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För förteckning av kyrkor och öppettider, se boksida

Församlingsexpeditionen(-er) i pastoratet har expeditionstid för personliga besök och telefontid:

Måndag-fredag 10-12l måndag-torsdag 13-15
pastoratets webbplats: www,svenskakyrkan.se/ronneby
Sociala medier:

.facebookronuehv.pastorat

Följande dokument. som relaterar till församlingsinstruktionen. finns i församlingen och är
insända till kontraktsprosten:
Barnkonsekvensanalys som genomförts vid framtagandet av
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församlingsinstruktionen
Verksamhetsplan (kopplad till budget)
Gudstjänstplan
Pastoral handlingsplan för dop
Pastoral handlingsplan för konfirmandarbete
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Pastoral handlingsplan för begravning
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Handlingsplan för beredskapsförberedelser under kris
och höjd beredskap
Pastoral plan för användandet av pastoratets kyrkor
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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 omvårldsbeskrivning samt en programförklarlng
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

Mitt i Blekinge finns Ronneby pastorat bestående av den lilla församlingen

Bräkne-Hoby med 2393 tillhöriga (76,4%) och den betydligt större
församlingen Ronneby med 16 479 kyrkotillhöriga (62,1 %). Totalt ñnns i
pastoratet 29 669 folkbokförda personer varav 18 872 var kyrkotillhöriga

(63,6%). (2018-12-31)
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Diagrammet visar tillhöriga ijämförelse med antal invånare i olika
åldersintervall.

Pastoratet omfattar geografiskt hela Ronneby kommun och här finns flera
tätorter med varierande storlek men även landsbygd. Kommunen har en
positiv befolkningsutveckling medan antalet medlemmar i Svenska kyrkan
minskar dels beroende på negativt generationsskifte och utflyttning, men
också aktiva utträden.
Ronneby församling består av både stad och landsbygd, två större
samhällen; Ronneby och Kallinge samt sex mindre; Saxemara, Backaryd,
Hallabro, Listerby, Johannishus och Eringsboda. l församlingen finns tolv
kyrkor: Heliga Kors, Saxemara, Kallinge, Bredåkra, Möljeryd, Öljehult,
Backaryd, Eringsboda, Listerby, Förkärla, Hjortsberga och Edestad.
Ronneby präglas idag av sitt medeltida arv. Ett stort besöksmål är Heliga
Kors kyrka som till stora delar är från 1100-talet. Kyrkan spelade en central
roll i Ronneby blodbad 1564. Kyrkan har två stjärnori Michelinguiden.
Runt kyrkan ligger "Bergslagen” med sin speciñka bebyggelse. Andra stora
lturistmål är Ronneby Brunn och Brunnsparken.
Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Kallinge, som ligger fyra kilometer norr om Ronneby, var förr en bruksort.
Från mitten av 1800-talet fram till slutet av 1960-talet kom orten att växa
fram kring Kockums jämverk. med stor inflyttning från bl a Finland och
forna Jugoslavien. Idag finns en stor arbetsplats i och med flygflottiljen F17.
Bräkne-Hoby församling finns en av Sveriges största landsortskyrkor som
ligger centralt ”mitt i byn". Här finns en närhet till människor (man vet vem
som är vem). l Bräkne-Hoby finns flera förskolor, skola (F 6),
naturbruksgymnasium, Sjöarps särskolegymnasium och folkhögskola. Här
finner vi också ett rikt och aktivt föreningsliv. Servicen i samhället är god:
vårdcentral. tandvård, äldreboende, dagligvaruaffär, restauranger,
bibliotek/kutturhus, folkrörelsearkiv, museum. aktivitetshus för ungdomar,
I

-

sporthall mm.
Inom pastoratet finns sammanlagt tolv stycken F-6-sk0lor. tvâ
högstadieskolor samt tre olika gymnasieskolor. För vuxna finns kommunal
vuxenutbildning samt distansutbildning mot olika högskolor. Alla dessa
drivs av kommunen. Dessutom finns två friskolor, en F-6 och en F-9.
Sammanlagt finns även sex ungdomsgårdar
För äldre finns sex stycken särskilda boenden och två trygghetsboenden.
Det finns ett rikt och aktivt ideellt föreningsliv med olika inriktningar och för
olika åldrar i pastoratets olika delar. Bland de föreningar som finns märks
även andra trossamfund som Pingstkyrkan, Frälsningsarmén, Belganets

