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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 omvärldsbeskrlvning samt en programförklarlng
för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst. bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.
För hjälp: Se Vägledning för arbetetmed församlingsinstruktionen

Församlingens omvärld

1. Beskrivning

Rödeby är ett mindre samhälle i Karlskrona kommun, Blekinge kontrakt,
östra delen av Blekinge län i Lunds stift.
l söder gränsar Rödeby församling till Karlskrona stadsförsamling och i norr
till Torsås församling i Växjö stift. I väster till Nättraby-Hasslö församling
och Fridlevstads församling och i öster till Lyckå församling.
Förutom Rödeby samhälle består Rödeby församling av två större byar,
Strömsberg och halva Spjutsbygd samt ett antal mindre byar. Här finns det
gårdar som förvaltats sedan generationer tillbaka men även många
villor/hus med nyinflyttade barnfamiljer.
Under de senaste 5 åren har befolkningen minskat med cirka 100
personer. Antalet invånare i församlingen är 4986, varav 3616 är
kyrkotillhöriga. Cirka 150 av dessa år tillhöriga i Amiralitetsförsamlingen i
Karlskrona som är en icke territoriell församling kopplad till Marinbasen;
Tillhörigheten till Svenska kyrkan är 73% exklusive de som tillhör
Amiralitetsförsamlingen. Tillhörigheten är långsamt nedåtgående.
Befolkningsstrukturen är att 20% äri åldern 0-15 år. Unga vuxna, 16-24år,
är 10%. 25-44 år är 22% . 45-64 år är 27%, 65-109 är 21%.
Naturen runtomkring bjuder på många möjligheter för motion, fiske, bad
med mera. En del väljer också Rödeby för att huspriser är något lägre än
inne i centrum. De flesta bor i egen villa, marklägenheter förekommer och
några fastigheter med lägenheter finns också. Enstaka nya villor och
hyreshus byggs. Bristen på hyreslägenheter och seniorboende medför att
äldre, framför allt de som mist sin livspartner, flyttar till Lyckeby eller
Karlskrona centrum.
Unga vuxna lämnar Rödeby för att studera eller arbeta på annan ort.
Arbetslösheten i församlingen är relativt låg. Socialt och ekonomiskt sett
har de flesta familjer det bra vilket skapar grundtrygghet.
Församlingens prästgård som fungerat som expedition och kontor såldes
2019. Verksamhetslokalen, Senapskomet, byggdes till och inrymmer nu
dessa funktioner. Rödeby kyrka, församlingens lokaler med kyrkogård
ligger "mitt” i samhället och utgör centrum tillsammans med Rödebyskolan,
lca, Coop, vårdcentral, apotek och tandläkare. Utöver detta finns,
blomsterbutik, frisör, frivillig brandkår, pizzerior samt gym. Arbetstillfällen
finns alltså inom områdena service, omsorg, skola, kyrka eller eget företag.
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Många som bor i Rödeby pendlar för att arbeta eller gå i skola. i

.
Bussförbindelserna är utmärkta med turer var tjugonde minut större delen

.
i
av dagen.

i
;
l Rödeby finns fem stycken förskolor och ett familjedaghem. Bredvid kyrkan iitinns Rödebyskolan, förskoleklass till årskurs 9, med ca 700 elever. Skolan

_5

g

har ett stort geografiskt upptagningsområde, vilket innebär att många av ;Idem som gári Rödebyskolan inte bor i Rödeby församling utan till exempel;i Fridlevstads församling. l Strömsberg finns även en friskola, förskoleklass
1:till årskurs 6, som har ca 100 elever. I andra delar av kommunen finns ett istort utbud av olika friskolor där några av församlingens barn och

