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I församlingen finns följande kyrkor:
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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 dlakonl och mission.
För hjälp: Se Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Församlingens omvärld

1. Beskrivning
Sjöbo församling är den största av de fyra församlingar som geografiskt
ligger inom Sjöbo kommun. Hela kommunen har en yta av 500
kvadratkilometer och invånarantalet är 19 484 (2021-12-31). När det gäller
befolkningsstrukturen förväntas ökningen årligen bli drygt 1 % och förklaras
av framför allt av nybyggnation av bostäder, födelseöverskott samt
migration. Detta innebär en ökning med 250 personer per år. Samtliga
åldersgrupper kommer att öka. Åldersgruppen 85 år och äldre svarar för
halva ökningen. Unga i åldern 13 - 18 och unga vuxna 19-24 svarar för en
stor del av ökningen.

Näringslivet i kommunen karaktäriseras av mångsidighet och nyskapande.
Kommunen eftersträvar samverkan med forskning och utbildning för

näringslivets utveckling. Här finns över 1 500 små och medelstora företag
och av dessa är över hälften jordbruksföretag. Hästnäringen är
framträdande. De tre största yrkesområdena är bygg, vård och omsorg
samt jordbruk. skog och ñske.

l Sjöbo tätort bor det 8 524 (2022-02-01) människor. Med Björka och Ilstorp
inräknat 9 045 (2021-12-31). Församlingen har 6 619 (2021-12-31)
kyrkotillhöriga, alltså 73 procent räknat på folkmängden 9 045.

Sjöbo är rikt på fina natur- och kulturmiljöer. Här finns möjligheter till ett
härligt friluftsliv med fiske, olika sportaktivlteter och jakt. Landskapet är
varierande och består av jordbruksbygd, bok- och lövskog och sjöar.

Kommunen är den i särklass största arbetsgivaren med sina totalt 1 300
(2022-01-31) anställda. Sjöbo kommun hari likhet med andra kommuner
som är belägna i utkanten av stora städer bland de förvärvsarbetande en
betydligt större andel utpendlare än inpendlare. Utpendlingen sker till
Malmö, Lund och Ystad. Inpendlingen är från Tomelilla och Ystad i

huvudsak.

Utbildningsnivån är lägre än för riket då 29 jämfört med 45 procent har
eftergymnasial utbildning. Arbetslösheten är däremot 1/4 lägre i kommunen
än för riket.
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l Sjöbo tätort finns det elva förskolor, av dessa är fem kommunala varav en
har kvälls- och heigöppet Det finns en kommunal öppen förskola. Här finns
också grundskolor, F-6 samt en för årskurserna 7-9 och en särskola. Det
finns fritidshem och en fritidsgård liksom ett yrkesgymnasium där även
ungdomar som inte har full gymnasiebehörighet erbjuds ett
introduktionsprogram. Detta innefattar bland annat språkintroduktion.
Kommunens gymnasieelever har däremot i första hand sin skolgång
förlagd till Lund och Ystad.

På den kommunala Kulturskolan i Sjöbo lär sig över 300 barn och
ungdomar att spela instrument. teater. sjunga och utföra kreativt arbete.

Det finns brett spektrum av möjligheter för äldre att bo kvar på orten. Här
finns Iägenheteri särskilt boende, serviceboende, korttids- och
vistelseboende samt demensboenden. Sjöbo kommun har undertecknat en
överenskommelse med lntegrationsverket och tar för närvarande emot

drygt 20 anvisade flyktingar årligen. Kommunen erbjuder stöd och insatser
för flyktingarna i ett introduktionsprogram som bygger på den nationella
integrationspolitikens mål och inriktning.

Föreningslivet domineras av idrottsklubbar av olika stag, huvudsakligen
inriktade på bollsporter men också olika hästsporter. Många pensionärer
har valt att engagera sig i föreningsliv.

Sjöbo marknad som årligen samlar 100 000 besökande hör till bilden av
Sjöbo.

I Sjöbo församling verkar förutom Svenska kyrkan också Centrumkyrkan.
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2. Utmaningar ochmöjligheter

Sjöbo församling står liksom mänskligheten inför den största gemensamma
utmaning som någonsin har funnits, nämligen klimatförändringen.
Församlingen har ett stort ansvar för skapelsen och vill vara ett föredöme,
nu och för kommande generationer när det gäller inköp, miljösatsningar
och livsstil. Förutom denna utmaning finns et tre utmaningar till.