Equmeniakyrka.
Ronneby kommun har varitpositiv till att ta emot invandrare, både
ensamkommande barn och familjer, som slussas ut av Migrationsverket.
Från 2012 till 2018 ökade antalet utlandsfödda i pastoratet från 2 903 till
5 325 personer. Antal födda i Sverige minskade från 24 885 till 24 370
personer.
Infrastrukturen är förhållandevis god. Från Ronneby finns det tåg till
Malmö/Kastrup från morgon till kväll alla dagar i veckan. Från Ronneby
Airport går det att flyga till både Arlanda och Bromma. Genom hela länet
går E22:an och väg 27 norrut mot Växjö.
I
Ronneby kommun finns ca 2 600 företag, många inom tillverkning. teknik
och vattenskärning. På de mindre orterna finns många småföretag medan
de riktigt stora finns i Ronneby och Kallinge. Största arbetsgivare är
Ronneby kommun, Försvarsmakten, Tarkett, Orbit One och Alfa Laval.
Flest arbetstillfällen finns inom tillverkning och utvinning, vård och omsorg
och försvaret, utbildning, företagstjänster och handel. F.n. ligger andelen
arbetssökande i åldern 20-64 år på 11 %, jämfört med rikssnittet på 6 %. I
åldern 20-24 år är den 17 %, jämfört med rikssnittet på 7 %.
Pastoratet sträcker sig från Östersjökusten över ängar, löv- och barrskog till
småländsgränsen. Här finns goda rekreationsområden, med både
vandringsleder genom bokskogar och cykelleder utmed bl.a. Bräkneåns
dalgång, kanotleder på Ronnebyån och en attraktiv skärgård.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

z. Utmaningar och möjligheter

att i församlingarna synliggöra det kristna budskapet
att ta tillvara mångfalden i det stora pastoratet som inte för så länge
var fyra pastorat- samt att skapa en gemensam identitet

seda

att bedriva verksamhet runt om i hela pastoratet utifrån de lokala
förutsättningarna
att ta vara på det geografiska engagemanget

att ta väl vara på de frivilligas engagemang
att besöka alla nyblivna föräldrar med en hälsning från församlingarna och
inbjudan till dopet
att invand rande kristna kommer in i kyrkans gemenskap
att föra dialog med icke kristna och bygga broar
att arbeta målmedvetet mot skolan Och fritidsgårdar
att vara en del av samhället
att behållalvårdalåtervinna medlemmar
att vara en attraktiv arbetsgivare som uppmuntrar till kompetensutveckling
att förvalta det kulturarv som våra kyrkobyggnader utgör
att ha välskötta kyrkor och församlingshem för vår verksamhet

1......

......_..._..

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Programförklaring
Identitet

1.

