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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 flra gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.
För hjälp: Se Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Församlingens omvärld
1.

Beskrivning_

Vinslövs församling i Lunds stift är en del av Hässleholms kommun. Antalet
boende är ca 5 700 varav 4 452 (78%) är kyrkotillhöriga.

j

Församlingens orter Vinslöv, Nävlinge, Sörby och Gumlösa är en blandning
mellan landsbygd och tätort som är levande och verkar för att det ska
finnas en så aktiv miljö som möjligt.

j

lnom församlingens gränser finns även Vinslövs Missionskyrka samt

;

jEqumeniakyrkan Nävlinge-Rickarum.
i

.

j

Det finns tågstation och detta tillsammans med närheten till de stora
vägarna underlättar pendling.

har alla åldrar representerade och många barnfamiljer väljer att
hit
eftersom
(flytta
pendlingsmöjligheterna utgör en viktig faktor tillsammans
med utbudet av förskolor och skola. Vinslöv finns skola från förskoleklass
jtill och med högstadiet.

lSamhället

*

I
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l

i
1

Ni upplever att Vinslöv stort erbjuder en trygg miljö för barn och unga.
I

jSkolor och föreningsliv finns på nära håll. Det finns många barnfamlljerI
trakten och den sociala samvaron är stark. Trots detta t" nns en oro för en
*ökad utsatthet för barn och unga där familjernas ekonomi inte går ihop,
samt en ökad och allt mer öppen drogförsäljning bedrivs i samhället.
Mobbing och utanförskap förekommer skolans värld.
i

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

1

Vinslöv är väldigt homogent. Invandring från andra kulturer är låg, men
orten upplevs som ett välkomnande samhälle för nyinflyttade.
Det finns en aktiv nätverksgrupp i Vinslöv. Det är en fristående grupp som
inte är partipolitiskt bunden. i gruppen fanns representanter inom vården,

bamomsorg-skola, pensionärs-organisationer, äldreomsorg,
idrottsföreningar, polis samt kyrkorna i Vinslöv. ”Samhälle i harmoni" är
gmppens motto och detta försöker man verka för genom att bättre ta till
vara på varandras kunskaper och resurser för att skapa bra miljöer på
arbetet, fritiden, i hem och skola.
en lokal vid torget i centrala Vinslöv finns Väntjänsten och hit är såväl
gamla som unga välkomna. Här kan man komma och lika eller få hjälp till
vårdcentral. apotek, affär och dylikt.
I

Sjögläntan är äldreboendet beläget vid Vinslövssjön. Omgivningen av den
gröna naturen erbjuder verkligen de boende ett mervärde.
Överlag har Vinslöv en väl utvecklad samhällsservice med bl.a.
vårdcentral. bankkontor, tandläkare, veterinär och apotek.
Näringslivet i Vinslöv är starkt och det finns gott om företag.
Vinslöv är en idrottsort med många aktiva föreningar. Handboll, fotboll.
bangolf, tyngdlyftning och brottning är sporter som finns representerade
samhället.

i

Från samhället finns en förväntan att kyrkan är delaktig i det som händer i
bygden.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2. Utmaningar och möjligheter

De stora utmaningama är att hitta vägar som kan hjälpa personer som av
olika anledningar hamnat i ett utanförskap. Många har hamnat här av
ekonomiska skäl. Trots att väntjänsten gör en stor insats i samhället finns
det en utbredd känsla av ensamhet.
En annan utmaning är att samhället är så homogent. Det är svårt att lära
känna människor från olika kulturer och därigenom överbrygga främlingsoch förändringsrädsla.

Skolans värld upplevs av många elever i högstadiet som en tuff miljö.
Tillgången på droger har ökat markant under de senaste åren.
Det finns också en rädsla i samhället för skadegörelse och inbrott.
Vinslövs församling är en inflyttningsbygd. Vilket är mycket glädjande.
Många barnfamiljer väljer att bosätta sig här eller bo kvar då de bildat
familj. Att samhället växer och många vill flytta hit är både en möjlighet och
utmaning. Därför är det viktigt att fortsätta arbetet med att behålla den goda
sammanhållning som finns och att välkomna alla nyinflyttade. Det finns en
stark längtan att skapa möten mellan olika generationer.

.

l

i

Kollektivtrafiken är oerhört viktig för samhället och ger stora möjlig heter att
utveckla församlingens orter- Samtidigt som förseningar och inställda tåg
har blivit en utmaning för många och kan kanske, på sikt, bli en anledning
till att man inte orkar bo kvar.

Det finns ett stort engagemang bland människorna när det händer något på
orten. Man ställer upp för att gemensamt höja sin röst och komma med
förslag på lösningar.

