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FÖRSAMLINGSINSTRUKTlON
för Uppåkra församling i Iqmazlâara..kotral$t kontrakt

För förteckning av kyrkor och öppettider, se baksida

Församlingsexpeditionen har expeditionstid för personliga besök och telefontid:

Mån..tis.Justicekl....1.Q.-.12.§Qe.gns..kl,...13:.1.5

Församlingens webbplats: WW.§V6D$K$|SY.IK§H.§§I.UQP.8KT8

Sociala medier: Facebook..Uppâkra.församling.lnstagramuppakraforsamling

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

Barnkonsekvensanalys som genomförts vid framtagandet av .la El NejD
församlingsinstruktionen

Verksamhetsplan (kopplad till budget) Ja Nejl]
Gudstjänstplan Ja NejEl
Pastoral handlingsplan för dop Ja NejD
Pastoral handlingsplan för konfirmandarbete Ja Nejü
Pastoral handlingsplan för begravning .Ia Nejü
Handlingsplan för beredskapsförberedelser under kris Ja NejEI
och höjd beredskap
Pastoral plan för användandet av församlingens kyrkor Ja El NejU

Kontraktsprosten har tagit del av dessa oku en

M1 /7/7Ort och datum, amn

Kyrkofullmäktiges godkännande Kyrkoherdens godkännande Kyrkorådets godkännande
av församlingsinstruktionen av församlingsinstruktionen av församlingsinstruktionen
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Domkapitlet i Lund utfärdar denna församlingsinstruktion att gälla tills vidare

Lund den 1 2
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på domkapitlets vägnar:
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I församlingen finns följande kyrkor:

Uppåkra_ kyrka

Knäetorps kyrka

Tottarps kyrka

Görslövs kyrka

Särslövs kyrka
..... ."

_Mölleberga kyrka

Öppettider vardagar
9'1 5

helger

Öppettider vardagar9'1ssommar

helger

Öppettider vardagar
9-1 530mmar

helger

Öppettider vardagarg-1
550mmar

helger

Öppettider vardagarg'1550mmar

helger

Öppettider vardagar-9455071177137

helger

Öppettider vardagar

helger.

Öppettider vardagar

helger

Öppettider vardagar

helger

Öppettider vardagar
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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
Församlingen ligger i sin helhet inom Staffanstorps kommun och här ñnns
både en levande landsbygd och den växande tätorten Hjärup.
Nybyggnationen lockar främst barnfamiljer att bosätta sig här. Av
församlingens idag dryga 8000 invånare bor ca 5000 i HjärUp och
resterande 3000 i andra delar av församlingen. Sedan 2014 har Hjärup
ökat med ca 1200 invånare och till och med 2023 kommer vi att öka med
ca 750 invånare. Enligt kommunens prognoser för nybyggnation av l

bostäder i församlingen till och med 2038, kommer det att leda till en
ökning av befolkningen med ytterligare minst 2500 invånare.
Demogratiskt är vi en ung församling. 33% av de som bor i församlingen är

i

under 19 år, 30% är i åldern 30-49 år och 17% är över 60 år. Det märks l
1

statistiken att man som ungdom flyttar härifrån för studier och jobb på i

annan ort, men att man gärna flyttar tillbaka när det är tid för
familjebildning. Församlingen har en stor in- och utflyttning.
Geografiskt omfattar församlingen västra delen av Staffanstorps kommun
med Hjärups samhälle som befolkningsmässigt centrum, där
Församlingsgården också ligger. Församlingen består av kyrkbyama
Uppåkra, Tottarp, Knästorp, Särslöv, Görslöv-Nordanå, Mölleberga och sju
kyrkogårdar, varav en är Flackarp med en klockstapel. \

Församlingsborna har Staffanstorp som centralort och kommunikationerna
dit är bristfälliga. Hjärup har goda förbindelser till både Malmö och Lund
och många bor i Hjärup och pendlar till sitt arbete på andra orter. Flertalet
församlingsbor bor i egna villor. Det finns få hyresrätter i kommunen.
Vid samtal om församlingens omvärld med ungdomgruppen, beskrev den
Hjärup som tryggt och lugnt men lite tråkigt och att det är nära till allt, ex
Lund, Malmö och Lomma. Ungdomar i församlingen upplever sig leva
under stor press ex. i skolan. Hjärup saknar en plats där ungdomar på ett
kravlöst sätt kan slappna av på sin fritid. De äldre i församlingen saknar
service i Hjärup.
Förskolor, skolor och vårdsektom räknas till de större arbetsplatserna.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



Skolorna har barn från förskola upp till klass 9. Granne med
=församlingsgården ligger förskolor, Hjärups skola, Hälsomedicinskt
centrum, 55+boende och äldreboendet Klöverlyckan.

