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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 programförklarlng

för församlingamas grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.
För hjälp: Se Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Pastoratets omvärld
1.

Beskrivning

Västra Bjäre pastorat består av två församlingar: Västra Karup-Hov och
Torekov.
Västra Karup-Hovs församling är landsbygd bestående av mindre byar. De
gamla byarna är små men mycket livskraftiga. Församlingen är geografiskt
stor och sträcker sig från norr till söder på Bjärehalvön. Havet sätter
gränserna för församlingen, Laholmsbukten norr och Skälderviken i söder.
Församlingen saknar större arbetsgivare. Det finns några byggföretag med
ca 20 anställda. Bygden präglas av den bördiga jorden och det finns flera
i

jordbruksföretag. Den karaktär som präglar bygden är entreprenörskap
med ett stort engagemang både för sin utkomst och hembygd.
Föreningslivet är rikt. Fotboll är viktigt för folket och dess idrottsplatser är
viktiga samlingspunkter.
l församlingen finns förskola samt låg- och mellanstadieskola. Genom
beslut i Båstads kommun under 2018 kommer den nuvarande skolan i
Västra Karup att rivas för att ge plats för en ny skola vilken skall rymma
elever från hela Västra Bjäre. Avsaknaden av samhällelig service som post,
bank och livsmedelsbutik gör att de boende i församlingen är beroende av
egen bil eller fungerande kommunikationer till närliggande samhällen.
Trots avsaknaden av samhällelig service är inte Västra Karup-Hovs
församling en bygd som rustar ner. Det finns en stark självbild och
ambitionen är att det skall bli en större befolkning i framtiden.
Det kulturella utbudet är stort och inte minst Birgit Nilssons barndomshem
med museum sätter Västra Karup på den kulturella kartan. Den
musikaliska traditionen med kammarmusik ijuni och Birgit Nilssonvecka i
augusti växer i betydelse och kyrkan är en naturlig samarbetspartner i
dessa evenemang. Vid Boarp finns ett köpcentrum och en hembygdsgård.
Kustremsan är naturreservat med Hovs Hallar, Gråthögarna och Dagshög,
småbåtshamnar (Rammsjö och Norrbro) och badplatser. Det finns
golfbanor, tennisbanor och padelbana.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Torekovs församling ligger längst ut på Bjärehalvön och är Lund stifts
nordvästligaste hörn. Torekov är pastoratets största samhälle och präglas
av att det ligger längst ute på halvön, endast med Hallands Väderö längre
väster ut. Torekovs församling präglas av dess engagerade personer.
Självklart handlar det om de bofasta församlingsborna, men även alla de
personer som känner sig delaktiga i bygden och församlingen genom ett
långvarigt boende Torekov, trots att de är folkbokförda på annan ort
Sverige eller utomlands. Ett begrepp som skulle kunna användas för
Torekovs församling är att det finns en stor grupp som är ”kyrkobokförda i
hjärtat”. För att ge en tydlig bild av hur många personer det handlar om så
ökar befolkningen på sommaren och vid årets högtider från 2000 till 7000
personer. Detta innebär att man söker sig till Torekovs kyrka och
församling när livets högtider skall uppmärksammas. Dop, konfirmation,
vigsel och begravning sker i den kyrka och den församling där man vill
i
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uttrycka livets inre och djupa dimensioner.
Församlingen är liten ur geografisk synpunkt och omfattar Torekovs
centrala delar. Större arbetsgivare är Nolato. Under kommandeår kommer
låg- och mellanstadieskolan läggas ner och eleverna flyttas till den
nybyggda skolan i Västra Karup. Inom församlingens geografiska gräns
finns en populär golfbana, en stor campingplats, hotell samt
livsmedelsaffär|
och ett flertal restauranger. Under sommarhalvåret är det många
evenemang, inteminst relaterat till hamnen.
Föreningslivet är rikt i Torekov och ett byaråd, initierat av Båstads kommun,
har inlett ett omfattande arbete med att stärka bygdens identitet inför
framtiden där församlingen är representerade.
Unikt för Torekovs församling är kopplingen till Hallands Väderö. Ön ägs av
församlingen och är ett älskat naturreservat med många besökare.
Fyrplatsen, skogvaktargården och kapellet har många besök per är genom
uthyrningar, läger och gudstjänster.
Gamla skolan vid kyrkparken ägs av församlingen. Byggnaden med tre
lokaler och ett par lägenheter sköts av en ideell förening. På idrottsplatsen
finns nyanlagda padel- och boulebanor.
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Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2. Utmaningar och möjligheter