Den första av dessa tre utmaningar är att bedriva arbetet trovärdigt och på
ett sådant sätt att församlingen behåller sina medlemmar och att
människor som har valt att lämna sitt medlemskap får goda skäl att
återkomma även om de har knappa ekonomiska resurser. i arbetet med
denna utmaning får vi inte göra avkall på uppdraget att vara just kyrka på
denna plats. Samtidigt är det viktigt att med ett öppet sinne ta in och
använda sådant som för många människori vår tid ses som relevanta sätt
att uttrycka sin tro och sitt tvivel på. Församlingen ska därför ha en god
balans mellan tradition och förnyelse, gamla och nya uttryck för vad det är
att vara människa. För att leva upptill utmaningen maste ansvariga i

församlingen ständigt utvecklas i sitt ledarskap och det andliga ledarskapet
fördjupas. Det som är kärnan i kristen tro får aldrig skymmas av diffusa
uppfattningar om vad den Gud som befriar har gjort och gör genom möten i

församlingen till exempel kyrkliga handlingar som dop.

Den andra utmaningen hör nära samman med detta och innebär att få de
unga familjer som flyttar in i församlingen. och som ofta är utpendlare. att
bli medlemmar, alternativt förbli medlemmar och aktiva på ett sätt som får
deras tro och kunskap att växa.

integrationen mellan nysvenskar och svenskar som är födda och uppvuxna
här är den tredje utmaningen för församlingen. Här handlar det om
församlingens bidrag till att hålla samman samhället och motverka splittring
samt att vara en del av den världsvida kyrkan.

'4...... ......-
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Programförklaring

1. Identitet

Sjöbo församling delar tillsammans med den väridsvida kyrkan uppdraget
att med dopet som grund gör Jesus Kristus känd, älskad och efterföljd.
Som en del av Svenska kyrkan tillhör församlingen den
evangeiisk-lutherska kyrkofamlljen och lägger därför särskild tonvikt vid att

inspirera lärandet. Vår kyrka är en del av Guds mission och en öppen och
demokratisk folkkyrka som välkomnar var och en som vill vara en del av
den och samlas kring hoppet och Eeva i Kristus.

Församlingen har sitt centrum i gudstjänstiivet och de kyrkiiga
handlingarna, kring dop, konfrrmation, vigsel och begravning. Här kan
människor möta Gud, varandra och sig själva. En plats för vita och
kraftmätning.

Lärandet sker hela iivet, med alla sinnen och med delaktighet i det egna
lärandet. Varje plats i församlingen är en lärande miljö där människor med
sin erfarenhet och livssituation får möta evangeliet. Detta lärande kan inte

ägas, begränsas eller kontrolleras, utan är något ömsesidigt där alla kan
lära av varandra. Församlingen får, med kyrkan som pedagogiskt rum för
möte med Gud, vara med och skapa goda mötesplatser för fördjupning,
dialog och reflektion. Det hör till församlingens identitet att ta varje
människas längtan och nyfikenhet på allvar och att tillhandahålla en trygg
och tillåtande miljö. Endast så kan församlingen vara en plats där alla kan
växa som människor och i sin tro.

l evangeliet om Jesus Kristus tinns kraften och förebilden för Svenska
kyrkans diakoni. Diakoni visar omsorg, ser människans behov i olika
livssituationer samt är gränsöverskridande vad gäller tro, kyrko- och
kulturtillhörighet.
Diakoni skall genomsyra allt i församlingen, vara ett förhållningssätt och
inte bara en verksamhet. Diakoni finns i alla vara verksamheter inom
församlingen.
Diakonin vill stödja, upprätta och visa på det kristna hoppet och är därför
ett av församlingens sätt att med ord och handling gestalta
missionsuppdraget.