Församlingarna i Ronneby pastorat delar tillsammans med hela den
världsvida kyrkan uppdraget att göra Jesus Kristus känd. älskad och
efterföljd. Som en del av Svenska kyrkan tillhör vi den evangelisk-lutherska
kyrkofamiljen. Vår kyrka är en öppen och demokratisk folkkyrka som
välkomnar var och en som vill vara en del av den.
Då pastoratet bildades 2014 formade de förtroendevalda följande vision;
”Svenska Kyrkan i Ronneby pastorat är en öppen, trygg och attraktiv
gemenskap som utvecklas genom samarbete och thördhet.
Kultur, tradition och framtid möts över gränserna och människor i alla åldrar
växer i sin tro och känner samhörighet med varandra och Gud.”
Pastoratet vill arbeta för att vara attraktivt både som arbetsplats och kristen
församling.
Här inbjuds till gudstjänster och mässor , musikarrangemang,
församlingsaftnar och verksamheter av olika slag i vackra miljöer. Varje
söndag firas det gudstjänst i fem till sex av kyrkorna, vid stora helger i
betydligt fler. veckorna finns det vardagsgudstjänster och andakter på
serviceboendena.
Vi genomför många kyrkliga handlingar och det är viktigt att känna att även '
dessa är gudstjänster. I mötet med dopföräldrar, brudpar och sorgehus vill
vi vara lyhörda för deras önskemål och generösa med tider. samtidigt som
det är prästerna som har ansvar för att det blir gudstjänster med Kristus i
centrum. Musiken spelar en stor och viktig roll i församlingarnas
gudstjänstliv. Vi har'tjugotre stycken olika körer. Vår glädje över att få fira
gudstjänst vill vi ska smitta av sig till dem vi möter.
Hos oss finns en mångfald av byggnader. Av pastoratets tretton kyrkor är
fyra medeltida, sex kyrkor från 1799-1872. Tre är byggda 1939.
pastoratet finns även tio församlingshem och vi kan sammanlagt räkna in
64 byggnader. Vi har även en mångfald av människor. I pastoratet finns ca
85 anställda (inklusive säsongspersonal) varav mer än hälften jobbar inom
församlingsverksamheten. Vi räknar 18 900 medlemmar. Här finns en
mångfald då det gäller ålder. egenskaper och kultur. Då Ronneby kommun
har tagit emot många asylsökande har det inneburit att dialogen med icke
kristna kulturer har blivit en del i pastoratets verksamhet. Det har även
inneburit att vi har haft en relativt stor konvertitgrupp. Att möta andra
människor av annan tro och från andra kulturer kräver att man som individ
i
;och som församling vilar tryggt i sin egen identitet som kristen.
jDiakonin. evangeliet uttryckt i handling. är central när församlingarna
försöker stödja människor både inom den traditionella diakonin men också
;människor som försöker anpassa sig till en helt ny miljö. I pastoratet finns
även pilgrimsvandringar och retreater.
i En stor diakonal insats är vårt ESF-projekt
Lyan som arbetar med personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Volontärerna som är drygt 140 stycken har en central roll inom
församlingarnas verksamheter.
I
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Max antal tecken; 21 50 inkl blanksteg

2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

Det finns tre områden som vi särskilt vill fokusera på de kommande fyra
åren: Gudstjänst, lärande och frivilligarbete.
Lunds stifts vision: "Bottna i nåden skapa i världen, inspirera lärande och
samlas kring hoppet, med dopet som grund, för att möta livets och världens
utmaningar." l gudstjänsten bottnar vi i nåden för att sedan skapa i världen.
I gudstjänsten hämtar vi kraft för att sedan sändas ut i vår
vardag igen.

-

Vi vill arbeta för att gudstjänsten ska bli navet i församlingarnas liv som
formar oss för tjänst i vardagen.
Vi vill fira levande och attraktiva gudstjänster där alla, oavsett ålder och

bakgrund känner sig välkomna.
För att vi ska kunna ta tillvara alla våra tretton församlingskyrkor vill vi
arbeta för att använda dem på olika sätt för att berika gudstjänstlivet och
ñra gudstjänster på olika tider och även på andra dagar än söndagar. men
med en kontinuitet.

Sekulariseringen är tydlig i stora delar av våra församlingar; detta gör att
många människor inte tänker in kyrkan i sin vardag. Kunskap om kristen tro
är idag relativt låg.
Vi vill öka människors kunskap och visa hur kyrkan kan bli en aktiv del i
människors liv, en Växtplats. Psalm 916 ”Ge mig en plats därjag kan växa.
bli det som jag är tänkt att bli. Gud, låt mig alltid vara tydlig och våga leva
helt mitt liv" fårbli vårt Iedmotiv. Vi vill skapa mötesplatser med
verksamhet för alla åldrar. Genom inspirerande lärande kan förståelsen
breddas av vad kyrka är och på så sätt kan församlingen förhoppningsvis
bli mer relevant och närvarande för människor i deras kontext. Under flera
år har pastoratet satsat stort på barn och ungdom, vilket gjort att
verksamheten har blivit mer och mer kvalitetssäkrad. På sikt är vi
övertygade om att det är rätt satsning för framtidens kyrka.

