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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 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

l

;Strövelstorps församling är belägen i Ängelholms kommuns sydligaste del
loch består av fyra mindre byar i jordbruksbygden på Ängelholmsslätten
Strövelstorps tätort; en bygd som fler strömmar igenom eller pendlar
lsamt
från, än vistas i på dagtid.
,ut
Utöver lokala förutsättningar präglas församlingen av sådant som märks i
hela vårt samhälle. lndividualismen, vilken lyfter fram den enskilde i
motsats till och ibland på bekostnad av gruppen lever parallellt med en
lönskan hos människor att vilja göra en insats för andra på något sätt.
lVärlden är digitaliserad till' stor del, frågor kring klimatet, hållbarhet och
jjordens framtid är ämnen som blir alltmer angelägna för oss alla liksom
joron för de starkt hotfulla stråk som finns i vår tid, både långt bort och nära;
lhot mot mänskliga rättigheter, mot demokrati och mot enskilda engagerade
personer. samband med corona-pandemin har frågor om såväl hälso- och
sjukvårdens förutsättningar som hur kriser ska hanteras, blivit allmänna. Än
lvet vi inte vilka följder pandemin får på dessa områden, eller på
ekonomi och psykisk ohälsa i befolkningen. Det odlas en
larbetsmarknad,
oro för/förakt mot organiserad religion och människor blir i allt större
utsträckning ifrågasatta om de kallar sig troende eller har ett kyrkligt
I

l

l

engagemang.
'

l

l

församlingen bor ca 3100 personer, varav knappt 2100 är medlemmar

i

Svenska kyrkan. Församlingens invånarantal har ökat marginellt de
l

l

l

senaste tio åren medan antalet medlemmar i Svenska kyrkan har sjunkit
bla för att nyinflyttade inte är medlemmar. Församlingen har tre kyrkor
samt ett stort antal övriga fastigheter, varav en kulturskyddad
prästgårdsanläggning från 1700-talet i Ausås.

l

;Bostadsbyggandet i området är inte expansivt och fastighetsprisema är
något lägre än på flera andra håll i kommunen. Strövelstorps tätort har
'viss nybyggnation skett under några år och det finns ett planförslag som på
isikt kan ge nya bostäder i församlingens norra del.
'Det enda äldreboendet i Strövelstorp har awecklats under 2020.
Kommunen bearbetar detaljplanen för att bygga ett nytt.
I

:

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Medelåldern i församlingen är lägre än genomsnittet i riket. då äldre gärna
flyttar till någon av de närliggande. större orterna eftersom service,
kommunikationer och boendemöjligheter är annorlunda där. Det gör att en
generationsväxling sker kontinuerligt. Två bibliotek, en närbutik och några
restauranger finns inom församlingens geograñska område.
Sedan 2013 finns i Strövelstorps tätort en flyktingförläggning med rum för
140 asylsökanden; ett område med hyresradhus ursprungligen tänkt i
första hand för barnfamiljer. Här lever barn under svåra omständigheter. l
byn finns både förskola och förberedelseklass för asylsökande.
'

Två kommunala förskolor finns, ytterligare en är under planering och
Strövelstorp finns en F-9-skola. Strövelstorps församling driver utöVer det
heltidsförskolan Änglagård. På skolan Ii'ks'om i scouternas regi finns fritids.
i

Fritidsgård, scouter och idrottsföreningar är de organiserade träffpunkter
som finns för barn och unga. För gymnasieutbildning åker ungdomar
huvudsakligen till Ängelholm eller Helsingborg.
Ett drygt 20-tal föreningar är verksamma i bygden, från idrottsföreningar till
pensionärsförening. Hembygdsrörelsen är stark och såväl byalag Som
hembygds- och bygdegårdsföreningar är mycket aktiva. Föreningslivet har
genom tiderna varit och är ännu nödvändigt för att få saker att hända på
landsbygden.

E6an går i nord-sydlig riktning rakt igenom församlingen och den liksom
E4an i söder, gör resande och pendling med bil lätt genomförbara.
Strövelstorps tätort finns bussförbindelse såväl helg som vardag och i
Ausås by kan man ta buss på vardagama. övrigt är bil eller annat
motorfordon nästan nödvändigt för boende i församlingen vilken till största
:delen består av landsbygd.
De arbetsplatser som återfinns äri huvudsak småföretag, bl a mindre
tillverkningsindustrier, serviceföretag och livsmedelsföretag. Stora lager för
e-handel ligger längs med E6 och utbyggnad av detta Iogistikområde
planeras. En stor del boende i församlingen arbetspendlar till andra orter.
Det blir också allt vanligare med dem som väljer att bo lite billigare för att
kunna växla ned, jobba mindre, odla för eget bruk och få mer tid för barn
I