En framträdande identitetsmarkör i Sjöbo församling är förankringen i

människors vardag och samarbetet med kommun, skola föreningar och
arbetsliv. Vi samarbetar också med många föreningari Sjöbo, framför allt

på musikens område.
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2. Uppdraget för de närmaste fyra åren

För att svara upp mot människors längtan att möta tivets och världens
utmaningar vill Sjöbo församling vara en öppen mötesplats där alla
människor är välkomna. Alla ska få känna friheten att själva välja hur och i

vilken omfattning de konkretiserar sitt medlemskap. Här ska det finnas en
levande mötesplats för människor i olika åldrar, från olika länder, med olika
språk och bakgrund. Här möts bam, familjer, ungdomar och vuxna i dialog,
grupper, musikverksamhet och. andra sammanhang. Enskild andakt och
gudstjänst firas enligt Kyrkohandboken för Svenska kyrkan. I en tid då
kännedom om Bibeln och den kristna traditionen har tunnats ut markant tar
församlingen på sig detta undervisande uppdrag som tidigare familj, bygd
och skola hade tillsammans med kyrkan.

lnterreligiösa diatogsamtal om mänskliga värderingar och förhållningssätt
till livets storhet och praktiskt arbete för nästan ges också utrymme i

församlingens i diakonala verksamhet som äger rum i samverkan med bl.a.
Stl. Den som är trygg i sin tro kan med tiden också möta människor av
annan tro och på så sätt lära sig mer av Gud.

Gudstjänsten är centrum, och dit verksamheterna riktas, en plats där vår
gemenskap med Gud och varandra stärks. Från gudstjänsten sänds var
och en vidare ut i sin vardag och sitt sammanhang för att leva i Kristi

efterföljd.

Sjöbo församling vill gestalta Guds kärlek så att människor berörs. I varje
mänskligt möte finns Gud. Gud vill genom Jesus Kristus möta, befria,
upprätta, förändra och skapa » på nytt. Kyrkan har fått i uppdrag att
frimodigt, ansvarfullt och engagerat, som jordens salt och ljus leva i den
världen som Guds heliga Ande är verksam i.

Församlingen präglas av en människosyn som respekterar mångfald och
ser människan som skapad av Gud och oändligt värdefull i Guds ögon.
Sjöbo församling är en gemenskap där människor bär varandras bördor.

Människors vilja att vara med och påverka och ta ansvar för församlingen
är viktig. Församlingens liv bygger på delaktighet. En delaktighet som ger
glädje och mening och som förutsätter att församlingen har ett tydligt
ledarskap som också värnas av medarbetarna.

Max mtal ted<enz 21 50 inkl blanksteg



3. Den grundläggande uppgiften

GUDSTJÄNST
Jesus sade: " Ty där två eller tre är samlade i mitt namn ärjag mitt ibland

dem "
.

Matteusevangeliet 18:20

.. .

Vi ska kunna känna igen oss gudstjänstiivet samtidigt som det ska finnas
utrymme för variation inom den nya kyrkohandbokens ramar.
I mässan samlas vi till måltid i samhörighet med Jesus Kristus och med
varandra. Vi vill ha en levande gudstjänst där psalmsång. kör och musikliv
hjälper människor i alla åldrar att finna vägar till Gud.

Vi vill främja gemenskapen mellan olika åldrar och bjuder därför in till

gemensamma vardagsgudstjänster under terminerna. Där möts olika
verksamheter för en gemensam stund i kapellet och morgonmässalbön
firas liksom kvällsmässa regelbundeti församlingshemmet.

Vi vill också nå de församlingsmedlemmar som inte har möjlighet att
komma till kyrkan genom att lira gudstjänster på särskilda boenden.

UNDERVISNING
Vi döper eftersom Jesus sänds ut lärjungarna att berätta, döpa och
undervisa, vilket bl a framgår av Matteusevangeliet 28:18-20:

" Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla
folk till lärjungar: döp dem i Faders och Sonens och den heliga Andens
namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er

alla dagar till tidens slut. "

l kristen tro intar barn och ungdomar en särställning och behöver särskilt
uppmärksammas i församlingen. Församlingen vill lyfta fram dopet som är
vår grund för livet som kristna. Vi vill i ord och handling undervisa om
kristen tro och låta barn, ungdomar och vuxna uppleva andakt, bön och
gudstjänst. Vi vill också att alla dessa åldersgrupper får känna rikedomen i

det kristna kulturarvet. Musik och sång är en naturlig del i undervisningen
och externa resurser kompletterar arbetslaget.

