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för Bjuvs församling i LmgudetAaizo kontrakt

För förteckning av kyrkor och öppettider; se baksida

Församlingsexpeditionen har expeditionstid för personñga besök och telefontid:

Månad..OnsdzEredJana-.12.99..samt.fl.3.QQ.-.15..QO ...,1Tlsd...il.3..09:.1.5t00

Församlingens webbplats: wwwavenskakyrkamselhiuv

Sociala medier: .facebook

Följande dokument, som relaterar till församlingsinstruktionen, finns i församlingen och är

insända till kontraktsprosten:

Barnkonsekvensanalys som genomförts vid framtagandet av Ja Nej|:|
'

församlingsinstruktionen

Verksamhetsplan (kopplad till budget) Ja E] Nej [2]

Gudstjänstpian Ja - NejE]
Pastoral handlingsplan för dop JaD Nej.
Pastoral handlingsplan för konñrmandarbete Ja EI Nej

Pastoral handlingsplan för begravning Ja EI Nej.
Handlingsplan för beredskapsförberedelser under kris Ja EI Nej.
och höjd beredskap
Pastoral plan för användandet av församlingens kyrkor

JaU Nej.
/

Kontraktsprosten har tagit del av dessa

dokim/6th» :Liu 2201-??
Ort och datum, namn

Kyrkofullmåktiges godkännande Kyrkoherdens godkännande Kyrkorådets godkännande
av församlingsinstruktionen av församlingsinstruktionen av församlingsinstruktionen

.BJAJM.ZQZ.Z:Q§:15... .51W 2022-03-15
Ort

dafum
Ort och datum

i *

7/22Kyrkofulimâktiges
..

Kyrkohe e

ordförande
'

ordförande

Carsten Ludwig Sören Trygg _Kenneth Bolinder

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande

Domkapitlet i Lund utfärdar denna församlingsinstruktion att gälla tills vidare

Lund den 2-7 “PM 2011 på domkapitlets vägnar:

//AJohan Tyrberg, biskop
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I församlingen frms följande kyrkor:

Billesholmekyrka .

Norra Vrams kyrka

...........

Samtliga kyrkor kan öppnas av vakt-

mästare efter telefonkontakt.
.....
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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 omvärldsbeskrivnlng samt en programförklaring
för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.
För hjälp: Se Vägledning för arbetetmed församlingsinstruktionen

Församlingens omvärld

1. Beskrivning

1. Kort omvärldsbeskrivning
Geografi
Bjuv har en Iandareal på 115 km2 vilket innebär att kommunen är till ytan
den 21 minsta kommunen av 290 stycken i landet. Kommunen har ett bra

geografiskt läge, med goda kommunikationer till bland annat Helsingborg.
Bjuvs församling består av tätorterna Bjuv och Billesholm med

kringliggande landsbygd. (Ekeby som ligger i Bjuvs kommun hör till annan
församling.) _

I församlingen finns fyra kyrkor; Bjuv, Norra Vram, Billesholm och
Risekatslösa. Det finns församlingshem i Billesholm och i Bjuv.

Bostäder och befolkning
Antalet boende i Bjuvs kommun är från 2020-12-31. 15842 invånare av
dessa är 12010 folkbokförda i Bjuvs församling. Antalet utrikesfödda 18-64
år är 31,8% (riksgenomsnitt 19,7%).
Åldersstrukturen i Bjuvs kommun (riksgenomsnitt inom parentes):lnvånare
0-19 år = 26% (22.8%), Invånare 20-64 år = 55.5% (53.2%). Invånare
65-79år =14,3% (17,7%). invånare 80- = 4,3% (6,3%).
År 2020 fanns det totalt 6 507 bostäder i Bjuv. Av dessa stod äganderätter
för 62,3 procent av beståndet, följt av hyresrätter (26,2 %) och
bostadsrätter (11,4 %).
Enligt kommunens prognoser kommer befolkningen öka till drygt 18 000 år
2030 och nästan 21 000 år 2040. Siffrorna bygger på prognoser utifrån
gjorda byggplaner. Det finns en osäkerhet utifrån att det är just prognoser.
Ett grovt mått på trångboddhet är antal invånare per lägenhet. I genomsnitt
bor det 2.41 invånare per Iägenheti Bjuv, vilket kan jämföras med 2,06
invånare per lägenhet i riket.