Vi vill fortsätta att vara en kyrka som tar ställning för de svaga i samhället
och ge dem en röst.
Trots att pastoratet har haft goda ekonomiska förutsättningar finns ett väl
utbyggt volontärsarbete. I framtiden kommer behovet av ideellt arbete att
öka; därför känns det viktigt att fördjupa det så att frivilliga krafter får ännu
mer plats i församlingarnas liv. Ett ideellt engagemang är en förutsättning
för en levande församling. W vill bredda frivilligarbetet så att de som
engagerar sig också växer och fördjupar sitt engagemang. i deras arbete
vill vi ge dem stimulans och möjlighet att växa och mogna i sin kristna
identitet. Härvid är Jesu eget förhållningssätt, att lyfta fram människors
goda krafter och ta dem i bruk, vägledande.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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3. Den grundläggande uppgiften

GUDSTJÄNST
Gudstjänsten är församlingens hjärta och den ger församlingen identitet
som kristen församling. Allt fruktbart församlingsarbete har gudstjänsten
som utgångspunkt och mål. I gudstjänsten vill vi förena tradition och
förnyelse och här delar vi med oss av vår syn på livet och ger möjlighet till
Iivstolkning.
Några nyckelord Gemenskap, Glädje, Närvaro och Delaktighet.
Gudstjänsterna skall komplettera varandra och vara en källa till glädje och
kraft där det är naturligt att samlas. Med många och varierande
gudstjänster med olika teman vill vi framgent möta församlingens skiftande
behov av möten med Gud. Genom delaktighet och engagemang ger vi
olika människor och grupper, tex körer, barn- och ungdomsgrupper
möjlighet att påverka och utforma gudstjänsten. Det innebär att ansvaret
av gudstjänsternas gestaltande och genomförande sprids.
Musiken spelar en stor och viktig roll i församlingens gudstjänstliv. Musiken
är en kulturbärare som berikar och tillför gudstjänstlivet en dimension
utöver det talade ordet. Något händeri oss när vi lyssnar på eller framför
musik och för vissa människor kan det vara lättare att känna Guds närvaro
genom toner än genom ord. För att hela familjen, barn som vuxen, ska
kunna fira gudstjänst tillsammans finns Iekpåsar eller Iekhörna i kyrkorna.

DIAKONI
Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek.
Diakonin inom pastoratet vill stödja dem som är i ett utsatt läge eller lider
social nöd.
Vi vill skapa mötesplatseri närmiljön där det erbjuds inspiration,
gemenskap och samtal både i gruppsammanhang och enskilt. Diakonens
kallelse är att se och bemöta människor så att de får kraft att själva ta
ansvar för sina liv. Vi följer dem en bit på deras Iivsväg och stödjer dem i
deras vardag och bevakar deras rättigheter i olika sammanhang.

UNDERVISNING
Målet för undervisningen är att förmedla trygghet i tron på Gud och att

väcka nyñkenhet för den Kristna tron. Varje barn och vuxen som finns med
i vår verksamhet ska bli sedd och få utrymme för sina egna livsfrågor.
Att var kyrka innebär bl.a. att vara en plats för dialog och reflektion. Därför

måste vi kunna erbjuda många olika mötesplatser för att fånga upp
människors tankar och frågor kring det Kristna budskapet.
Församlingen finns till för församlingsborna genom hela livet vilket gör att
undervisningen bedrivs i olika åldersgrupper såsom barn-. ungdoms- och
kontirmationsgrupper samt olika samtalsgrupper för vuxna.
Alla barn och ungdomar deitari undervisningen helt kostnadsfritt. Till vissa
barngrupper erbjuder pastoratet gratis hämtning med buss från skolalfritids.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

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

MISSION
Speglas i vårt gudstjänstliv, i undenrisningen och diakonin. Genom att vara
en del av samhället synliggör vi det Kristna budskapet. Vi vill utveckla
vardagliga kontakter med skolor, sociala myndigheter mfl.
Runt om i pastoratet bedrivs sommalkyrkoverksamhet, såsom vägkyrka,

öppna kyrkor. guidningar och arrangemang tillsammans med lokala
föreningar. Sommartid har vi även musikkvällar i de olika kyrkorna.
Pastoratet stödjer internationell verksamhet genom den internationella
gruppen.