Kontirmandverksamheten är hela församlingens ansvar och här vill vi se
och möta församlingens ungdomar och ta deras frågor och Gudsrelation på
allvar.

- .- nu uu..- M
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.........

Vi har mötesplatser för vuxna där deltagarna tillsammans tyder tidens
tecken genom t e x samtalsgrupper, föreläsningar, böndagar och ideella
arbetsgrupper. Vi tar också upp frågeställningar relaterade till människors
andliga växt och mognad.

DlAKONI
Jesus sade till dem: "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det
skall ni också göra för dem."
Matteusevangeliet 7:12

Församlingens diakoni vill skapa mötesplatser både iförsamlingshemmen,
kyrkan och i samhället för människor i grupp och individuellt. Vi behöver bli

föregångare i att hitta hållbara umgängesformeri ett flerkuiturellt samhälle.
Detta är ett av många sätt att vara kyrka i solidaritet med vårt samhälle
men med bevarandet av den profetiska rösten. I vetskapen om att Gud är
större än våra bästa prestationer och våra största misslyckanden vill vi
frigöra varandra till att göra det som är gott.
Omsorgen om den enskilda individen, arbetet för att förbättra samhället
och att bidra till miljöarbetet för en hållbar värld är integrerade dimensioner
i församlingens diakoni. Dessa dimensioner hämtar kraft i skapelsetron och
i samverkan med de resurser som finns hos Lunds stiftskansii.

MISSION
Jesus sade till dem: "Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för
hela skapelsen.

”

Församlingen är en del av Guds mission i världen och levert och av denna
mrssron.
I ord och handling skall vi vittna om Guds kärleksvilja med världen och
evangeliet om Jesus Kristus. lnkamationen. alltså Guds människoblivande
skall gestaltas i all undervisning församlingen bedriver och kreativt bli

synligt och göras närvarande i samhället.

En internationell grupp i församlingen arbetar för ACT - Svenska kyrkans
internationella arbete, ekumeniskt och solidariskt för att också församlingen
skall lära sig mer av om Gud genom andras kompetens och erfarenheter.
Våra kyrkor, kyrkogårdar och församlingshem skall präglas av öppenhet
och vara tillgängliga för församlingsbor. besökare. skolor, föreningar med
flera.

Församlingen kommer alltmer utveckla strategier för att förstärka
relationerna till dem som tillhör men inte fullt ut delar kyrkans liv. Bland

informationsvägar kan nämnas församlingsbiadet
"
Kyrkspiran

"
,

församlingens hemsida. Facebook, lnstagram, dagstidningar. lokal-tv,
Affairs-TV på ICA, affischer och programblad.
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2. FÖRSAMLINGSlNSTRUKTIONENS FORMALIADEL
De regler för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE (17 kap3 och 5 § KO samt37kap 2§ KO)

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

Vid ett eller två tillfällen per år firas gemensam gudstjänst med Lövestad eller Volisjö
församling.

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § 84 18 kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i församlingen

enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 :24

enligt senast inlämnad gudstjänststatistik 14 m- a- a:...pandemin

Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som E] I]
ingår i Den svenska kyrkohondboken som huvudgudstjånst?

JA NEJ

Ej aktuellt
efter den Om 'JA' ovan. hur många gånger per år? NÅGON GÅNG El CA 1 GÅNG/MÄN EI ALLTIDD
20/5 2018

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift JAD NEJ El

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok JAEl NEJ D

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP7 § KO)

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

gudstjänst högst

1'2 gånger/år med Centrumkyrkan församlingi Sjöbo
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PRÃSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 5 KO)

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal prästtjånster:

I församlingen finns följande prästtjänster:

Kyrkoherde 100 %. komminister100 % och komminister100 %.

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

Hur många organisttjånster flnns? .Q Hur många kantorstjånster finns? 1

DIAKONER

Hurmånga diakonljânster finns i församlingen?

1

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

Qtálanlêflåüâlåilå.EläPens-

11
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FÖRSAMLlNGENS VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK (57 kap 55 KO)

I församlian 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 E]
Om UA". ange vilka språk ni har beredskap att möta människor på vid tillfälliga och akuta behov:

Engelska

12


