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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 omvårldsbeskrivning samt en programförklaring
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

;Sösdala församling utgörs av de södra delarna av Hässleholms kommun
5och tillhör Göinge kontrakt. församlingen bor drygt 4000 personer varav
ca 2500 är medlemmari Svenska kyrkan. Församlingen bildades 2012 då
Brönnestad, N Mellby och Häglinge församlingar gick samman. De tre församlingarna hade tidigare utgjort N Mellby pastorat. Alla församlingarna
härrör från medeltiden. Om N Mellby kyrka sägs det att hon är invigd på
1140-talet, men virket till takbjälkarna höggs i Höör så tidigt som 1083.
Mariakyrkan i Brönnestad är invigd på 1150-talet och den kyrka som idag
ståri Häglinge är invigd 1877. Det finns en stor medvetenhet om bygdens
ålder bland församlingsborna och en stor stolthet över över densamma.
Sammanslagningen av de tre församlingarna är fullt genomförd fastän den
gamla indelningen lever kvari mångas medvetande. Bl a är det viktigt att
fördela verksamhet och medel på ett jämlikt sätt mellan församlingsdelarna. Bygden präglas av aktivitet och engagemang både inom kyrkan och i

i

I

fritids- och kulturföreningar.
l församlingen finns idag tvâ orter där 2/3 av invånarna är bosatta. i Sösdala bor det drygt 1900 personer och i Tormestorp drygt 1000. Församlingen har tre kyrkbyar - Brönnestad, Häglinge och N Mellby. Större delen av
;församlingens yta utgör landsbygd med brukad skogs- och åkermark.
gTormestorp ligger strax utanför gränsen till Hässleholms stad och består i
lhuvudsak av enfamiljshus. Där saknas affärer och större företag. däremot
;finns en F-5-skola med ca 100 elever. Den kyrkliga verksamheten i
?Tormestorp bedrivs i församlingshemmet Johannesgården, som också har
,en stor kyrksal. I samtliga församlingshem bedrivs daglig verksamhet och
;det firas regelbundet gudstjänsteri lokalerna. Den enda lokaltrafik som
lñnns i församlingen är Pågatågen. då de flesta busslinjer lagts ner. i
;Sösdala finns både villor och flerfamiljshus. Sösdala ligger utmed Södra
;stambanan med goda förbindelser till Hässleholm och Malmö/Lund.
fl Sösdala finns två grundskolor med ca 400 elver. Det finns också två
iförskolor, mataffär, besinstation, apotek, vårdcentral och äldreboende.
;Omkring 40 mindre företag finns etablerade i församlingen. Backers AB i
åSösdala utgör det största företaget med nästan 300 anställda.
;Det finns flera aktiva kultur- och idrottsföreningar. Sösdala samhälle saknar
êkyrka. Däremot finns ett församlingshem med kyrksal och expedition och

Max antal tedcen: 21 50 inkl blanksteg

_

'

1

i

\

i

l

.

kontor. l byn fnns också två frikyrkor: Equmeniakyrkan (Tureholmskyrkan);_
i
Pingstkyrkan. En god relation mellan församlingarna föreligger.
samverkan sker emellanåt och kan som det ser ut dagsläget öka framöver.:
'
;l Häglinge finns förskola och fritidshem.
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I norra delen av
församlingen ligger det medeltida slottet Hovdala som idag
drivs av kommunen och vars marker är friluftsområde.
Antalet'Invånare i församlingen ligger sedan flera på på en stabii nivå.
Önskad byggnation har dock uteblivit. Antalet medlemmar' Svenska
kyrkan har sjunkit, men mindre än i riket'l övrigt Landsbygden verkar
kunna behålla sina medlemmari SvKi större utsträckning än staden. En
generationsväxling pågår i församlingen, där den yngre generationen flyttar
in; både i byarna och på landsbygden. Många pendlar till arbetsplatser
utanför församlingen.
I

Barnens och ungdomarnas situation i Sösdala är ungefär samma som i
resten av kommunen. Antalet hjälpsökande hos församlingen ökar. Det är
allt från ekonomisk hjälp till stödsamtal och hänvisningar till sjukvården.
,Social och psykisk ohälsa är i ökande alla åldersgrupper. l Sösdala finns
:-F 9- skolor, vilket innebär att närheten till barnens familj upplevs vara stor.
Generellt sett kan man säga att inkomstläget för familjeri Sösdala
församling ligger något under genomsnittet. Utbudet är i övrigt gott vad
barns och ungdomars möjlighet till en aktiv fritid.
i_gäller
i

