenska kyrkan Malmö
POSTADRESS: Box 346. 201 23 Malmö
BESÖKSADRESS: Fiskehamnsgatan 3

TEL VÄXEL 040-27 90 00
svenskakyrkan.salrr|almo

ORG NR 252003-1051

!
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>DATUM

i

Mandat

Arbetssätt

._

h

C
_

'

_

Ges av KH. Gruppernas syften och mål är kopplade till FINs vision och uppdrag, med LG-medlem som ansvarig för
respektive grupp

O

_

t..

g,
.

'

;år

%

Grupperna behöver samverka sinsemellan eftersom de både representerar målgrupper och samverkansområden samt: _T__-_'
på“ :3;organisationsperspektiv.
Nya arbetssätt genom det pastoratsgemensamma utvecklingsarbetet ska dokumenteras och lyftas fram vid Lärforumkjilz
m
Arbetet med grupperna kan ta sig olika implementerande uttryck och arbetssätt
:å

Cirka sex personer per strategigrupp

Varje gruppansvarig från LG ger förslag och det stäms av i LG och KH beslutar
Viktigt med representativitet och bredd av kompetenser, representativiteten beror av gruppens inriktning
Den strategiska gruppen kan utse arbetsgrupper

Sammansättning av
strategigrupp

:

Tillgänglighet ska prägla målarbetet för varje område
Delaktighet inom gruppen och med de målgrupper vi arbetar med
Egenmakt genom språkbruk, tolkningsnycklar och ansvarstagande i grupper

Tillgänglighet, delaktighet, egenmakt (empowerment)

Pastoratsgemensamma
Tvärgrupper som är uppdragsfokuserade
Utifrån prioriterade Utvecklingsområden i pastoratet
Sker på uppdrag från KH
Uppdragsbeskrivningar per område
Tidsbegränsade 2+2 år (utvärdering efter två år)

arbetet med de prioriterade utvecklingscmrådena ökar förståelsen av det gemensamma uppdraget för Svk Malmö, en
fördjupning i VFVT dvs vem vi är satta att tjäna

i

3-4 delmål arbetas fram med respektive strategigrupp i samråd med KH
Bitr KH bidrar som samtalspart till ansvarig och/eller till gruppen

___y-

l

I

l

.TPastoratsgemensamt utveckla respektive prioriterat område för att förverkliga vision och uppdrag i FIN

KH utser ansvarig från LG

Nyckelord

Strategigrupperna är

Syfte

Prioriterade utvecklingsområden utifrån FIN, 2022-2025
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.LrllaLS

i

Ewa-Sofia

Gustav

\L_

“

-

l

l

\

.

l

\

J

\

i

.

kyrkan)

(Det är i denna
åldersgrupp som beslut
tas kring framtida val av
kyrkliga handlingar tex
konfirmation och vigsel i

Mötet med låg och
mellanstadiebarn

Mötet kring dop och
med förskolebarn
l

6-14

0-5

_

Målgrup

P

i'

å

.

,

Svenska kyrkan
Malmö prioriterar barn
och unga som bärare
av kyrkans uppdrag

Svenska kyrkan
Malmö prioriterar barn
och unga som bärare
av kyrkans uppdrag

Uppdrag

_

i

*

.

1

_

(X%) besökt kyrkorum

Etablerat
blbelberättelser

målgruppens
möjlighet till
identifikation med tro
och kyrka

Svenska kyrkan
Malmö har utvecklat

Etablera
bibelberättelser

Öka antal dop (X%)

nyblivna familjer

Svenska kyrkan
Malmö har utvecklat
system och rutiner för
kontakt med alla
medlemmars som är

Målskrivning

,,

Rutiner kring uppföljning två gånger per år i möte med LG, sk Lärforum

Ansvarig från LG Vad handlar det om?!