Arbete och ekonomi
Historiskt sett är Bjuv ett gruv- och brukssamhälle. Bjuvs kommun är den
största arbetsgivaren med cirka 1133 anställda och inom det privata är det
Saint-Gobain Sweden AB lsover som är den största med cirka 425
anställda. Hello fresh ska mer än fördubbla sin produktion och öka antalet
anställda till omkring 1800 personer de närmaste åren.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



Sysselsättning och Arbetslöshet
Antalet "arbetsplatser" inom kommunen är 4800 stycken.
De branscher som sysselsatte flest personer i Bjuv år 2020 var “tillverkning
och utvinning" med 870 sysselsatta, “vård och omsorg; sociala tjänster'
med 862 sysselsatta och "utbildning", som sysselsatte 634 personer.
Pendling
Det finns goda kommunikation och pendlingsmöjligheter inom kommunen,
med en tåglinje som sträcker sig från Bjuv till Helsingborg och till

Kristianstad, samt en annan linje från Billesholm till Åstorp och till Malmö.
Den mest frekventa pendlingen sker mellan Bjuv och Helsingborg.
lnpendling från Helsingborg låg 2020 på 1114 personer. (Totalt
lnpendlande= 2603 personer) och ut till Helsingborg 2538 (Totalt
utpendande = 4705 personer).

Sysselsättning och utbildning i siffror från 2020 för Bjuv (Sverigemedel
inom parentes): Medelinkomsten 275.005 kr (304.068 kr), **Högutbildade
11,3% (28,9%), Förvärvsfrekvensen 74,8% (78,3%), Arbetslöshet 11,1%

(8,5%), Bidragsförsörjda 15,9% (13,4%). *Ungdomsarbetslöshet15,5%
(24,8%).
*Arbetslösheten redovisas alltid som en andel av arbetskraften. En stor del
av alla 15-24-årlngar ingår inte i arbetskraften, eftersom många av dem

studerar på heltid och inte söker jobb.
**Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i

åldersgruppen 25-64 år.

Utbildning, föreningar och fritid
lnom Bjuvs församling finns det tre skolor; två stycken F-åk 9 och en F-åk 6

Det finns tolv förskolor i församlingen vara av fem stycken förskolor i

Billesholm och sju stycken i Bjuv. Det finns en fritidsgård i Bjuv.
l BjUvs kommun finns det 55 föreningar varav 13 stycken är
idrottsföreningar.

Barn och unga
Enligt en undersökning gjord av länsstyrelsen kan man utläsa att det ñnns
en mer tillåtande attityd till droger och alkohol inom hemmen i Bjuvs
kommun. Undersökningen visar en högre grad av problembeteenden
kopplade till droger, alkohol, skolk och våld. Förklaringar till orsaken finns i

de svåra familjesituationema, och att barn pga detta i mindre grad ges
möjlighet till socialt umgänge och till fritidsaktiviteter. Undersökningen visar
också en relativt låg frekvens i Bjuvs kommun av tidiga skolframgångar (åk
3 och åk 6).

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



2. Utmaningar ochmöjligheter

Våra utmaningar finns främst i:
- att öka Svenska kyrkans förtroende genom att vara en synlig och
närvarande samhällsaktör som arbetarför att alla goda krafter ska hjälpas
åt i utvecklandet av det goda närsamhället.
- att möta och stödja människor som befinner sig i utanförskap på ett eller
annat sätt, t ex genom Iångtidsarbetsiöshet, Iångtidssjukskrivning eller
ofrivillig ensamhet.
- att arbeta för integration och förståelse människor emellan, oavsett om
orsaken är religiös, kulturell, social eller något annat.
- att arbeta för ett ökat ideellt engagemang i församlingens olika
verksamheter.
- att nå ut till fler barn och ungdomar

Våra möjligheter finns främst i:
- att församlingen har ett stort förtroende, och att vi möter vilja till

samverkan såväl från kommunen, som föreningar och andra engagerade
krafter.
- att vi har stora och fina lokaler i de båda tätortema i församlingen.
- kraftig ökning av bostadsbyggandet de nånnaste-1O åren. vilket kommer
att öka folkmängden avsevärt
- stort engagemang hos såväl medarbetare som ideella

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg



Programförklaring

1. Identitet

'I denna församlingsinstruktion försöker vi att genomgående använda orden

"vi" och "församlingen” enligt följande:
Vi = Personal. förtroendevalda och ideella
Församlingen = alla människor, såväl medlemmar som icke
medlemmar, såväl fastboende som fritidsboende och inpendlare, som
vistas inom den geografiska församlingens gränser.

Allmän inledning till hela församlingsinstruktionen:

Vår församlingsinstruktion ska vara ett översiktligt och levande dokument
som ger en huvudinriktning på vår verksamhet. Helt i linje med Lunds stifts
vision om att med dopet som grund, inspirera till lärande och odla hoppet
vill vi möta de livets utmaningar som finns särskilt i Bjuvs församling. W
utelämnar alltför specifika mål, som i stället finns i våra verksamhetsplaner.
och strävar efter tydlighet med det vi vill, gör och står för, så att människor
vet vad de har att ta ställning till. Två meningar vi ska undvika i vårt arbete
år: "Så har vi alltid gjort förut." och ”Så har vi aldrig gjort förut.”