Västra Bjäre pastorat gemensamt har goda förutsättningar att möta de
människor som bor och vistas i dess församlingar. En god grund för arbetet
är de höga tillhörighetstal som råder. Ca. 70% av de boende iVästra Bjäre
är tillhöriga kyrkan och det finns en självklar koppling till kyrkan som en
aktiv och viktig del i skapandet av den kultur som utgör livet i bygden.
Den viktigaste utmaningen inför framtiden är att kunna, trots de knappa
resurser kyrkan har, behålla den självklara förankring kyrkan har i
människors medvetande. Ytterligare en utmaning är att på ett självklart sätt
inkludera alla de personer som vill vara en del av kyrkans liv men som inte

är kyrkotillhöriga i pastoratets församlingar.
De ca 2000 kyrkotillhöriga som utgör den ekonomiska grunden för
pastoratets verksamhet ger inte tillräckliga resurser för att kunna anställa
personer som behövs för att möta de behov som ställs på kyrkans
verksamhet.
Alla de som vistas i pastoratets församlingar och som önskar få del av våra
tjänster är mycket större än det antal som betalar sin kyrkoavgift. Den
bemanning pastoratet har möjlighet att budgetera täcker de behov av
kyrklig verksamhet som dess kyrkotillhöriga kräver. Till detta kommer alla
de kyrkliga handlingar, dop, konfirmander, Vigslar och begravningar
pastoratet skall ansvara för i enlighet med kyrkoordningens krav. Även om
clearingfakturor skickas och en viss ekonomisk kompensation kommer
pastoratet till godo, täcker detta inte kostnaderna och framförallt ger inte de
ekonomiska intäkterna timmar som kan avlasta vaktmästare, musiker, präst
och administration i det dagliga arbetet. Det är viktigt att betona att dessa
familjer är tillhöriga församlingarna i Västra Bjäre i sina hjärtan.
Det blir en utmaning att finna nya kontaktytor för både barn och äldre. För
barnen handlar det om nya kontaktytori samband med att den nya låg- och
mellanstadieskolan i Västra Karup står färdig och för de äldre handlar det
om att finna samarbetsformer med Förslöv-Grevie församling i samband
med att det gemensamma sen/iceboendet kommer vara placerat i Förslöv.
En inomkyrklig utmaning handlar om att finna befriande samarbetsformer
med grannförsamlingarna i Båstad-Östra Karup och Förslöv-Grevie. Alla
församlingarna på Bjäre är måna om att bevara sin självständighet,
samtidigt är friheten att leva beroende av de resurser som ligger till grund
för verksamheten. Fungerande samarbetsformer som bevarar autonomin
samtidigt som vi kan stödja varandra personellt och administrativt är viktigt
för framtiden. Ytterligare en utmaning under de kommande fyra åren är att
behålla och utveckla det ideella medarbetarskapet i församlingarna.
Ytterligare en möjlighet inför framtiden är Gamla skolan vid kyrkparken som
ägs av församlingen. Byggnaden har tre lokaler och ett par Iängenheter.
av en ideell förening.
:Gamla skolan sköts

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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Programförklaring
1.

