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Följande dokument, som relaterar till församlingsinstruktionen. finns i församlingen och är
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församlingsinstruktionen
Verksamhetsplan (kopplad till budget)
Gudstjänstplan
Pastoral handlingsplan för dop
Pastoral handlingsplan. för konfirmandarbete
Pastoral handlingsplan för begravning
Handlingsplan för beredskapsförberedelser under kris
och höjd beredskap
Pastoral plan för användandet av församlingens kyrkor
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Församlingsinstruktionen består av två delar: ett PASTORALT PROGRAM och en FORMALlADEL

1.

DET PASTORALA PROGRAMMET

Det pastorala programmet utgörs av en omvärldsbeskrivning 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”

Smedstorps församling är omfattande till ytan. Den bildades 2002 genom
sammanslagning av sex mindre församlingar. Församlingen sträcker sig
geografiskt från Lunnarp, Kverrestad och Östra Ingelstad vidare mot
Smedstorps tätort och söderut till Bollerup, Tosterup, Övraby och Nedraby.
Det är en utpräglad Iantbruksort med undantag för tätorten Smedstorp.
I församlingen bor 1 873 personer varav 1 340 är medlemmar i Svenska
kyrkan. Från påsk och fram till augusti växer församlingen med
sommargäster och en stor mängd besökande turister som kommer till
Österlen och Smedstorp.
Skolor, företag och föreningar
I Smedstorp finns
låg och mellanstadieskola och i Bollerup ett
Naturbruksgymnasium, en privat skola med internet och riksintag.
De stora företagen i församlingen är Smedstorps kök. Österlenmejeriet,
Svenska foder i Lunnarp, Ingelsta kalkon och vår lilla affär, Leif handlare.
Det finns ett rikt föreningsliv i församlingen.

-

Kommunikationer, arbetsmarknad och befolkningsstruktur
Församlingen är en del av Tomelilla kommun med drygt 13 000 invånare.
Många pendlar dagligen till och från sina arbetsplatser.
Skolbarnen som bor utanför tätorten åker skolbuss till skolan i Smedstorp,
högstadieskola finns i Tomelilla. Gymnasieskolor finns i Ystad, Simrishamn
och Bollerup. Det finns få allmänna kommunala kommunikationer mellan
de olika orterna inom församlingen utan invånarna är beroende av egen bil.
Det finns goda tåg och bussförbindelser från Smedstorp till både Lund och
Malmö. Utbyggnad av bredband är klar i Smedstorp men pågår fortfarande
utanför tätorten.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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Församlingen har haft ”babyboom” vilket glädjande nog har medfört en rik
tillströmning av barn till våra verksamheter. Smedstorps församling har som
en del av Tomelilla kommun en relativ hög ungdomsarbetslöshet.
Ungdomar stannar oftast inte kvar på hemorten. Utbildningsnivân i
kommunen är lägre än riksgenomsnittet. Många barnfamiljer kämpar med
”livspusslet” och har svårt att få tiden att räcka till. Smedstorps församling
har en stor andel äldre. En kurva som pekar uppåt. Många av dessa är
mycket aktiva långt upp i åldern både inom föreningslivet och i
församlingen.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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2. Utmaningar och möjligheter

- Vi är Lunds Stifts minsta
församling med ett litet arbetslag, vilket är både
en styrka och en svaghet: vår styrka är att ett litet arbetslag kan ställa om
snabbt och hela arbetslaget kan ställa upp och göra insatser när det

behövs.
Vår svaghet är att ett litet arbetslag är sårbart personellt sett.
Möjligheten i detta är att vi kan samverka med grannförsamlingar så att vi
kan vara en resurs för varandra- att både ge och ta emot hjälp vid behov.
Vår styrka är
- Församlingen har ett bra samarbete med Skolan i
Smedstorp.
Naturbruksgymnasiet i Bollerup och föreningarna på det lokala planet.
- Vi vill öka Iekmannamedverkan i våra
gudstjänster.
- Vi vill starta ungdomsgrupp och värva
ungdomar till unga ledare i
kontirmandarbetet.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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Programförklaring
1.

Identitet

Smedstorps församling är geografiskt en del av Lunds stift.
Församlingen hör samman med Lunds stift även genom Svenska kyrkans
episkopala struktur. På samma gång är vi en del av den världsvida kyrkan.
Genom dopet fogas vi, alla kristna i världen in i Kristi kropp och har
gemenskap med varandra.
Smedstorps församling vill tillsammans med vårt stift
"Bottna i nåden och skapa i världen" För av Jesu fullhet har vi alla fått del,
med nåd och åter nåd Joh 1:16 Det handlar således inte om att förtjäna
nåd, utan om att alla människor bara kan ta emot Guds nåd och låta den
verka genom var och en av oss.
Smedstorps församling vill leva. verka och bottna i nåden, sprida evangeliet
så människor kommer till tro på Jesus Kristus.