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



2. Uppdraget för de närmsta fyra åren

Vi vill arbeta för att utveckla gudstjänsterna så att flera väljer att fira dem

tillsammans i våra kyrkor. Genom gudstjänsterna och alla andra
verksamheter vill vi arbeta för att alla som kommer dit ska finna en

gemenskap som tillför livet mer mening och positivt innehåll.
Vi vill utveckla ett diakonalt arbete där människor ska känna sig stärkta och

behövde, bl a genom nya mötesplatser och gröna rum. Detta arbete vill vi

ska ske i samverkan med andra centrala aktörer i samhället.
Vi vill arbeta för att flera ska välja att döpa sig eller sitt barn, och för att

erbjuda olika former av dopundervisning, t ex vill vi starta en uppsökande
verksamhet som går ut på att göra församlingen känd för så många som

möjligt.
Vi ska pröva nya vägar för att synas mer ute i samhället, där människor rör

sig, och därmed möta människor som vi annars inte möter.
Vi ska arbeta för att få fler ideella engagerade i våra olika verksamheter.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



3. Den grundläggande uppgiften

Inledning
Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva

undervisning, samt utöva diakoni och mission. Alla uppgifter och
verksamheter går dock mer eller mindre in i varandra och därför ska

församlingsverksamheten drivas med en helhetssyn och med god kvalitet.

Därför ska vi heller inte arbeta distriktsuppdelat, men ändå ta hänsyn till

lokala olikheter och förutsättningar. All personal ska verka i hela

församlingen. Övergripande ledord är öppenhet, tydlighet, värme och

glädje.
Eftersom några uppgifter, som just finns med i allt, men som vi tycker är
extra viktiga att ha en inriktning i, så har vi i en bilaga lagt till dessa
rubriker. Det är Miljö och hållbar utveckling, Ideella medarbetare, Ekumenik
och samarbete med andra församlingar, Religionsdialog, Fortbildning,
Information och digital närvaro, samt Internationellt arbete. Det senare har
vi dock lagt till som en punkt även i mallen nedan.

Gudstjänst
Våra ledord när det gäller gudstjänst är igenkännande. delaktighet,
tillgänglighet och kontinuitet. Musiken och liturgin är viktiga delari

gudstjänstlivet och ska vara varierade och anpassade så att de illustrerar

och förstärker budskapet. Någon form av mässa ska vara den vanligaste
gudstjänstformen. Jesus sade: ”Låt barnen komma till mig." - därför ska vi

hela tiden arbeta för att barnen ska känna sig välkomna och delaktiga i

gudstjänsterna.
Vi möter många människor vid dop, vigsel och begravning. Dessa

gudstjänster ska förmedla Guds närvaro i de olika Iivssituationerna. Detta

är viktiga möten med människor i olika skeden i livet och ska. så långt
möjligt är, förberedas i personliga möten.
När det gäller dop, vill vi ständigt hitta nya vägar att nå fler med detta
nådens erbjudande, bl. a i form av olika projekt.

Undervisning
Undervisning ska genomsyra all verksamhet, så att människor på olika

mötesplatser i församlingen ska få kunskap om Kristus med sig. Samtal är

viktigti all undervisning, så att alla ska kunna känna sig delaktiga och

sedda i de olika verksamheterna.
Bibeln är hela tiden centrum i undervisningen.
Undervisning för barn och ungdomar ska göras på ett sådant sätt att det
väcker nyfikenhet att veta mer, och vi ska vara uppñnningsrikai hur vi kan

skapa mötesplatser för dem i församlingens verksamhet.
Vuxenundervisning ska innebära allt från allmänna baskunskaperi kristen
troslära, till fördjupning på olika områden. allt anpassat till deltagarnas
förutsättningar.
Kontirmationsverksamheten intar en särskild plats i undervisningen.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



Konfirmanden ska få sin tillvaro och sina livsfrågor belysta i evangeliets
ljus. Verksamheten ska vara så utformad att den upplevs viktig och

meningsfull för konfirmanden. Detta innebär att tilltalet ska ske med ett

språk som kontirmanden kan förstå.