_.- ungdomar går. Kommunens gymnasieskolor finns i centrala Karlskrona.
E

Detta påverkar att de äldre ungdomarna förlägger stora delar av sin fritid
|

där.
_'l Rödeby finns omvårdnadsboendet Elineberg och nybyggda Movägen för;äldre som gör det möjligt att bo kvari bygden även senare i livet samt ett

j:antal mindre särskilda boenden.
låUnder fritiden finns det mycket att ägna sig åt på orten. Närheten till skog
'

ioch natur möjliggör en bra rekreationsmiljö. i samhället finns tennisbanor,
gelljusspår

och simhall. l Rödeby finns många föreningar: fotbollsförening,;idrottsförening, orienteringsklubb, motorcrossklubb, skidbacke med lift somidrivs av en förening, gymnastikförening, scoutkár. hembygdsföreningar,åPRo. SPF, trädgårdsförening och Rödeby kvinnoklubb.
i församlingen finns trossamfundet Pingstkyrkan Filadelfla och EFS i
;Kopparemåla Med Ledja byalag firas friluftsgudstjänst på kristihimmelsfärdi Det är viktigt förmånga som bor i Rödeby att värna Rödebys identitet.åHembygdsföreningama är aktiva. Varje år genomför man en Rödebydag.i Det finns en "anda" i bygden där man har omsorg om varandra, man ställer

E upp och hjälper varandra. Naturligtvis finns det också i Rödeby sociala?problem såsom ekonomisk utsatthet, utanförskap med mera. Orten berörs;även av de förändringar som skeri samhället i övrigt och som på ett1 märkbart sätt påverkar människors mentalitet och levnadsmönster. Enitrend som är tydlig är individualiseringen. Detta märks genom att man iiolika sammanhang vill sätta personligt avtryck till exempel vid dop, Vigslar'och begravningar. Traditioner är något som är viktigt för många. Det märks
:som exempel vid allhelgonahelgen och jul. Då samlas många familjer och
;
många kommer också till kyrkan. Trots detta har församlingen en
inedåtgående trend gällande kyrkliga handlingar och gudstjänstdeltagande.; De förväntningar som människor har på Svenska kyrkan i Rödeby är att
|
den ska finnas när man har behov av den på olika sätt. Samarbete finns

|
mellan olika föreningar och företag, äldreboende, skola och församlingen.'Pandemin och det krig som Ryssland startade mot Ukraina februari 2022

i
har påmint oss om att omvärlden snabbt kan förändras. Hur de

I

långtgående konsekvenserna, med osäker världsekonomi och det politiskaIvärldsläget, kommer att påverka oss är oklart och oroande förmånga.

I

g
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2. Utmaningar och möjligheter
! _
Utifrån Rödeby församlings omvärld och sammanhang urskilja följande |

utmaningar och möjligheter.
;
- Åren av pandemi har gett negativa spår med färre deltagare i gudstjänsterå
joch övrig verksamhet. Det finns en fortsatt oro för framtida pandemier och

i! Ukrainakrigets verkningar över tid. Det goda församlingen lärt av den
i

i

påtvingade digitaliseringen under pandemin tar vi med oss och utvecklar.

'-Den stora andelen barnfamiljer är en stor möjlighet till möten och samtal
.

;runt livet. -

-Det stora antalet elever på skolorna är en möjlighet. Det finns idag goda .

relationer till båda skolorna som församlingen gärna vill fördjupa. .'

-De olika ideella föreningarna som präglas av engagemang är öppna för i

olika former av utökat samarbete. =

-Omvårdnadsboende Elineberg och Movägen vill gärna fortsatt ha kyrkan
närvarande med gudstjänster och enskilda möten med de boende.
-Möjlighet till fördjupat samarbete med flera småföretagare, som till
exempel Iivsmedelsbutikerna, i olika projekt.
-Kyrkans placering med verksamhetslokaler centralt i Rödeby ger stora
möjligheter att synligt vara närvarande i församlingsbornas vardag. 5

l allt det goda samarbetet, den positiva Rödebyandan och de möjligheter
som anges ovan finns det en övergripande utmaning i att räcka till. ideella
medarbetare finns i begränsad omfattning. Att väcka intresse hos fler
människor till att engagera sig ideellt i församlingsarbetet är en stor
utmaning. Församlingen behöver utarbeta strategier för detta. .'