I

och familj.
Lantbruket är fortfarande mycket viktigt för bygden, med såväl större
produktionsenheter inom både odling och djurhållning som deltidsjordbruk.
Ett stort antal hästgårdar och flera ridskolor, gårdsbutiker med försäljning
av lokalt odlade och tillverkade produkter liksom bl a ett flertal
hundverksamheter, bidrar utöver dessa till en levande landsbygd. Det ñnns
gott om innovativa idéer till försörjning.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

'

2. Utmaningar och möjligheter

Barnen och deras familjer utgör hälften av invånarna i församlingen. Dessa
barn lever olika: i trygga, stabila konstellationer, i ekonomisk eller annan
utsatthet samt flera med orolig väntan på om de ska få stanna i landet.
Dopfördjupningsplanen är en angelägen utmaning att jobba vidare med
framöver. De relationer som byggs med unga familjer genom dop och
förskola möjliggör byggandet av församlingsgemenskap. Det är en
utmaning att odla relationer med skola och förskola när det finns en skepsis
och rädsla för religionsinslag.
Andelen konfirmerade 15-åringar skiftar från år till år." För de konfirmerade
liksom för unga vuxna är en utmaning att hitta naturliga sammanhang för
samvaro kring och fördjupning i kristen tro. utöver gudstjänsterna.
Församlingens utmaning och möjlighet är-att stötta enskilda kristna som
känner sig utsatta när de berättar om sin tro eller engagemang i kyrkan för
familj eller vänner.
Bland den del av församlingens medlemmar som är över 65 år, finns flera
volontärer som arbetar med främst diakonal verksamhet. Möjligheterna till
meningsfullt och gott församlingsliv tinns, liksom utmaningarna att skapa
rum som fungerar rent fysiskt; där det går att se, höra och sitta på bra sätt.

vår tid vill människor inte binda upp sig för länge och frågan: 'Vad ger
detta mig?” finns i mångas engagemang. Det egna hemmet är en viktig
plats och möjligen är vi alltmer obenägna att ge oss ut från våra hem. då vi
läggerned mycket tid och resurser på dem. Det utmanar församlingen att
tänka både lång- och kortsiktigt kring framtida församlingsliv och behov av
lokaler. Utöver detta påverkar ett minskat medlemsantal församlingens
ekonomi.
I

Att stärka och utöka käman i den gudstjänstlirande församlingen är en
utmaning framöver, då det nu är få som lirar gudstjänst regelbundet. I
huvudgudstjänsten finns behov av och önskan om ökad delaktighet så att
evangeliet om Jesus Kristus på allvar blir till befrielse.
Den lilla församlingens styrka är närhet och varaktiga relationer mellan
församlingsbor och församlingsliv samt ett engagemang för den egna
bygden. Samtidigt finnsdet få naturliga mötesplatser här. Att samverka
med alla goda krafter är av stor betydelse och gemensamt försöka sprida
det goda som motkraft till det mörka och hotfulla i världen och samhället.
En utmaning i detta sammanhang kan vara att göra tydligt vad som är just
kyrkans uppgift och vad som inte är det.

Att kommunicera klokt och hitta rätt plattformar för det, är en utmaning och
ger nya möjligheter. l Sociala medier av olika slag hämtar många sin
information, umgås och uttrycker sig. Det öppnar upp för kreativitet och nya
mötesplatser men orsakar också konllikter och påhopp samt försvårar
värderingen av vad som är fakta och inte.
Max antal tedcen: 21 50 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Strövelstorps församling är en enhet inom Svenska kyrkan och del i den
.världsvida kyrkan. Den är ett geografiskt område, har ett kyrkligt ansvar för
alla som bor och vistas i församlingen och vill vara en levande kyrka i
bygden.

Församlingens uppgift är att i gudstjänstfirande Ievandegöra och
manifestera Guds kärlek genom Jesus Kristus ivår tid, att vara en Växtplats
för livet och kristen tro genom gemensamt lärande, att se medmänniskan
och låta tro bli handling i diakoni samt att stå upp för kristen tro genom
mission i olika sammanhang.
Strövelstorps församling vill vara en öppen och vardagsnära gemenskap,
för och med människor där de just nu är i livet och som man kan vara del
av oberoende av var man kommer ifrån, kön, ålder, om döpt eller odöpt,
etnicitet, sexuell läggning 0 s v.