identitet

Svenska kyrkan har en mycket god förankring den bygd där den verkar
och dess identitet bärs tydligt av folket som bor i församlingarna, dess
i

förtroendevalda, ideélla medarbetare samt anställda. Ett sätt att uttrycka
det som är dess identitet och som visar sig i både verksamhet och möte
mellan människor, är att uttrycka kyrkans Vi som; innerlighet och öppenhet.
Det finns en lång tradition att vara väl förankrade i kyrkans liv, uttryckt i
dess gudstjänst. Som exempel på den innerlighet som finns att yttrycka sig
i kyrkans tradition är i samband med
begravning. Vid
begravningsgudstjänst är det naturligt att ta med sig jord från den egna
gården för att använda vid överlåtelsen i kyrkan. lnnerligheten är
Kristusförankring i dess mest självklara och naturliga form. Denna goda
grund får sedan sitt uttryck i en öppenhet och generositet i mötet med
medmänniskor. lnnerligheten och öppenhetens identitet blir extra viktig i en
kyrklig miljö där antalet personer som utgör församlingens grund skiftar så
stort under året. Utan öppenheten för dem som vistas i församlingarna
under sommar och helger skulle innerlighetens andliga grund kunna bytas i
avstånd och slutenhet.
lnnerligheten och öppenhetens identitet finns i bygden och får sitt konkreta
uttryck i rollfördelningen i pastoratets verksamahet. Kyrkorâd och
församlingsråd har tydliga uppgifter och den energi som finns för kyrkans
djup och bredd är livgivande. Tillsammans med pastoratets anställda
medarbetare sker en regelbunden fördjupning av uppdraget och identiteten
genom två dygnsmöten per år.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2. Uppdraget

för de närmaste fyra åren

Under de kommande fyra åren kommer livet och verksamheten i Västra
Bjäre pastorats två församlingar med frimodighet forma Lund stift vision,
Bottna i nåden - skapa i världen, till att bli konkret verklighet i mötet med
medmänniskor. Mot bakgrund av det som redovisats tidigare kan man
tydligt se fem konkreta uppdrag som är viktiga de närmaste fyra åren.
1. Behålla den goda relationen till människorna i bygden. Det allra
viktigaste under de kommande åren för att hantera denna utmaning är en
tydlig och kommunicerad verksamhet och gudstjänsthållning med hög
kvalité. Ett exempel på fördjupad kontakt med församlingarna är de
Taizémässor/gudstjänster som kommer inledas under våren 2020.
2. Att möte de personer som vistas i församlingen med kyrkotillhörighet i en
annan församling. Det är ett stort antal personer som är en del av
församlingarnas verksamhet, inte minst kyrkliga handlingar och
gudstjänster, men som inte finns i bygden hela året. Några konkreta planer
som finns för att stärka relationen med dessa personer är att bjuda in till
konfirmandföräldrasamling för sommarkonfirmanderna. Denna grupp
konfirmander är till absolut största delen personer som vistas i
församlingarna men bor på annan plats. Det kommer desssutom skapas
samtal och intressanta mötesplatser i Torekovs kyrka under somrarna för
att öka kontakterna.
3. Kontakten med barnen och familjerna iförsamlingarna måste stärkas. En
konkret åtgärd för att genomföra denna uppgift är att pastoratet anställt en
församlingspedagog för att utveckla verksamheten för barn och familj under
de kommande två åren. Inom ramen för denna verksamhet kommer
inbjudan ske till verksamhet, anpassad till barnens ålder och intresse. Detta
inkluderar även gudstjänster.
4. Det är ett allt större antal äldre som vistas i församlingarna och det är
viktigt att finna intressanta verksamheter och mötesplatser med
gemenskap och fördjupning. En konkret verksamhet som bedrivs i
församlingarna och som kommer fördjupas under de kommande åren är
erbjudande om besök i hemmen i samband med födelsedagar. Fortsatta
soppluncher, syförening, andakter, jubilarträffar, stickkafé är exempel på
viktiga mötetsplatser med äldre. Den allra viktigaste kontakten sker vid den
ordinarie gudstjänsten.
5. Under de kommande fyra åren blir det viktigt att bevara och stärka
relationen med grannförsamlingarna. Förslöv-Grevie och Båstad-Östra
Karup. Alla tre enheterna på Bjärehalvön är små och beroende av att
stödja varandra och under de kommande åren blir det angeläget att nätverk
mellan anställda och förtroendevalda vidmakthålls och utvecklas.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