Personalstyrkan församlingen har till sitt förfogande är liten. Men i och med
F

att all verksamhetspersonal numera befinner sig i samma byggnad,
Senapskornet, möjliggör detta att arbetslaget lättare kan stötta varandra i

verksamheterna.

-Det finns ett diakonalt behov av hembesök till äldre vilket är en utmaning
_

för församlingen. Detta har vi idag svårt att tillgodose. i

-l församlingen finns socialt utsatta grupper som vi behöver identifiera.
iinns troligen även ett dolt diakonalt behov. .

-En utmaning ärocksâ de församlingsmedlemmar som har svårt att ta sig
1till församlingens olika sammankomster och gudstjänster. För att möjliggöra .

deltagande har dessa möjlighet att använda sig av kyrktaxi.
å

;-En utmaning är att möjliggöra för ungdomar att fortsätta i församlingens
i' verksamheter, till exempel vara del i koniirmandarbetet som ledare, när de i

l

börjar gymnasiet då dessa skolor ligger inne i Karlskrona. 1

l

ä-Församlingens framtida ekonomi och medlemsantalet som äri

*Lnedâtgående
är en oro och utmaning.

i
i

I

|

_i
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Programförklaring

1. Identitet

Rödeby församling är en församling som utvecklas tillsammans med detövriga samhället. Ett vi som ett uttryck för Rödebyandan där församlingenlgärna samarbetar med ortens olika aktörer. De olika sammanhang där;församlingen förmedlar tro och hopp till våra medmänniskor och visar påkyrkan mittl byn. En församling förankrad'i bygden som en del av Blekingeikontrakt i östra delen av Lunds stift En del av Svenska kyrkan och denIvärldsvida kyrkan.

iRödeby församlings gmndläggande uppgift är att fira gudstjänst. bedrivaundervisning, utöva diakoni och mission ochI dessa punkter förkunna det .'kristna budskapet. För att människor skall komma till tro på Kristus och leva
.Ii tro, så att en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike

lutbredas
och skapelsen återupprättas.

'Rödeby församling är en gudstjänstñrande församling. Den är en öppenidemokratisk folkkyrka där allas röst skall få höras. Kyrkan är öppen för alladå vi alla är skapade av en kärleksfull Gud, till Guds avbild. Lunds stifts
Evision, "Bottna'l nåden skapa'l världen, med döpet som grund" leder oss I

Evära
möten och arbete för Guds rike.

I

{

r

|

|

i

i

i

i Rödeby är en församling med traditioner att bevara men som även fårfortsätta utVecklas till att möta människorna där de äri livet. Alla har här en
iviktig roll i att arbeta för församlingens grundläggande uppgift rörandeSvenska kyrkans tro och bekännelse, oavsett om man är anställd,förtroendevald eller ideell. Det har ingen betydelse om man arbetar med(barn, äldre, olika slags gudstjänst, håller ordning på vår kyrkogård ellerIandra viktiga uppgifter. För vi har alla olika gåvor som bekräftas ochutvecklas i uppmuntran med varandra till att göra Rödeby församling till en'levande församling.

Rödeby församling arbetar för att vår kristna tro skall ha en självklar platsinte bara som kyrkan mittl byn utan även en självklar platsl människors
hjärtan. Därför är församlingen gärna ute på byn under året för att bjuda på;glögg eller kaffe men framför allt för att bara prata med folk och skapa goda'
.relationer.

5
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z. Uppdraget för de närmaste fyra åren
I

.