ANSVARET FÖR DEN GRUNDLÃGGANDE UPPGIFTEN
Kyrkorådet har ansvar för alla frågor utom de som rör gudstjänsllivet.
Dessa ligger hos de två församlingsråden.
Bräkne-Hoby församling finns ett församlingsråd bestående av nio
ledamöter och en komminister (förordnad av kyrkoherden) samt sju
ersättare.
I Ronneby
församling finns ett församlingsråd bestående av nio ledamöter
och kyrkoherden samt sju ersättare.
Vart och ett av församlingsråden har att fullgöra de uppgifter som finns
angivna i Kyrkoordningen.
|

I Bräkne-Hoby är en komminister placerad medan
övriga sex komministrar
har sina arbetsrum i Kyrkans Hus i Ronneby.
Två diakoner och en diakoniassistent tjänstgör huvudsakligen inom
Ronneby församling och en diakon inom Bräkne-Hoby församling.
Pastoratets pedagoger utgör ett arbetslag med olika geografiska
ansvarsområden. Detsamma gäller för musikerna.

Då många känner en stark förankring till "sin” kyrka tirar vi fem till sex
gudstjänster per söndag enligt ett system som gör att alla kyrkorummen tas
i bruk. Det är ett sätt att göra gudstjänsten närvarande där människor finns.
Huvudgudstjänst firas i Heliga Kors kyrka varje söndag, veckomässa varje
onsdag.
Huvudgudstjänst tiras i Bräkne-Hoby kyrka tre av fyra söndagar.
Backaryd och Öljehult ñras gudstjänst/mässa varannan söndag, samt
vardagsgudstjänst en gång per månad i Öljehult. l Eringsboda var tredje
söndag. l Listerby. Förkärla, Edestad, Hjortsberga. och Möljeryd en söndag
per månad.
Saxemara, Bredâkra och Kallinge firas gudstjänst några söndagar per år.
Kallinge tiras mässa en torsdagskväll per månad. I Saxemara planeras
vardagsgudstjänst. en eftermiddag per månad.
Vid gudstjänstplaneringen tas hänsyn till de olika traditioner som finns runt
varje enskild kyrka.
I

I
I

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTlONENS FORMAUADEL

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

GUDSTJÄNSTFIRANDE

(17 kap 3 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 § &

18

JA

NEJ |:|

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:

Ronneby 101

Bräkne-Hoby 22

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

Ronneby 218
Bräkne-Hoby 38

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

gudstjänst högst

0

gånger/år med

församling

10

i

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

Åtta

pastoratet finns följande prästtjânster:

Kyrkoherde och sju komministrar

Hur fördelas prästresurserna mellan de olika församlingarna?

Ronneby: sex komministrar
Bräkne-Hoby: en komminister
Kyrkoherde övergripanda

I

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

Hur många organisttjänster finns?

.IVå

Hur många kantorstjänster finns?

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

11

.Eem

.........

DlAKONER
Hur många diakontjänster finns i pastoratet?

Tre

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

.Diakoniassistent...intergrati0nssamordnare*.församlingspedagogen

.barnzoçhungdomsledara kyrkväktare.. församlingshemsyärdinngr.
.administratiyaxiänster

PASTORATETS VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ KO)
pastoratet finns följande större sprákgrupper representerade:

I

Finska, engelska; albanska, arabiska, dari,_.persiska

vår ordinarie verksamhet arbetar vi med olika sgråk gå föliande sätt:

Vid behov tas tolk in.

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

JA

NEJ |:|

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

Engelska,___tyskal franska, italienska, finskaturyska, latin
l

kommunen finns mölljghet att få hjälp av olika samhällskommunikatörer

12

BILAGA TILL FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN

FÖRSAMLINGARNA 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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