Uppföljning
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Orgelelever

Goda förebilder första
möte med kyrkans
representant
Skolsamverkan
Kultur 0 musik
Barnkörer

Dopuppföljning

Goda förebilder första
möte med kyrkans
representant
Tala om dopet doppastoral
Kultur 0 musik
Samverkan med förskola

lnsatser för att nå mål

“

I

Kyrkorum

Skola

Babyrytmik
Babycafe
Föräldrabarn grupp

_

kampanj

Förskola

Arenor

,

r

Richard

Richard

Mötet med unga vuxna

Mötet med unga som
konfirmander, unga
ledare och gymnasister

20-- 35

15-19

tolkningsa rbete,

innebär:
Medverka till resurser
för andligt och
existentiellt

Vilket för 20-35 år

möjlighetsfönstret dvs
90-talisterna

Arbete utifrån

Svenska kyrkan Malmö
prioriterar barn och
unga som bärare av
kyrkans uppdrag

_

kyrkans uppdrag

Svenska kyrkan Malmö
prioriterar barn och
unga som bärare av

Svenska kyrkan
Malmö har utvecklat
arbetet med unga
som bärare av
kyrkans uppdrag och
därmed bidragit till
språk och
tolkningsredskap för
tro och liv

Öka antal
Konfirmander (X%)

kyrkorum

|

.

1

Konfirmandriktlinjerna
Ledarskap för unga

i

Känner sig hemma

"Söndagskväll
kryptan"

Kommunitet/kollekti
v

i

Seminarier som typ
universitet, Komvux,
folkhögskola,

Unga vuxna
Föräldraskap

polishögskola

Universitet och ex

Högstadieskolor
Gymnasieskolor
Kyrkorum

identitetsfrâgor
Bidrag in i utbildningen
Kultur 0 musik
Samverkan med

Ungdomsdiakoni
Själavård
Vuxenblivandet

Bidrag in i
gymnasieutbildningen
Kultur 0 musik

Utveckla
bibelberättelser
lntroducera språk för tro
och livstolkning

Goda förebilder första
möte med kyrkans
representant
skolsamverkan

Svenska kyrkan
Malmö har utvecklat
arbetet med unga
som bärare av
kyrkans uppdrag och
därmed bidragit tlll
språk och
tolkningsredskap för
tro och liv
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Gustav

Katarina

T

_

i

Å

i

religiösa aktörer)

genusmedvetenhet
representation i grupp
och i möten med andra

(OBSI

Ekumenik o interreligiös
samverkan

Tillgängliggörande är ett
nyckelbegreppl

KULTUR

T Samverkan

P
.

Svenska kyrkan
Malmö är en

sammanhållning

Svk Malmö bidrar till
fred och social

interreligiös
samverkan för ett
fredligt och socialt
sammanhållet Malmö

Svenska kyrkan
Malmö har fördjupad
ekumenisk och

gestaltande kyrka
gäller kyrkomusik,
samt
och
konst,
liturgi
få vara skapande i
Tolkning av tro sker
nutid
genom kultur
- Kultursamverkan sker
i hela pastoratet också
i särskilt utsatta
områden
- Kultursatsningar för
malmöborna i
allmänhet och för barn
och unga i synnerhet
- Samverkan med
andra kulturaktörer

Kulturarvet ska vara
öppet och värnas vad

sammanhang

balans autonomi och

Pastoratsgemensamma prioriterade utvecklingsomräden, 17 juni 2021, Gunilla Hallonsten, kyrkoherde

interreligiös samverkan)

(Se plattformen för
ekumenik och

(Se kulturplattformen)

platser

litteratur, poesi öppna
för de djup som finns i
trostraditionerna och
inom människan
Räcka ett språk för tro
genom kultur på olika

Kultur som trosuttryck
Genom musik, bildkonst,

*

|

Stadens religiösa rum
Beslutsfattare
Manifestationer och
offentliga möten

Kyrkorummen
Offentliga platser
runtom i staden

:lf
,i

Albin

Profilyrken
samverkan

diskussionspart till
övriga grupper

Bistår och är

Fördjupning
- våra prioriterade
områden

i

o

o

Integration
(motverka
segregation)
Rättighetsbaserat
arbete

SAMVERKAN
Brett diakonalt
pastoratsgemensamt
arbete i samverkan

Ninni

o

IDEALITET OCH
DELAKTIGHETSARBETE

Kenth

'

.