Församlingens uppdrag utförs inom olika ansvarsområden av
förtroendevalda, ideellamedarbetare och anställda. Man trivs där man
behövs och i församlingen behövs alla som vill vara en del av
församlingslivet.
Församlingens kyrkoråd och kyrkofullmäktige fattar beslut om ekonomi och
riktlinjer och verkar tillsammans med kyrkoherden för att församlingens
grundläggande uppgift ska kunna utföras. De som är anställda och avlönas
av församlingen har ansvaret för det dagliga och fortlöpande arbetet.
Genom tiderna har församlingen präglats av såväl högkyrklighet som
-lågkyrklig fromhet. När äldre, församlingsengagerade flyttar och ersätts av
yngre som inte i lika hög grad har en koppling till församlingens historia, är
dessa förväntningar inte längre lika tydliga.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2. Uppdraget för de närmaste fyra åren

Strövelstorps församling vill vara en gemenskap där tron på Jesus Kristus
tar sig uttryck i kärlek, öppenhet och tillit så att alla som bor och vistas här
ska känna att det finns ett engagemang för dem och deras liv och ett
angeläget arbete för människan och kristen tro. Att verka för detta är
församlingens centrala uppdrag de kommande fyra åren.
Församlingen vill, med ord från Lunds stifts vision, bottna i naden - skapa i
världen, inspirera lärande och samlas i h0ppet, med dopet som grund för
att möta livets och världens utmaningar.
Att levai nåden och skapa världen är att lita på Guds pågående verk,
vilket vi är en del av. Allt som våra liv rymmer, av gott och svårt, är
inneslutet i Guds kärlek till sina människor. Jesus Kristus visar oss det
genom de möten han har med människori bibelns berättelser, genom att
dö och uppstå och på så sätt visa oss att inte ens döden begränsar våra
liv,á
och genom de möten vi har med Kristus här och nu.
I

._

Som kristna har vi uppdraget att räcka Guds godhet och kärlek vidare
världen, så 'som den ser ut i jüs't vår tid.

i

De närmaste fyra åren behöver det ta sig uttryck i att församlingens
gudstjänster firas så, att de är angelägna och nära och därmed fungerar
som församlingens käma. Där hämtar vi kraft tillsammans.
:Vi vill fortsätta nå ut med dopet och samtidigt, I tillit till att Gud alltid är
istörre än våra föreställningar, verka bland alla som lever och vistas här,
ioberoende av om de har en trostillhörighet eller ej. Dopliv är vardagsliv
fmed Kristus som säger att om vi kommer med våra bördor till honom, så
;ger han oss vila.
;Församlingslivet behöver fortsatt utvecklas så att barn, unga och deras
Efamiljer blir inkluderade, känner sig delaktiga och kan söka fördjupningI tro
och stöd' att leva som kristna.
Inspiration till lärande och ökad gemenskap kan komma genom fortsatt
utveckling av församlingens musikliv, pilgrimsvandringar och i att tydligare
välkomna och bygga samhörighet mellan människor som finns inom och
kommer till vårt område. Så kan nyfikenhet väckas för att dela
.gemenskapen kring Jesus Kristus i samtal och handling.
I

Församlingen vill möta livets och världens utmaningar bl a genom att lyfta
fram varje människas tillhörighet i skapelsen och därmed hennes ansvar att
vårda den i engagemang för miljö -frân bygdens närmiljö till hotet från
klimatförändringarna och genom att så långt det är möjligt skapa goda
förutsättningar för att mötas, såväl i våra fysiska rum som i digitala media.
Att tänka långsiktigt och se över församlingens Iokalbestånd och minska
dess miljöpåverkan är också en del av detta.

-

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

3. Den grundläggande uppgiften
.

Församlingens 'grundläggande uppgift är en, med fyra olika dimensioner.
Gudstjänst
Församlingens uppgift är att i gudstjänstlirande levandegöra och
manifestera Guds kärlek genom Jesus Kristus i vår tid.
Gudstjänsten är en kraftstation där vi får fylla på med andlig näring så att vi
kan vara sändare och mottagare av kärlek. Den är en mötesplats mellan
Gud och människa och mellan människor som vill uttrycka sin tro och be
tillsammans. Gudstjänstens sammanhang ska präglas av värme och
öppenhet för alla som söker sig till den. Bemötande, delaktighet,
kyrkorummens fysiska förutsättningar och goda möjligheter till
förberedelser inför gudstjänsterna, är några viktiga bitar för att uppnå det.
Möjlighet till fördjupning för kyrkvärdar och andra engagerade ska finnas.
Församlingen firar huvudgudstjänst -företrädesvis mässa - vid kyrkoårets
alla sön- och helgdagar. Det finns en stark önskan om att
huvudgudstjänstens' innehåll Och form ska vara angelägna här och nu.
Antalet firade gudstjänster i församlingen ökar och olika gudstjänstformer
prövas, som komplement till huvudgu'dstjänsten. De närmaste åren vill
församlingen fortsätta utveckla pilgrimsvandring som en del i detta.
Gudstjänstens många olika språk behöver tas tillvara. Kyrkomusiken i dess
mångskiftande former är en ovärderlig del i detta och en viktig nyckel till
gudstjänstutveckling. Barn och ungdomar välkomnas till delaktighet och
medverkan i gudstjänst och församlingen behöver göra ännu mera för att
fortsätta utveckla detta.