i

l

Runt om i församlingen finns det också en del egenföretagare;
ihantverkare, lantbrukare och åkerier. Det vanligaste är dock att man inte ,

arbetar inom vår församling utan att man pendlar till arbete i närliggande
i

gstäder.

iKultur- och fritidsutbudet i Uppåkra församling, med Hjärup som centralort,
lär präglat av de åldersgrupper som främst rör sig i byn. De allra yngsta och
.de allra äldsta erbjuds med viss regelbundenhet teater och föreläsningar
_._ på ex Hjårups bibliotek.
?Den stora åldersgruppen mellan 6-50 år är i stort hänvisad till kringliggande
;åstäden där kulturutbudet är bredare, sett till målgrupp.

\

ç-;Uppåkra församling står för en betydande del av det kulturutbud som finns i
*

:denna del av kommunen.
:Byalaget vänder sig till dem som bor i Hjärup med föreläsningar och

;aktiviteter
för olika åldrar.

i

i'Kulturskolan har elever i flera av skolorna som ligger i församlingen. i

Idrotten är den fritidsaktivitet som riktar sig till alla åldersgrupper i

församlingen. I synnerhet fotbollen engagerar många från skolålder till
pension.

Vid Uppåkra kyrka ligger Uppåkra arkeologiska center, som utökar sin
verksamhet för varje år.
I takt med att stationsområdet genomgår förändring, med nya spår och nya
byggnader, kommer det att få både handel och restauranger.

Det finns inga andra religiösa samfund med bas iförsamlingen.

Analys av barns situation utifrån FN:s barnkonvention.
För barn och unga ñnns många sportiga fritidsaktiviteter som ex fotboll,
dans, bandy. Det finns en scoutförening. För de barn som vill gå på
aktiviteter av det mer kulturella slaget är utbudet inte så stort, utan de får
vända sig till närliggande städer/kommuner.
Kommunen arrangerar också sommaraktiviteter, men de flesta av dessa
aktiviteter är förlagda till Staffanstorp. l Hjärup saknas en plats att

”
hänga

'på" för barn och unga. ,

Avsaknaden av hyresrätter och billigare lägenheter gör att det vid
skilsmässor är svårt för båda parter att bo kvar i Hjärup, vilket skapar en
orolig situation för barnen.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



2. Utmaningar och möjligheter

Befolkningsmässigt är vi en växande församling, vilket utmanar oss till att
möta dem som flyttar in så att de kan upptäcka församlingens gudstjänstliv l

och verksamheter. Inflyttningen är en möjlighet att bli en större församling
tillhörighetsmässigt, men också att få fler som är delaktiga och
engagerade. Församlingen är angelägen om att behålla medlemmarna.
Församlingen är utspridd geografiskt och åldersmässigt och en utmaning
är att vara angelägen för många och möta behoven hos människor i olika
Iivssituationer. Människor har inte en självklar relation till kyrkan i dag. Vi
behöver utveckla vår kommunikation för att nå ut med budskapet om att vi
finns och vad vi gör.
l Uppåkra församling ñnns sex fina kyrkor, som ligger där majoriteten av
församlingsborna inte bor. Vi vill tillgängliggöra kyrkorna så att fler kan
upptäcka dem. Det viktigaste uppdraget som församling är att finnas för
församlingsborna och visa på vägar in i församlingens liv och till att fira
gudsüänst
Församlingsgården i Hjärup är den huvudsakliga samlings- och
arbetsplatsen och den måste anpassas till det ökade behovet av en
mötesplats för alla åldrar.
Vår goda relation till skolorna ger möjlighet till kontakt med barn och lärare.
Utgrävningarna i Uppåkra är betydelsefulla med växande verksamhet och
antal besökare. Uppåkra kyrka ligger mitt i detta område och vi måste vara
tillgängliga och öppna.
Det finns många barnfamiljer i vår församling. Vi vill vara en samlingsplats
för barnen och deras familjer. En viktig uppgift är att inbjuda barnen som
föds till dop och ha en långsiktig dopstrategi, där både barn och vuxna får
upptäcka mer av dopets och trons möjligheter.
Centrum i en församlings liv är gudstjänsten. Det finns en utmaning i att
hitta fram till ett gudstjänstliv som inbjuder både dem som söker det lilla l

sammanhanget och det lite större, för både vardag och söndag. Vi ser *

möjligheten i att söndagens huvudgudstjänst får bli det nav och den puls
som vi kan samlas i, oavsett ålder, och där många människor kan känna
sig välkomna och delaktiga.
Vi anar en andlig längtan hos människor idag, ett sökande efter sådant
som skapar mening och tror att kyrkans andliga liv och tradition har något l

viktigt att erbjuda. 4

En församlings Iiv ska inte endast vara avhängigt de anställda. Församling
är vi tillsammans och mångas insatser på olika sätt gör församlingen
levande och dynamisk. Därför vill vi bjuda in fler att engagera sig ideellt i

församlingens liv.
Svenska kyrkans ekonomiska framtidsutmaning behöver finnas med i vårt
arbete.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg



Programförklaring

1. Identitet

åUppåkra församling är en del av Torna-Bara kontrakt, Lunds stift, Svenska ;

lkyrkan
och en del av den världsvida kyrkan. Kyrkans centrum och livskälla 1

.är Jesus Kristus och evangeliet om honom.
"Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus, leva i tro, en kristen
:gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen
iåterupprättas." (KO Andra avdelningen s. 15)
Uppåkra församling består av landsbygd och en mindre växande tätort.
Huvuddelen av befolkningen bor i tätorten Hjärup, där också
församlingshemmet ligger. Alla kyrkor finns på ett längre avstånd från vårt
församlingshem och runt kyrkorna finns mindre byar. där det kring ett parår viss nybyggnation av småhus. Den gudstjänstñrande kärnan skiftar
'utifrån vilken kyrka man känner sig tillhörig. Av det skälet är det en ganska ,

heterogen församling, men uppgiften att tillsammans arbeta för
samhörigheten i församlingen är viktig. Vi vill arbeta för känslan att vi är en
församling!
Det är en inflyttningsförsamling, vilket gör att många inte har rötter/tradition
i våra verksamheter utan de stora livshändelserna kan vara viktiga vägar in
i församlingen. Det finns många barn- och barnfamiljer i församlingen.
Barnkonsekvensanalys finns med i vårt vardagliga arbete.
Uppdraget för församlingen är att vara kyrka där människor är, geografisktoch i livets skeenden.
Vi ska vara trygga i tron på och i gemenskapen med Kristus. i ett samhälle
har institutioner och människor olika roller och uppgifter och att vara kyrka
och att visa på kristen tro är vår uppgift. Lunds stifts vision ” Bottnai
nåden och skapa i världen ” tolkar vi så.
Vi vill att Uppåkra församling ska vara en öppen och inkluderande
gemenskap. Vi vill vara välkomnande och ta vara på människors lust,
kreativitet och engagemang och stå upp för mänskliga rättigheter. Vi vill
uppmuntra till delaktighet och ansvar. Vi är beroende av varandra på ett
större plan och församlingens liv ska gestalta det.
.Vi är också en digital församling. Via våra sociala medier möter vi både

Iförsamlingsbor
och icke-församlingsbori olika åldrar.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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z. Uppdraget för de närmaste fyra åren

Omtag och omstart
Efter pandemin behöver vi lägga kraft och tid på att starta om våra
verksamheter och ta ett omtag för ett långsiktigt arbete. Vi ska ta tillvara
det vi har byggt upp under pandemin av ex uttåtriktat arbete.

i

Nå ut
Vi ska arbeta för att nå ut till de som är nyinflyttade och genom låga
trösklar bjuda in till församlingens verksamheter och gudstjänster. Vi ska
göra församlingen mer känd för att skapa relation till församlingsbor och
närsamhälle. Vi vill arbeta för att de som har en positiv bild av kyrkan, även
om de inte är aktiva. fortsätter att ha det. I

Dop - barn och ungdomar
Vi ska visa på möjligheten till kyrkliga handlingar l livets alla skeden.
Särskilt ska vi arbeta för att öka dop- och konfirmandfrekvensen, så att fler
barn och ungdomar och deras familjer känner att de har gemenskap med
kyrkans liv. Det är viktigt för oss att i allt arbete ha med barnens och
ungdomarnas perspektiv.

Gudstjänstliv
Vi ska ha ett levande gudstjänstliv med söndagens mässa som centrum i

församlingens liv.

Ideella
w ska arbeta för att vara en församling med många ideella i församlingens l

alla verksamheter. l

Församlingsgården
Vi ska arbeta för att tydliggöra församlingsgärdens funktion i närsamhället
och för oss själva. Vi vill att den- ska vara en mötesplats för alla åldrar.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg



3. Den grundläggande uppgiften

Gudstjänsten är församlingens Iivspuls. Särskilt lägger vi fokus vid
söndagens högmässa som en samlingsplats för församlingen; vi knyter
ihop vardagens verksamheter med den.
Söndagens högmässa ska vara välkomnande för alla åldrar, inbjuda till
gemenskap och delaktighet och tala till människors liv och erfarenheter. l