Diakoni
Vår diakoni ska utmärkas av handling, den ska m a 0 vara evangelium i

praktisk handling. Vi måste våga gå ut och se och möta nöd och utsatthet,
och vi ska stödja medmänniskor som befinner sig i någon form av kris, med

närvaro, samta oc praktiskt stöd. Det diakonala tänkesättet ska

genomsyra hela församlingens liv och vara hela församlingens
angelägenhet. Därför ska vi skapa trygga mötesplatser där vi kan gå
bredvid den behövande en period i livet. Detta kan t ex gälla
långtidsarbetslösa. långtidssjukskrivna. flyktingar och de som lever i

ofrivillig ensamhet. För att klara det diakonala uppdraget behöver vi
samverka med andra goda krafter i samhället. Här vill vi, med begreppet
social ekonomi* som grund, driva verksamheter som kan hjälpa och stärka

behövande medmänniskor, t ex genom Mary-metoden och s. k. grön
diakoni. Inom diakonin anser vi det extra viktigt att se och arbeta för de

barn som är utsatta av en eller annan anledning.

Mission
Ordet mission kommer av latinets ord för sändning och innebär att vi som

kristna har ett uppdrag att lord och handling visa på det kristna budskapet.
Mission utgår från gudstjänsten och dopbefallningen. För oss i Bjuvs
församling innebär det att vi ska ut i samhället och synas, mötas och ta

initiativ till handlingar som visar på Guds och det godas närvaro i världen.

Vårt uppdrag är att, med misslonsbefallningen som utgångspunkt, bära ut

det kristna budskapet om hopp och liv. Vi ska Visa vad kyrkan ger och gör i

världen, såväl lokalt som globalt. Vi ska göra församlingen känd, inte minst

genom många personliga möten.

internationellt arbete
Vi vill arbeta för att tydliggöra att Bjuvs församling är en del av den
världsvida kyrkan. Detta vill vi göra genom att internationella perspektiv ska
finnas med ide olika verksamheterna. Genom kunskap och information om

olika kulturer vill vi verka för ökad förståelse för varandra, och därigenom
motverka kulturkrockar. För att vidga våra perspektiv så vill vi också arbeta

för att etablera kontakt med en vänförsamling i något annat europeiskt
land. Vi ska också ha en internationell grupp bestående av såväl anställda
som valda lekmän, där vi kan ge vårt bidrag i internationell diakoni genom
både Act och SKUT, t ex genom information och insamlingar.

i_ ,,_______ _

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



Ej aktuellt
efter den
20/5 2018

2. FÖRSAMLlNGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL

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

GUDSTJÄNSTFIRANDE (17 kap 3 och 5 § KO samt 37 kap 2§ KO)

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

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 5 & 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
56 (siffranifrån 2019 Pga pandemin),

Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som

ingår i Den svenska kyrkohandbaken som huvudgudstjänst?
JA U NEJ ü

Om 'JA' ovan, hur många gånger per år? NÅGON GÅNG E] CA1 GÅNG/MÄND ALLTID D
Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift JA E] NEJ D

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok JAD NEJ E]

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

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

gudstjänst högst

2 gånger/år med Equmeniakyrkans församlingigjuv (Centrumkyrkan)_
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PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 9' KO)
\

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen ñnnas minst följande antal prästtjånster:
3

l församlingen finns följande prästtjänster:

1 kyrkoherdetjänst och 2 komminlstertjånster

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

Hur många organisttjänster finns?
0 Hur många kantorstjånster finns? 1.15

DIAKONER

Hur många diakontjanster finns i församlingen?

1 diakontjänst

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

1(2-tidskantorstjänsten upprätthålls av pensionerad kantor som tidigare haft

mångårig tjänst i församlingen.

Övriga profiltjänster är 2 församlingspedagogtjänster.

11



FÖRSAMLlNGENS VERKSAMHET PÄ ANDRA SPRÃK (57 kap 5§ KO)

I församlingen linns 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, Tyska. Spanska (mars-november pga säsongstjänst). Danska.. Polska, Ryska,

och Tjeckiska.
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Svenska kyrkan 'li'
BJUVS FÖRSAMUNG LUNDS STIFT

Ink. 2022 -84- 05
Bosnian Diarienr:
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Gudstjänstplan för Bjuvs församling

Fasta tider att utgå ifrån för huvudgudstjänster:
K|.11 i Bjuvs kyrka varje söndag
Kl.13.30 i Billesholms kyrka varannan söndag

Vid storhelger används även Norra Vrams kyrka och gudstjänsterna fördelas så
att det är minst en huvudgudstjänst i församlingen.

Mässa firas minst 40 ggr/år i samband med huvudgudstjänst och

utgångspunkten är att det ska vara minst en mässa varje söndag.

.po-_-

Antagen vid kyrkofullmäktiges sammanträde den 2022-03-15

/MÅJ
am//J
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