En viktig tillgång till församlingen är den vackra naturen med möjlighet till
ett rikt friluftsliv. Dessutom finns det stor tillgång till närproducerade
livsmedel.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Vinslövs församling är en del av Svenska kyrkan som är en del av den
världsvida kyrkan, vilket innebär en trosgemenskap med andra kristna
samfund som sträcker sig utanför Sveriges gränser.
Vinslöv är en gammal väckelsebygd från 1900-talets början. Andligheten i
församlingen bär ännu spår av detta. Man kan skönja en innerlighet bön
och bibelläsning.
i

Kyrkan är en naturlig del av samhället där vi känner oss inkluderade på
många häll på ett sätt som inte är självklart i alla församlingar.
Här finns ett rikt gudstjänstliv som är välbesökt. Den gudstjänstfirande
|kärnan är stor och vi är en kyrka för både samhället Vinslöv och
'landsbygden kring Vinslöv. Gudstjänster för, med och av deltagare från
lolika generationer fungerar mycket bra. Vi har regelbundna
ungdomsmässor som vi gärna lyfter upp som ett gott exempel i
gudstjänstlivet.
'

I

Det ñnns en stor lokalavdelning i Svenska kyrkans unga. Dessutom är
Iförsamlingens barn- och ungdomsverksamhet stor och välbesökt.
Samarbetet mellan skolan och kyrkan är väl utvecklat och positivt där vi
möter samtliga årskurser årligen.
Församlingens musik- och körverksamhet är omfattande för såväl vuxna
som barn. De tillfällen då körema medverkar i gudstjänstema är mycket
välbesökta.
'

.

Det finns ett behov att skapa nya mötesplatser med fördjupat andligt
innehåll för vuxna. Vi vill vara ett alternativ till det hektiska liv som många
människor lever i idag och har ett gott samarbete med samhället omkring
oss genom skola, byalag, nätverk och ekumenisk samverkan.
Församlingen deltar aktivt och är synlig i samhället genom att vara med på
tex nationaldagsfirande, valborgstirande, Vinslövsdagen samt Nävlinge
traktorrace.
Äldreverksamheten är mycket uppskattad och välbesökt. Andaktema och
samtalsstundema på äldreboendet Sjögläntan uppskattas och efterfrågas
av de som har möjlighet att delta.

Det finns många ideella medarbetare i församlingen. Vi upplever att detta
berikar verksamheterna.
Det finns en framåtanda i församlingen där vi satsar på nytt
församlingshem, ett ungdomshus och nyinrättad diakontjänst. Vi arbetar
också med gudstjänstutveckling vilket känns oerhört positivt.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2. Uppdraget för de närmaste fyra åren

-

Vi strävar efter att leva efter Lunds stifts vision Bottna i nåden skapa i
världen, inspirera lärande och samlas kring hoppet, med dopet som grund,
för att möta livets och världens utmaningar i allt vi gör.
Vi vill peka på Kristus och vi kan likt lärjungama inte tiga med det vi sett
och hört. (Apg 4:20) Det som är ett fundament för vår tro och våra liv är så
viktigt att vi vill dela med oss av det som tron på Kristus ger oss.
Vi vill leva i bönen om att Gud ska visa sin längtan över hur vi ska vara
kyrka i Vinslövs församling.

Vi vill vara en mötesplats och en Växtplats för människor som söker en

relation med Gud. För oss är det viktigt att göra kyrkan relevant och
angelägen hos människor i alla åldrar som bor och vistas i församlingen. Vi
vill utveckla församlingslivet så att ännu fler skall hitta till våra gudstjänster
och verksamheter för barn, ungdomar och vuxna.

.

l verksamheterna för barn och familj vill vi skapa en nyfikenhet och glädje
över Guds nåd som på olika sätt flödar över oss. I mötet med konñrmander
och ungdomar vill vi ta deras längtan efter sammanhang och förståelse på
allvar, på ett intressant och meningsfullt sätt. l mötet med vuxna vill vi bjuda
in till andlig fördjupning och ett utforskande av kristen tro som svarar mot
människors längtan idag. Vi ser det som mycket viktigt och vill bevara och
utveckla samarbetet med skolorna.

lVinslövs församling är det många som döps. Vi vill underlätta så att så

många som möjligt vill välja att döpa sina barn eller döpas som ungdom
eller vuxen. Vi vill satsa på våra körer för olika åldrar och förmedla det
kristna budskapet på många olika sätt.
Ideella medarbetare har en viktig roll. Vi vill satsa på att utöka antalet
ideella ytterligare.

Våra kyrkobyggnader och kyrkogårdar är viktiga. Vi strävar efter att hålla
våra kyrkor och kyrkogårdar i gott skick.VinsIövs församling inviger 2020 ett
nytt församlingshem. Vi kommer så småningom, att få en helt nyrenoverad
prästgård som, tillsammans med det nya församlingshemmet. kommer att
öppna upp möjligheter för nya sätt att vara kyrka.