Den ska kännas angelägen.
Gudstjänstgrupper, församlingskörer, ungdomar och barn är viktiga i vårt
gudstjänstliv och vi önskar att alla som vill, oavsett ålder, ska kunna vara
delaktiga. Församlingen bär tillsammans högmässorna.
Musiken är en omistlig del i att förmedla ordet och det osägbara. Den ger
en dimension av det gudomliga, som är viktig för helheten.
Vi tror att det finns en vila i att högmässan följer sin givna ordning varje
söndag, men vet att det kan ta tid att förstå och upptäcka den. Att arbeta
med gudstjänstutveckling är prioriterat och vi ska vara öppna för förnyelse
med lyhördhet för det samhälle vi lever i.
Det är också viktigt för oss att ha ett regelbundet gudstjänstliv för vardagar
och kvällar med olika karaktär och för olika målgrupper och att be
tillsammans i våra verksamheter.
Det är viktigt att vara lyhörda för människors andliga längtan och svara an

I:på den.

Undervisningen i Uppåkra församling ska vara ett stöd till lärande och *

bygga på grundläggande kristna värderingar. Den skall anpassas så att
|den på ett relevant sätt möter människor i livets olika åldrar, skeden och

utifrån människors olika frågor och erfarenheter.
Det ska ñnnas teologiska reflektioner och pedagogiska grepp som talar till
vår samtid. Reflektionen, gemensam eller enskild, är en viktig del av
lärandet. Lärandet är ömsesidigt och skeri mötet med andra människor.
Vi vill i vår verksamhet skapa nyfikenhet och intresse för vad den kristna
tron och kyrkan är och ge möjlighet till växt i och fördjupning av människors
kristna tro. I gudstjänsten kan vi växa i vår tro och i våra liv och dela det
med andra. Vi vill på olika sätt inbjuda till och levandegöra dopet för alla
åldrar. Vi vill att ungdomarna ska känna sig tillhöriga församlingens
gemenskap och hitta en plats i det kyrkliga sammanhanget som de kan ta
med sig in i vuxenlivet.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg



Diakoni är kyrkans uppdrag att genom omsorg om medmänniskan och
skapelsen utöva kristen tro i handling. Diakoni är en dimension i all vår
församlingsverksamhet och för alla åldrar och är ett gemensamt uppdrag
för anställda, församlingsbor och ideella.
Diakonin ska arbeta för att människan ska upprättas och ges nya
möjligheter att ta ansvar för sitt liv. Vi ska vara en röst för alla som inte
själva kan göra sig hörda i kontakt med myndigheter och i samhället. Vi
samarbetar och samverkar med sociala myndigheter, region och landsting
och andra aktörer i kommunen och samhället, för att hjälpas åt att arbeta
för individens och samhällets bästa.
Diakoni ska vara till hjälp med att bryta ensamhet och inbjuda till

gemenskap, samtal, hembesök och liknande. De praktiska, andliga och
sociala dimensionerna ska rymmas. Vårt diakonala arbete ska nå också de
som inte finns med i våra verksamheter.
Vi erbjuder samtal för familjer som upplever kris och finns som en plattform
för barn som har en livssituation som är svår.
Församlingens diakonala arbete är lokalt och med ett givet engagemang
för världen.

Mission beskriver vad kyrkan och var församling är; en del i "Guds
sändning" i världen. Vi är en del av den världsvida kyrkan och av Lunds stift
och finns till som en del i ett större sammanhang och uppdrag.
Vi ska visa på den kristna tron i ord och handling. Vi vill nå ut till dem som
vi vanligtvis inte möter i våra verksamheter och skapa relationer till
närsamhället, och där är vårt digitala arbete särskilt viktigt.
Vi vill ha låga trösklar, som välkomnar in och gör det lätt att hitta in och som
uppmanar oss att både gå ut och nå ut.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



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

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

Iförsamlingen firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag: JA NEJ D
Om ”NEJ" ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.

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 44

Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som [I :Iingår i Den svenska kyrkohandboken som huvudgudstjänst? JA NEJ

Ej aktuellt a
efter den Om 'JA" ovan, hur många gånger per år? NAGON GÅNG |:| CA1 GÅNG/MÄN |:| ALLTlDD
20/5 2018

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift JA |:| NEJ D
Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok JA 1:] NEJ |:|

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

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

2 gånger/år med annat trossamfund församlingi Torna-Bara kontrakt

10



PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 5 KO)

2
Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal prästtjänster: .........

I församlingen finns följande prästtjänster:

1 kh + 2 komministrar

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

Hur många organisttjänster ñnns7 0 Hur många kantorstjänster finns? 2

DIAKONER

Hur många diakontjänster finns i församlingen?

1 (vakant)

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

.....

1 musikpedagog med inriktning barn och familj. 1 kamrer, 1 kanslist,

1 kyrkogårds- och fastighetschef, 5 kyrkvaktmästare, 25 % förs.hem.värd

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

Engelska

12