:Det finns en stor förväntan på kyrkans medverkan' många sammanhang.
att bevara gamla traditioner och verksamheter är stark, liksom
EViIjan
önskemål att bygga ut 'och utveckla nya verksamheter. Skillanderna mellan
församlingens olika delar (den gamla församlingsindelningen) kan utnyttjas
till att ha differentierad verksamhet som erbjuder en mera mångfacetterad
bild av vår kyrka.
I
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2. Utmaningar och möjligheter

är inte idealisk då vi ligger nära gränsen för att
Församlingens ekonomi
inkomsterna.
Församlingen hyser dock gott hopp om
utgifterna överstiger
situationen bl a genom kapitalplacering
förbättra
den
ekonomiska
kunna
;att
i
?och Iokalforsorjningsplan. dagsläget finns inga planer på att gå samman

!

;med någon annan församling.

Häglinge kyrka är under utredning för återöppnande i någon form. Man
hoppas att eventuellt kunna använda Häglinge som sommarkyrka och
konsertkyrka och kunna låta Häglinge församlingsbor åtminstone döpa och
*begrava de sina på hemmaplan. Lunds stift hjälper oss med att ta fram
beslutsunderlag till kyrkorådet.
De många och aktiva volontärerna är en stor tillgång, men även där ser vi
en generationsväxling nalkas och rekryteringen måste intensitieras.
Barnverksamheten har kö, konñrmandema blir fler och fler. Egentligen har
vi för små och för få lokaler trots nyligen genomförd utbyggnad av Kyrkans
hus i Sösdala. Funderingar har kommit upp om samverkan med frikyrkan
kring dessa frågor.

skrivande stund verkar församlingen mitt i en pandemi. Vi har sett ett ökat
engagemang för ensamma. sjuka, gamla och upplever en större omtänksamhet i samhället än vi sett på länge. Vi hoppas att dessa positiva sidoeffekter får bli kvar även "efter pandemin". Flyktingarna har stor
:utsträckning dragit vidare till större orter, endast ett fåtal finns kvar
:Sösdala Diskussionen om hur vi kan förbättra vårt sätt att vara kyrka lever
alltid' vårt medvetande och diskussionen om detta tystnar aldrig.
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Om- och tillbyggnaden av Kyrkans hus. som färdigställdes under början av
2020 har gett bättre verksamhets- och arbetslokaler. Verksamheterna är
normalt välbesökta men under pandemins restriktioner och allmänna oro
kan man inte dra några definitiva slutsatser av statistiken - bara den att vi
*skulle haft fler människor i versamhet i hela församlingen om inte
jpandemin hade varit. Vi hoppas och tror att de kommer tillbaka till oss när
farsoten ebbat ut.
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Programförklaring
1.1dentitet

ÃSösdala församling är en del av den värlsvida kyrkan och av den Iutherska
å'kyrkanI Svenska kyrkan, Lunds stift. l centrum finns Jesus Kristus på vars
iuppdrag vi är kallade att vara kyrka. Genom dopet förenas vi med honom
:och det är med honom som vi vill möta livet. Som församling får vi tillsam[mans förverkliga vår kallelse som döpta. l glädje och motgång får vi växa,
också leva av den nåd som Guds kärlek innebär. Församlingen utgörs
men
:av medlemmarna. Församlingen vill präglas av öppenhet och välkomnande
för alla som vistas inom församlingens geografiska område.
Medlemmarnas identitet påverkas av var man bor inom församlingen.
Tormestorp har sin närhet till Hässleholm, andra delar av församlingen bär
sin egen identitet. Denna identitet påverkas av den gamla församlingsindelningen som fanns fram till 2012. Det handlar också om gamla församlingsindelningar som Brönnestad - Matteröd och Häglinge - Tjörnarp. Detta
kan påverka valet av kyrka för kyrkliga handlingar. Det finns ett starkt
engagemang för kyrka och församling, framförallt i den äldre generationen.
Många blir volontärer i de olika verksamheterna. Utan de många frivilliga
skulle församlingen inte kunna genomföra alla de arrangemang och all den
verksamhet som idag t'nns Syföreningarna spelar en viktig roll genom
diakonala insatser. Volontärernas omistliga roll har blivit tydligare under
;pandemiáret 2020 då hela den äldre generationen förhindrats att delta på
grund av restriktioner och oro för egen och andras hälsa. Olika lokala
åföreningar i församlingen ställer också upp regelbundet vid arrangemang
ioch gudstjänster.
Svenska kyrkan är betydelsefull och utgör en viktig del av många medlemmars identitet. Det känns angeläget för bygden att kyrkan finns med vid ge»mensamma arrangemang
exv Sösdaladagarna och nationaldagssom_