3. Den grundläggande uppgiften

Den grundläggande uppgiften handlar om att fira gudstjänst, bedriva
undervisning samt utöva diakoni och mission. Det går inte att dela upp
dessa aspekter i fyra delar utan alla är inkluderade i den verksamhet som
bedrivs. Gudstjänsten är församlingamas nav och det firas regelbundet
gudstjänst/mässa i alla tre kyrkorna. Förutom gudstjänstrummen används
platser i församlingarna som är viktiga mötesplatser för människor. Som
exempel på platser där vi firar gudstjänst är Torekovs hamn,
Hembygdsstugan iÄngaIag, prästgårdsparken och Hallands Väderö. För
att erbjuda ett bredare utbud av gudstjänstupplevelse firas varje månad
Stilla mässa i Hovs kyrka samt varannan vecka Taizégudstjänstlmässa.
Gudstjänsten och undervisningen möts iden medvetna satsning som görs
för att knyta samman dopundervisningen med söndagens gudstjänst. Som
exempel på detta arbete kan nämnas det utökadevantalet
"familjegudstjänster" där alla som döpts i församlingarna bjuds in. En helg
under året för respektive ålder. Vid dessa gudstjänster medverkar
barnkören vilket innebär att körbarnens familjer deltager i gudstjänsten
också. För de allra yngsta finns en grupp där föräldrar och spädbarn
träffas.
För tonåringarna kommer konfirmandundervisningen under vinterhalvåret
vara förlagd till söndagar i första hand. Detta innebär att gudstjänsten och
konfirmandundervisningen blir integrerade i varandra.
Konfirmandverksamheten planeras och genomförs till viss del tillsammans
med Förslöv-Grevie församling. Relationen med församlingamas barn
kommer stärkas genom "Free kids" som är en satsning för 7-12zåringama.
Under de kommande åren kommer samlingar ske med dessa personer i
centrum. Ett utökat samarbete med Västra Karups idrottsförenings öppna
verksamhet har också inletts för att öka relationen till barnen. Dessa
satsningar sker för att göra kyrkans tro och liv känt. Kyrkans högtider
aktualiseras för skolbarnen tillsammans med medarbetare från
Förslöv-Grevie församling.
För att stärka kunskapen om kristen tro för vuxna finns en teologisk
reflektionsgrupp som själva väljer vilka samtalsämnen som skall
behandlas. pastoratet finns en diakonigrupp som träffas regelbundet och
som tillsammans med ansvarig präst bedriver den diakonala
verksamheten med omsorg om enskilda individer samt grupper. Exempel
på återkommande samlingar är inbjudan till jubilarfest samt regelbunda
soppluncher.
Alla möten som sker inom ramen för församlingamas gudstjänster,
undervisning och diakoni genomsyras av ett missionerande förhållningssätt
där Jesus gestaltas genom innerlighet och öppenhet. Förutom den lokala
missionsuppgiften finns det ett internationellt engagemang som bl.a. visar
sig i syföreningens årliga insamlingar samt jul- och fasteaktionernas
gemensamma satsningar genom Act Svenska Kyrkan.
I

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

4. Hur är ansvaret för den grundläggande uppgiften fördelat mellan pastorat och församlingar
och mellan församlingarna i pastoratet ?