*Som vårt missionsuppdrag. i Rödeby församling, kommer vi de närmaste
4 fyra åren att utgå från uppmaningen i Johannesevangeliet 1:39 "Följ med
3

och sei". Detta är församlingens ledord. Att väcka nyfikenhet till Gud hos
:våra medmänniskor ska leda förtroendevalda, ideella, kyrkoherden och
medarbetare i planering av församlingens verksamheter. Gud
;förkroppsligades i en människa, Jesus av Nasaret, vilket innebär att han
! möter oss genom det mänskliga. Och att vi möter Gud i det mänskliga, i
;alla de möten som uppstår i församlingens liv.
_l

IFörsamlingen inspireras av Lunds stifts vision: Bottna i nåden - skapa i

Ivärlden. Inspirera lärande och samlas kring hoppet med dopet som grund
*för att möta livets och världens utmaningar.
l'

Utveckla gudstjänsten så att den blir mer relevant för barnfamiljer.
. Församlingens ska finna strategier för större delaktighet, att synliggöra
gudstjäntsflrarna på nya sätt och att öka känslan av tillhöra en gemenskap. 3

Låta gudstjänsten, de kyrkliga handlingarna och musiken väcka till '

nyfikenhet och tro på Guds rike.
E

lArbeta aktivt för att vända den nedåtgående dop- och
_'

kontirmandfrekvensen. För att i dessa sammanhang lära om Kristi kärlek till !oss som en grundtrygghet för den enskilde i mötet med livet och världens
'

utmaningar.

Ha ett öppet samtalsklimat om bibeln och tron för att ge möjlighet till att
hitta vägar för växande och fördjupning. Detta för att också kunna ta ett
ansvar i världen.

Finna former för att fler skall kunna dela församlingens gemenskap. En
gemenskap grundat i möten för barn, unga och äldre bort från ensamhet.

iVäcka
intresse för att människor blir en aktiv del av församlingen i det

.ideella arbetet. En kraft som vi som kyrka allt mermåste förlita oss på i
i

i
framtiden.

'

Utöka och utveckla samarbetet med skolorna genom att till exempel i

lerbjuda Bibeläventyret och ökad närvaro på skolorna.

i[Aktivt söka fördjupade och nya former för samverkan med föreningar och
iföretagare på orten.
1

sidentifiera utsatta grupper och personer för att se deras behov och möta
:'

Idem

med hopp utifrån ett diakonalt förhållningssätt.
|

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



3. Den grundläggande uppgiften

-_
_J

Rödeby församling har som grundläggande uppgift att fira gudstjänst.bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

. Gudstjänst
.il våra gudstjänster samlas församlingen tillsammans med alla våra

5
iolikheter och varierande livserfarenheter och livssituationer. Tillsammans

;gestaltar vi gudstjänsten i bön, psalmsång och liturgi. Delaktighet. relevans foch nyfikenhet på Jesus uppmaning "Följ med och se" skall göra
;gudstjänsten till en angelägenhet som svar på vår längtan efter Kristus där iivi blir berörda. Gemenskapenl Kristus, det levande ordet kommer särskilt

itill uttryck när nattvard delas med varandra. Ansvaret för varandra och
[skapelsen understryksl församlingens svar, "så är vi fastän många, enenda kropp, ty alla får vi det av ett och samma bröd. ” individen förvandlasjtill att vi med Kristus. Barnen har alltid en plats'wåra gudstjänster. Vid två[gudstjänster per år firas dopet En dopfest som lyfter fram glädjenl dopetsinbjudan till relation med Gud. Rödeby församling har även gudstjänsteroch andakter utöver huvudgudstjänsterna på söndagar och kyrkliga
»helgdagar för att möta människor utei församlingen på andra dagar och:tiden Friluftsgudstjänster under året vill göra gudstjänsten till envardagsangelägenhet ute'l församlingens olika delar och understryka helaförsamlingens betydelse för den inkluderande kyrkliga gemenskapen.
[ Undervisning
.'Missionsbefallningens ord där Jesus säger att vi skall döpa och göra allafolk till lärjungar tillsammans med uppmaning "Följ med och se" ärförsamlingens utgångspunkteri undervisningen. Vi vill väcka till nyfikenhet;för evangeliet och det kristna livet och inspirera till att utforska hur ett livmed Kristus kan vara. Att tillsammans uppmuntras att söka sanningen om;evangeliet utan att äga sanningen. Församlingen skall erbjuda människoriialla åldrar olika metoder och verktyg till att fördjupa sin tro. En plats för att;dela erfarenheter och ömsesidigt lära av varandraI respekt för varandra.(

|

i

J.