'firandet
Församlingens stora barn- och ungdomsverksamhet är också del av

åldentiteten.
?Det är ganska tydligt att församlingen börjar uppfatta sig som en enda även
'50m den lokala identiteten fortsatt är stark. Antalet deltagare vid
igudsjänsterna ökar, liksom nattvardstirandet som 2020 låg på 95% av dem
Isom kom till högmässor och mässor. Vid kyrkliga handlingar väljer man
;ofta kyrka utifrån vilken församling man tillhört före 2012.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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2. Uppdraget

för de närmaste fyra åren

1) att försöka fånga upp fler ungdomar efter kontirmationen
2) att skapa mötesplatser för unga vuxna och vuxna i arbetsför ålder
3) att stimulera fler till att bli volontärer i verksamheterna
54) att bygga vidare på att öka kommunikationen med omvärlden
;5) att bibehålla och utveckla barn- och ungdomsverksamheten
?6) att fatta beslut om Häglinge kyrkas framtid
57) samt att ställa om ekonomin så att allt detta blir möjligt på ett hållbart vis

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

3. Den grundläggande

uppgiften

.Gudstjänsten är en central mötesplats där vi får vara, inspireras och
“uttrycka vår tro i Guds närvaro. Kyrkan är satt att i Sösdala manifestera
:den redan närvarande Kristus. l evangeliet möts vi av nåden för att sedan
'hämta kraft att kunna skapa i den värld där vi lever våra liv. Gudstjänsten
:bjuder in till gemenskap i en öppen och välkomnande atmosfär och ger
för
gmöjlighet till eget växande tro. Därför är det angeläget att ge utrymme
iden som vill vara aktiv i gudstjänstens gestaltande. Andra vuxna och inte
?minst barn och ungdomar bjuds in. utöver kyrkvärdar och gudstjänstvärdar
'att vara en del av gudstjänstens utformning. Detta sker genom att i snitt en
fira "Gudstjänst för Små
;gång i månaden under verksamhetsterminerna
ioch Stora" och småbarnsgudstjänster mitt i veckan, att anordna samlingar
;för skolorna vid de stora högtidema. Söndagens huvudgudstjänster firas i
våra kyrkor eller församlinghem. Under veckorna firas regelbundet gudstjänster och andakteri samband med församlingsaktiviteter och på
äldreboende och väntjänstgrupp med mera.
Genom de kyrkliga handlingarna möter vi en stor del av befolkningen i
församlingen, men också en hel del människor som inte bor här. En del av
deltagarna är ovana vid kyrkorum och gudstjänster. Därför är det viktigt att
'vid dessa tillfällen skapa ett positivt möte där tröskeln till kyrkans värld får
hållas så låg som möjligt och där ett förtroende kan byggas upp.
Undervisningen är en betydande del av församlingsuppdraget. Lärandet är
en del av den personliga trons utveckling men också det som ger oss
finns med som en del
'möjlighet att möta och fördjupa vår tro. Undervisning
"av i stort sett all kyrklig verksamhet, liksom diakonin. Vi ville gärna utveckla i
och fördjupa kontakterna med skolan för att hålla dialogen levande kring
både elevers och lärares tankar om kristen tro och människans värde.
'Genom mötet med skolan vill vi också föra vidare den kristna traditionen,
naturligtvis i medventenhet om de statliga riktlinjerna för konfessionslös
undervisning. Det kan vara en svår balans att som församling tala om Gud
och att tro. Vi vill gärna utveckla metoder, eller pröva befintliga metoder för
detta arbete.
Diakonin är det sätt som vår tro får komma till uttryck genom handling.
Också diakonin finns med i all vår verksamhet. Guds närvaro synliggörs
och evangeliet får en konkret gestaltning. Diakoni är hela församlingens
uppdrag och ska genomsyra det förhållningssätt som församlingen hari
mötet med andra och med varandra. Det diakonala arbetet i Sösdala
församling ska utvecklas och byggas med hjälp av utbildning av frivilliga, till
en framtida diakonigrupp som kan vara exv ledsagare vid sjukbesök, hjälpa
till att handla och utföra mindre ärenden åt dem som inte kan på egen