Vi har ett ansvar för skapelsen. Vinslövs församling strävar efter att öka sitt
miljötänkande. Vi vill minimera miljöpåverkan från drift och underhåll i våra
fastigheter. Vi ska sträva efter att minska miljöbelastningen genom
välbetänkt resursanvändning och inköp med höga krav på hållbarhet.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

3. Den grundäggande uppgiften

Gudstjänst
Vinslövs församling vill ha gudstjänster för alla åldrar som berör och
upplevs som angelägna. Kristus ståri centrum och gudstjänstema är navet
för all vår verksamhet.

Vi vill att gudstjänsterna ska svara på vår längtan att ha en relation med
Gud och ha ett tilltal som klingar in i vår egen tid.

Församlingen har en bredd och variation i hur och när vi firar gudstjänst. Vi
firar högmässa, gudstjänst och mässa på söndagar, Vi firar
familjegudstjänster. spagettigudstjänster med mat. upplevelsevandn'ng och
gudstjänst. Vi firar ungdomsmässor, kvällsmässor, morgonmässor
regelbundet.

Vi vill fortsätta att arbeta med gudstjänstutveckling och göra ideella
medarbetare i alla åldrar än mer involverade. Vi vill lyfta

ungdomsmässorna, som en inspirationskälla och ungdomars medverkan
våra gudstjänster än mer.

i

Musiken är en viktig del i våra gudstjänster. Det är ett viktigt andligt språk
som när bortom de talade orden.

Vi har en längtan att utforska möjligheterna att fira gudstjänster på nya
platser. utanför våra egna kyrkorum.

Undervisning
Undervisningen i Vinslövs församling genomsyras av delande. Vi, alla som
på olika sätt är aktiva i församlingen, delar tro och liv.
Under samtal växer gemenskap, kunskap och tro. För en god pedagogik
behövs goda relationer. De goda relationerna är basen i all pedagogisk
verksamhet, i arbetet med barn och familj, unga och vuxna samt
värdegrundsarbetet i skolorna.
Undervisning ges inte alltid med de många orden utan även genom goda
exempel eller som en inbjudan till att själv utforska sin gudsrelation genom
bön, sång, gudstjänster, pilgrimsvandring, fest och allvar.

Max antal tecken: 2 1 50 inkl blanksteg

Diakoni
Diakoni är hela församlingens uppdrag och innebär omsorg om
medmänniskan i livets olika situationer, både lokalt och globalt. Diakonin
leds av församlingens diakon, som också utvecklar arbetet kring ideella
medarbetare.

Rörelsen går från att arbeta med akuta situationer, till att arbeta mer
långsiktigt för väsentlig skillnad i den enskildes liv.
Vi har under 2019 inrättat en diakontjänst i församlingen. Nu vill vi se,
analysera och möta det diakonala behovet utifrån tidens och samhällets
förändringar och hur de diakonala behoven ser ut konkret i Vinslövs
församling. Den diakonala hållningen innebär en medvetenhet om att "det
kunde varit jag”. de situationer där livet känns tungt vill diakonin ge stöd
och hjälp till Självhjälp.
I

Mission
Allt kyrkan är och gör ska ses och förstås i ljuset av mission.
Missionsbefallningens riktning är utåtriktad: Gå ut och gör alla folk till
lärjungar (Matt 28:19).
När vi möter barn, ungdomar, vuxna och äldre sår vi frön av tro. Vi sår frön
i alla sammanhang. när kyrkklockoma klingar ut över bygden, när barn.
ungdomar och vuxna kommer till körema, när kontirmander. unga ledare
och ungdomsgrupp samlas. Vi sår frön i kyrkans mötesplatser för äldre och
daglediga och vi sår frö av tro i alla våra gudstjänster, såväl dop-,
kontirmations-, vigseI-, begravningsgudstjänster och i alla övriga
gudstjänster som vi firar i helg och i vardag.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

FÖRSAM LINGSINSTRU KTION ENS FORMALIADEL

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

GUDSTJÄNSTFIRANDE

(17 kap 3 och 5

§ KO samt 37 kap 2§ KO)

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

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § &

18

JA

NEJ

D

NEJ

D

kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i församlingen

enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 : 24
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik

46

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

:0/5 2018

Om 'JA" ovan, hur många gånger per år? NÅGON GÅNG

I]

JA

D

CA1 GÅNG/MÄN |:| ALLTID |:|

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift

JA E]

NEJ

D

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok

JA

D

NEJ

D

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)
En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund fIras som huvudgudstjänst högst

4

gånger/årmed

Equmeniakyrkan

10

församlingi

Vinslöv och Nävlinge

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

församlingen finns följande prästtjånster:

Kyrkoherde
Komministar

I

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

Hur många organisttjänster finns?

0

Hur många kantorstjänster finns?

DIAKONER
Hur många diakontjänster finns iförsamlingen?
1

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

11

2

2

.........

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

I

församlingen finns följande större språkgrupper representerade:

Inget

I

vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk på följande sätt:
Möjlighet finns att utföra de kyrkliga handlingarna på engelska.

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:

Engelska och holländska

12