Vision
Vi vill vara en gudstjänstñrande församling som vilar i nåden och
nattvardens mysterium. Verksamheter som är fönster och vägar in
kyrkans nav och liv.

i

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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2. Uppdraget

för de närmaste fyra åren

Vi tror vi alla behöver Guds kärlek, förlåtelse och upprättelse i våra liv.
Det erfar vi ibland med tacksamhet i våra liv.
Det är kärleken. förlåtelsen och upprättelsen som bär upp livets alla
relationer. Det som ger mod, kraft att leva i tillit och tro på Gud och i
gemenskap med våra medmänniskor.
Församlingen vill de närmsta fyra åren arbeta aktivt med gudstjänster.
Vi vill öka Iekmans medverkan i gudstjänsten. Vi kommer även att arbeta
med nattvardens teologi genom samtal i arbetslaget, med förtroendevalda.
Vi arbetar aktivt med att bjuda in till dop och konfirmation.
Vi vill arbeta för att starta en ungdomsgrupp och utbilda unga ledare till
hjälp i konlirmandarbetet.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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3. Den grundläggande uppgiften

Gudstjänst
"De höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen bröt
de brödet och höll måltid med varandra ijublande, uppriktig glädje" Apg
2:44
Den gemenskap och glädje som fanns mellan människor i urkyrkan tror vi
är en viktig del av vad det innebär att vara kyrka. Gemenskapen är ett
kännetecken för kyrkan, de troendes hem. Den öppna gemenskap och
uppriktiga glädje vill vi som församling för ska finnas här hos oss. Vi vill fira
gudstjänst i glädje tillsammans med alla, små, stora, unga och äldre.
Undervisning
Undervisning i den kristna tron ingår som en naturlig del i gudstjänsten och
i våra verksamheter. Människan behöver samtala om sina
livsfrågor och
fundera över trons betydelse i livet. Församlingen vill vara ett bollplank och
en samtalspartner för varje människa som önskar det. Vi tar emot dig med
kärlek och förväntan, orden välkomnar dopbarnet in i Kristi världsvida
kyrka. Med den förväntan tar vi emot varje individ som kommer till
församlingens verksamheter.
Vi önskar att alla ska leva i sina dop. Konfirmationstiden sätter fokus på
dopet, ger ungdomarna möjlighet till reflektion och en personlig tro.
"Du vet väl om att du är värdefull. att du är viktig här och nu, att du är
älskad för din egen skull för ingen annan är som du. Psalm 791 förmedlar
det vi önskar att varje människa ska få känna i sitt liv. En människosyn där
varje människa är älskad av Gud. Så många ungdomar mår dåligt.
Församlingen vill bekräfta ungdomarna, de ska få känna sig välkomna,
sedda och värdefulla.

Vårt hopp och önskan är att församlingen ska vara en välkomnande plats.
En plats där man känner samhörighet, känner sig behövd. Det är även
bland våra konfirmander som kyrkan kan rekrytera framtidens kyrkvärdar
och personal. Vi välkomnar alla ungdomar som vill bli konñrmerade.
Diakoni
Diakoni är tro omsatt i handling. Församlingen har ingen anställd diakon.
Hela arbetslaget får hjälpas åt att ta diakonalt ansvar i mötet med
människor. Församlingens diakonala ansvar konkretiseras på olika sätt:
Vi erbjuder öppna samlingar för olika åldrar med olika inriktningar, tex
öppen förskola, café för daglediga och onsdagsträffen. Vi erbjuder
gruppverksamhet såsom syförening.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

8

Wy/?Ã/L

För efterlevande bjuds in till sorgegrupp eller samtal för den enskilde
sörjande. Samtal och själavård är ytterligare ett sätt att se tron omsatt i
handling. Prästerna har ett särskilt ansvar här, men samtal och möten med
människor sker hela tiden.
Våra kyrkvaktmästare möter t ex många människor på kyrkogårdarna valje
vecka. En enkel och konkret fråga från en besökare kan vara ingången till
ett djupare samtal samt också lindra ensamhet och sorg.
Mission
W bedriver inte mission i ordets ursprungliga betydelse. Fast vi vill att alla
människor ska vara en del av gemenskapen i kyrkan.
Mission innebär för oss erbjudandet att bli delaktig i församlingens
gemenskap. Detta märks kanske tydligast vid dop när vi välkomnar
dopkandidaten i kyrkans gemenskap.
Människor ska känna sig välkomna och delaktiga i församlingen.
Vi anställda, förtroendevalda och frivilliga företräder kyrkan i möten med
människor.
Församlingens internationella arbete är mycket aktivt och under året
anordnas evenemang med insamlingar samt informeras kring kyrkans
internationella arbete.
Vårt församlingsblad som ges ut fyra gånger per år. bjuder in till
gudstjänster och verksamheter. Det när alla hushåll i församlingen, finns
även på sociala medier och vår hemsida. Genom detta hoppas vi väcka
intresse för kyrkan.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

9

M

4(ng

2.

FÖRSAMLINGSlNSTRUKTlONENS FORMAUADEL

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

GUDSTJÄNSTFIRANDE

(17

kap3 och 5 § KO samt37 kap 2§ KO)

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

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § &

18

JA

NEJ |:|

kap 6 § KO)

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

31

Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som
ingår i Den svenska kyrkohandboken som huvudgudstjänst?

JA |:|

Ej aktuellt

efter den
20/5 2018

Om “JA” ovan, hur många gånger per år? NÅGON GÅNG

|:] CA1GÃNG/MÃN

D

NEJ

D

ALLTID |:|

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift

JA

D

NEJ

I:

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok

JA |:|

NEJ

EI

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND

(17 KAP

7§

KO)

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

0

gånger/âr med

församling

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

I

församlingen finns följande prästtjänster:
1

kyrkoherde 100%

1

komminister 100%

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

Hur många organisttjänster finns?

0

Hur många kantorstjänster ñnns? 1

DIAKONER
Hur många diakontjånster finns i församlingen?

0

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

11

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

I

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

1:

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

Engelska. tyska, polska, danska
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