Västra Bjäre pastorat med sina två församlingar är en liten arbetsenhet.
Detta innebär att mycket av den verksamhet som bedrivs har pastoratet
som sin verksamhetsmässiga grund. Samtidigt som
verksamhetsplaneringen ligger på pastoratsnivå är vi angelägna om att
varje församling och församlingshem skall vara ett centrum för
verksamheten. Ett exempel på den lokala förankringen av verksamheten är
kyrkvaktmästarorgnaisationen där varje kyrkogård har en ansvarig
tjänsteman. Detta arbetssätt ger kvalitéer både när det gäller
verksamheten och relationen till alla de besökare som kommer till
kyrkogårdama.
'

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLINGSlNSTRUKTION ENS FORMALlADEL

De regler för pastoratet och församlingarnas verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE

(17 kap 3 och 5

§ KO samt 37 kap 2 § KO)

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

JA

NEJ

D

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § & 18 kap 6 § KO)
Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i var och en av pastoratets församlingar
enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013: 12
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik:

14 stycken i Västra Karup-Hov och 16 stycken i Torekov

Hur fördelas huvudgudstjänster (minst 24 *per år och församling) och huvudgudstjänster med
nattvard mellan församlingarna i pastoratet?

pastoratets församlingar firas minst 24 huvudgudstjänster med nattvard
och ytterligare minst 12 mässtillfällen. Huvudgudstjänst firas i regel varje
söndag och helgdag i Västra Karup-Hovs församling och minst 40 gånger
per år i Torekovs församling
I

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND

(17

KAP 7 § KO)

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

gånger/år med

församling

10

i

PRÃSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)
Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i pastoratet finnas minst följande antal pråsttjänster:
l

pastoratet finns följande pråsttjänster:

Kyrkherde 100%
Komminister 100% med inriktning mot diakoni

Hur fördelas prästresurserna mellan de olika församlingarna?

Båda prästerna arbetar med pastoratet som verksamhetsbas

I

pastoratet ska det ñnnas minst en kyrkomusiker som ska vara organist eller kantor.

Hur många organisttjänster finns?

0

Hur många kantorstjänster ñnns?

11

..14th

......

DIAKONER
H u r många

i ko n tja
"n 5ter finnsi p astoratet?
da

Ingen

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

.En..projektanställdiötsamlingspedagog har anställts under perioden
.200.10.1...:..21]23..1....lnomprojektetfinnsup.pgiften..att.utveokla.barn...ungdom...

.och.tamiliearbete...samt.etärkadetideellamedarbetarskapet.

PASTORATETS VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ Ko)

l

pastoratet finns följande större språkgrupper representerade:

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

Inom pastoratets prästkollegium finns möjlighet att fira gudstjänst och leda
kyrkliga handlingar på engelska, tyska förutom svenska.

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

JA

NEJ

E]

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

Iyska, Engelska

12

BILAGA TILL FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN
I

t

I
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FÖRSAMLlNGARNA PASTORATET
I

Församlingen ansvarar fortfarande för den grundläggande uppgiften. Pastoratet har som
pastoralt område ansvar för att församlingarna fullgör den grundläggande uppgiften.
Här ges utrymme för en eventuell beskrivning av vad som är utmärkande och/eller sårskiljande
för varje församling i pastoratet.

Något som är speciellt för Torekovs församling är relationen till Hallands
Väderö. Sedan många hundra år är Torekovs församling ägare till Hallands
Väderö. Detta innebär att verksamheten inom naturreservatet med
tillhörande naturvård och besöksverksamhet är underställd Torekovs
församling och Västra Bjäre pastorats kyrkofullmäktige. Den ekonomiska
redovisningen sker avgränsad från församlingens verksamhet men är
organisatoriskt underställd församlingen och pastoratet.

Verksamheten, både den natun/årdsskyddande och den som är riktad till
rekreation och läger är omfattande. Under de senaste åren har Dagmars
kapell blivit allt viktigare som vigselrum och under 2020 kommer
pilgirmsleden genom Nordvästra Skåne från Ausås till Hallands Väderö
invigas som har namnet, Sankta Thoras Pilgrimsled.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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