.

i

l

1

eskatologi

Utveckla teologiskt
synsätt kring
ecclesiologi och

främja integration

Samverkan med
civilsamhällets
organisationer och det
offentliga för att

rättighetsbaserat
förhållningssätt

Diakonal samverkan
utvecklas både internt
och externt för att
motverka utsatthet,
och präglas av ett

Vad gäller idealitet och
delaktighet så är
uppdraget att
engagera och leda
ideella samt
ansvarstagande för
verksamhet

L

i

öppenhet

mötesplats som
präglas av utveckling,
mångfald och

Svenska kyrkan
Malmö är en

utvecklingsarbete

sammanhållning
genom diakonalt och
soclalt

för social

sa mverkansprocesser

Svenska kyrkan
Malmö är drivande

särställning

generations
överskridande arbete
där barnen intar en

församlingsborna i
högre grad
verksamheter och
präglas av ett

Svenska kyrkan
Malmö leder
I
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lnterreligiösa,
hållbarhet/klimatteologi
Diakonalteologi
Kyrkosyn
Identitet

profetisk röst
Tillåtande gemenskaper

Värdighet
Upprättelse
Egenmakt
Delaktighet
Utmana orättvisor -

Själavård

Språk för tro
Etik

Delaktighet
Gåvor tas till vara
Leda till befrielse

Föreläsningsserier
Podd
Artikelskrivande
Samverkan med
universitet

Konvent
Seminarier
Konferens

Sjukhus
Hamnen

Fängelse
Universitet

polishögskolan
Sjuksköterskeprogra
mmet

Polis +

församlingsliv

församlingslivet och
även startande av
nytt okonventionellt
I

l

l

Albin ansvarig
för fördjupning

n

|

KYRKLIGA HANDLINGAR
Ewa-Sofia
för
ansvarig
pastoraler (skrivs fram
+
av FH)
pastoraler
pastorsexpeditio

l

|

.

;

Drop in dop o Vigslar
Ritualisera nya
kontexter och skeden
livet

Tillgängliggörande
Höja statusen

Implementera
pastoralerna
Fördjupningsuppdrag
Bredda tidsramen för
en kyrklig handling

kyrkliga handlingarna
Ökad kvalitet 0
kvantitet

Ökad förståelse av

liv.

Ge möjlighet att finna
gemenskap i kyrkans

i

i

\

;

i

!

l

{

j

gudstjänster
- utökad tid och
kraft till för- och
efterarbete, samt
inkluderande av
ideella

pastoralteologiskt
synsätt
- ökad glädje och
stolthet i att
genomföra dessa

kyrkliga handlingar
har ökad kvalitet och
kvantitet
- utvecklat

Svenska kyrkan
Malmös
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dopet

församlingen,
tolkningsmönster, språk,
själavård. Ge möjlighet
för efterlevande att

Begravning - återkoppla
till dopet genom död till
liv, för den döde och för

församling,
tolkningsnyckel att leva
tillsammans

Vigsel - möjlighet att få
bekräfta samhörighet
inför Gud varandra och

i

Konfirmation - språk och
tolkningsnycklar att leva

livstydning tolkat genom
sitt dop

Dop - Barn och unga ska
få en möjlighet till

minneshögtid i
anslutning till kyrkliga
handlingen (vägar till
försoning)

Former för fest och

\

I

I

Kontaktvägar
Uppsökande
verksamhet kring ex
konfirmander

Hembesök?
Var sker samtal före
och efter?

'*

0

ekologisk
hållbarhet

Genomsyra
helheten
Andlig, social,
ekonomisk och

HÅLLBARHET

Ida

o

LÄRAN DE
FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Albin

Organisationsperspektlv

i

|

I

|

l

hållbarhetsanalys

Strategiska beslut ska
föregås av en

undervisningsaspekter
na i uppdraget

uppdraget
- utveckla

medarbetare att lära
sig som en del av

- uppmuntra

förhållningssätt
- nyorientering efter
Covid

- Svenska kyrkan
Malmö möter
människor med ett
lärande

hållbarhetsperspektiv
en (andlig, social,
ekonomisk,
ekologisk).

Svenska kyrkan
Malmö arbete, liv och
tro genomsyras av

öppenhet

Svenska kyrkan
Malmö är en
mötesplats som
präglas av utveckling,
mångfald och
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finna gemenskap
kyrkans liv.
i

Lärforum