hand. Diakonin ska ekononomiskt delvis bäras av församlingskollekter.
Förutom genom enskild själavård är målsättningen att skapa mötesplatser
som ger möjlighet till att dela tillvaron med andra men också att kunna dela
ett gemensamt växande i tro. Viktiga mötesplatser vi vill fortsätta med är till
-exempel soppluncher, dagledigträffar, träffpunkter för äldre,
kvinnofrukostar mm.
i
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församlingen finns ett stort bam- och ungdomsarbete. Detta innebär att
?församlingen kommeri kontakt med barn och ungdomar med varierande
ifamiljesituationer, olika utvecklings- och livsfaser samt med varierande
jbehov. För församlingen är det viktigt att anställda ledare i barn- och
?familjeverksamheten är rustade och har utrymme i tid att verka diakonalt.
vill vidare uppmuntra människor att dela med sig av sin tid.
iFörsamlingen
både
att ställa upp som volontärer men också att vara Guds
gäller
gDetta
de
.händer på
platser ochi de sammangang där man dagligen lever sitt liv.
det
sättet
blir
På
kyrkan och evangeliet närvarande överallt där människor
och
verkar.
lllever
;Att vara bärare av missionsuppdraget nns hos varje enskild kristen men
lockså hos församlingen. Missionsuppdraget innebär att dela med sig av
?evangeliet ord handling och liv så att Guds rike genom Jesus Kristus blir
allt mera synligt I stort mått möts diakoni och mission denna tolkning
är att stå i dialog med andra men också genom
[Missionsuppdraget
vara ett synligt tecken på den kärlek som Gud själv vill ska råda
handling
människor emellan. Mission är därför inte första hand en avgränsad del
gav församlingens verksamhet utan ska, liksom diakoni och undervisning
allt det arbete som bedrivs. Vi vill skapa både intresse och
:genomsyra
gengagemang genom att ett par gånger per år bjuda'in till föredrag och
;aktiviteter som betonar enheten och det gemensamma ansvaret vi har för
:varandra både på det lokala och det internationella planet. Församlingen
.bidrar också ekonomiskt till mission genom kollekter och andra insamlingar.
EFörsamlingens uppdrag är att med utgångspunkti kyrkans grundläggande
bidra till att Guds folk får förverkla sin kallelse och fullfölja Guds
iuppgifter där vi lever och befinner oss i livet.
skapande
:I

.
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FORSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMAUADEL

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

GUDSTJÄNSTFIRANDE

(17

kapa och 5 § KO samt 37 kap 2§ [(0)

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

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § &

13

JA

NEJ

:I

NEJ

El

kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i församlingen
enligt domkapitiets beslut den 4/12 2013 : 24
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik

20

Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som
ingår i Den svenska kyrkohandboken som huvudgudstjänst?
aktuellt
efter den
20/5 2018
Ej

jA

El

_

Om 'JA' ovan. hur många gånger per år? NAGON GÅNG-'El CA1 GÅNG/MÄN

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift

JA

l]

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok

JA

I]

HUVUDGUDSTJÃNST MED ANNAT SAMFUND

(17

El

El
NEJ El

ALLTID

NEJ

El

KAP 7 § KO)

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

2

.

gånger/år med

Equmenia

församlingi

10

SöSdala

PRÃSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)
Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal prâsttjânster:

församlingen ñnns följande prästtjänster:

I

1

kyrkoherde

1

komminister

l

församlingen ska det finnas 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?

0

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

11

:5

2

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

l

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

I:)

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

engelska och i begränsad mån tyska och franska

12