l
i
i

i
i

l
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2

Diakoni
?Diakoni 'a'r trol handling och som döpta är vi kallade att stå| tjänst till våramedmänniskor. Den har sin utgångspunktl Jesus egna tjänande och vi har:i vart uppdrag som kristna atti Jesu efterföljd tjäna varandra. Atti diakoni .möta vår medmänniska som längtar efter att bryta ensamhet, längtar efteridelad andlighet eller en bit mat är för Rödeby församling viktigt då vi vill

Vlsträva efter att upprätta och stärka våra bröder och systrar. Församlingen ::vill vara ett stöd och förmedla hopp. En diakonal grundhållning skallgenomsyra församlingens arbete i alla åldrar från barnfamiljer till de äldstasom borr vår församling. Genom hembesök av anställda och ideella, ochgenom att möta alla människor med öppenhet och ödmjukhet kan isolering|brytas och öppna upp för gemenskap. Församlingen vill möta människorna
|ldär de befinner sig i livet och ta dem på allvar oavsett de hjälpbehov som
iöppnar sig i deras sårbarhet.,
lMission
.

jRödeby församling har ett uppdrag att sprida evangeliet om Jesus Kristus .

;och döpa alla folki Faderns Sonens och den Helige Andens namn. Genomf
latt

sprida evangeliet görs Rödeby församling synlig'i det lokala .

[sammanhanget
genom besök på skolor omvårdnadsboenden, samarbete '

imed
lokala föreningar och näringsidkare. Församlingen står bered som en

|[aktiv samhällsaktör att göra Jesus Kristus känd vara en trygg del av
IRödeby som man kan lita på likt en klippa. en kyrka som finns där när Iivetslolika skeenden drabbar oss I glädje och sorg. Församlingen bjuder'In med
IJesu ord "Följ med och se"- i det globala missionsperspektivet har vi ettansvar då Rödeby församling är en del av den världsvida kyrkan.
E

i

l

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

GUDSTJÄNSTFIRANDE (17 kap 3 och 5 § KO samt37 kap 2§ KO)
I församlingen firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag: JA NEJD
Om "NEJ“ ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § & 18 kap 6 § :(0)
Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i församlingen

enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 : 24

enligt senast inlämnad gudstjänststatistik 15 (Pga coronapandemins rGStriktioner).

Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som
E] E'ingår i Den svenska kyrkohandboken som huvudgudstjânst? JA NEJ

Ej aktuellt , . .

efjerden
Om 'JA' ovan, hur många gånger per år? NAGON GANGD CA1 GÅNG/MAN E' ALLTID D20 5 2018

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift JAEl NEJ E'
Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok JAD NEJ I]
HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

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

1 gånger/år med PinQStkyrkan församlingi Rödeby

10



PRÃSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal prästtjänster'

l församlingen finns följande prästtjänster:

Kyrkoherde och komminister

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

Hur många organisttjänster finns? Hur många kantorstjänster finns? 1

DIAKONER

Hur många diakontjänster finns i församlingen?
0

ÖVRlGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

3 Vaktmästare
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FÖRSAMUNGENS VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ KO)

l församlingen ñnns följande större språkgrupper representerade:
Det finns inga utöver svenska

I vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk på följande sätt:

Finns beredskap för tillfälliga och akuta behcv av att möta människor på andra språk än svenska?
JA NEJ El
Om “JA", ange vilka språk ni har beredskap att möta människor på vid tillfälliga och akuta behov:
Engelska
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