De kyrkliga handlingarna (dop-. konfirmations-, vigsel- och
begravningsgudstjänstema) är välbesökta och viktiga
gudstjänstsammanhang och kontaktytor som församlingen gäma vill ta
tillvara.

Undervisning
Församlingen vill vara en växtplats för livet och kristen tro genom
gemensamt lärande i alla åldrar.
Lärande sker på många olika plan och i flera sammanhang. Det förutsätter
öppenhet och nyñkenhet inför att möta något nytt. Lärandet förutsätter
också en känsla av sammanhang för det som undervisningen handlar om den måste m a 0 beröra våra liv just sådana de är i varje tid, om den ska bli
till verkligt lärande. Fördjupningsmöjligheter i tron för unga vuxna och stöd
till enskilda kristna blir en viktig del i detta framöver.

Max antal tecken' 2150 inkl blanksteg

dop; och missionsbefallningen ber Jesus sina lärjungar att gå ut för att
döpa och lära ut vad Jesus är och står för.
Därför går församlingens undervisningsuppdrag ut på att förmedla tro, hopp
och kärlek genom allt ifrån hur vi är mot varandra til-l tolkning och
vägledning genom samtal om livet utifrån bibel och kristen tro.
I

Diakoni
.Diakoni är att se medmänniskan och låta tro bli handling. Det är att 'göra'
det kristna budskapet och därför ständigt försöka se och möta varje
medmänniska med omsorg och ödmjukhet.

Församlingens diakoni ska vara öppen, inbjudande och lyhörd för utsatthet
och utanförskap. Den ska präglas av omsorg om såväl medlemmar som
dem som bara vistas i vår församling en kort tid, ibland under svåra
omständigheter i väntan på uppehållstillstånd. Den ska ge möjlighet att
innesluta alla som behöver det, i en församlingsgemenskap genom att
skapa mötesplatser där ålder, kön, etnicitet 0 s v inte sätter upp hinder.
Barnens utsatthet är särskilt viktig att uppmärksamma och församlingen
verkar för att ge konkret hjälp på Olika sätt.
Diakoni är ett förhållningssätt vilket ska prägla allt arbete som skeri
församlingen, så att människor känner att det ñnns ett gott sammanhang
här. De volontärer som verkar inom diakonin är viktiga medarbetare och
det ska finnas goda former för att kunna engagera sig under kortare eller
längre tid.
'

Mission
Mission innebär att Strövelstorps församling vill stå upp för kristen tro i
varierande och de mest skilda sammanhang samt lokalt förmedla
evangeliet om Jesus Kristus genom olika kanaler och på sätt som är tänkta
att nå fram till varje människa.

ldop-ImissionsbefalIningen är Jesus tydlig med att involvera 'alla folk'. Det
finns alltså inte egentligen globalt och lokalt, utan ett enda perspektiv på
mission. Det är att i ord och handling leva kristen tro så att det genomsyrar
allt som sker i möten med människor från när och fjärran. Att kommunicera
klokt kring kristen tro och hitta rätt plattformar för det, är en del av
församlingens uppdrag.
Att stödja, liksom att uppmärksamma våra kristna trossyskon runt om i den
världsvida kyrkan, är också en viktig del av församlingens
missionsuppdrag.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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2.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL

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

GUDSTJÄNSTFIRANDE

(17 kap3 och 5

§ KO samt37 kap 2§ KO)
JA

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

D

NEJ

Församlingen brukar ansöka om att fira gemensam gudstjänst med annan församling på
Annandag pingst samt vid någon helgdag underjuitiden.

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § &

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

42 (ar 2019)

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

.

_

Om 'JA' ovan. hur många gånger per år? NAGON GANG

I]

JA

'3

CA1 GÅNG/MÄN

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift

JA E]

Församüngen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok

JA |:|

NEJ

D

D
NEJ D
NEJ D

ALLTID

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/år med

församling
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PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)
Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal prästtjånster:
I

2

församlingen finns följande pråsttjânster:
1

kyrkoherde,

1

komminister

Då kh är kontraktsprost ñnns ytterligare en 30%-ig prästtjänst medan uppdraget pågår

I

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

I

församlingen finns följande större sprâkgrupper representerade:

På asylboendezett stort antal språk. vilka varierar över tid.

I

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

Vi bedriver språkverksamhet för nyanlända, dock utan att ha egna språkresurser för detta
utan med hjälp av studieförbund inom ramen för vår projekttjänst för asylsökande..
Vi erbjuder kyrkliga handlingar på engelska, tyska och franska.

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

JA

NEJ

EI

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

Engelska, tyska, franska, polska
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