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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 omvärldsbeskrlvnlng samt en programförklaring

för församlingarnas grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.

För hjälp: Se Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Pastoratets omvärld
1.

Beskrivning

i Ystads kommun och omfattar både stad
med
de
två
församlingarna Ystad och Sövestadsbygden.
[och landsbygd
Andelen medlemmar minskar något varje år, dock är pastoratets
medlemssiffror över både stifts- och rikssnitt. Bland de 20 736 invånarna i
'pastoratet är 14 711 personer medlemmar, vilket är 70,9 procent som kan
med stiftets 58 och rikets 59,4.

,FY-stads pastorat är ett pastorat

'jämföras

Kommunen har en högre inflyttning än utflyttning och inflyttningen fördelas
barnfamiljer, medelålders och pensionärer. Ystad kommun har en
mellan
relativt stor utflyttning av ungdomar men en regional inflyttning från
omkringliggande kommuner.

lYstad tätort växer stadigt med nybyggnation. Nya områden växer fram och
staden och landet växer ihop.
;

*Vägar och kollektivtrafik möjliggör pendling. Förutom bussförbindelser
norrut och tågförbindelser öster- och västerut finns båtförbindelser till
Bornholm och Polen. Många pendlar, både i tätorten och på landsbygden,
såväl till som från Ystadregionen. Andelen som pendlar ut från regionen är
större än de som pendlar in.

Betydelsefulla arbetsplatser i Ystad är kommunen och sjukhuset. Hamnen
är en av de större i Sverige. Både staden och landet präglas av
småföretagare inom många olika branscher. Större privata företag i Ystad
är Polykemi, Purus, Vossloh och Ystads Saltsjöbad. Småföretagare och
pendlare dominerar landsbygden. Lantbruken blir färre men större.

Ystad är en turist- och kulturstad. Staden har ett rikt föreningsliv med allt
ordenssällskap till välkända idrottsföreningar med många aktiva
'från
medlemmar som engagerar allt från vardagsmotionären till den
elitsatsande. Kommunens idrottsanläggning Ystad Arena fylls inte bara
med idrott utan även med andra evenemang.
l,

.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Ystad har en av Sveriges största gymnasieskolor. Kommunen har en högre
andel personer med gymnasial utbildning men en något lägre med
eftergymnasial utbildning än riket i övrigt.

Vi har relativt få nyanlända i kommunen. Efter flyktingvågen 2015-2016 då
flera asyl- och HVB-boenden inrättades har vi nu, när dessa boenden är
avvecklade, jämförelsevis relativt få nyanlända kvar i vår kommun.
Kommunen avvecklar integrationssamordnare.
l

Ystad finns Katolska församlingen, Frälsningsarmén och Pingstkyrkan.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2. Utmaningar och möjligheter
......-

Staden förtätas och invånarantalet ökar. Eftersom invånarantalet i
pastoratet ökar ser vi en utmaning i att nå ut till nyinflyttade för att göra
kyrkan känd och välkomna nya medlemmar.
Majoriteten av de boende i pastoratet är i aktiv ålder. det vill säga 40-64 år.
Många av dessa pendlar på grund av arbete till andra kommuner i Skåne.
Fritiden är begränsad och vi behöver synas i ett stort och rikt utbud av
fritidsaktiviteter.

Att möjliggöra gudstjänster på olika dagar och tider blir betydelsefullt. Vi
behöver som kyrka, på ett aktivt sätt, finnas och röra oss i samhället och på
det viset bli en naturlig del av människors liv. Att tillsammans med andra
aktörer i samhället finnas med som en betydelsefull röst för att skapa ett
gott samhälle för många.

l

l

Vi leveri ett pastorat med starka traditioner avseende kyrkliga handlingar.

Människors förväntningar av ett personligt tilltal i dessa sammanhang ökar
ständigt. Inom pastoratet finns sex stycken 1100»talskyrk0r. Av dessa
används tre regelbundet medan tre endast används ett antal gånger under
året. Det finns en stor ekonomisk utmaning i att leva upp till de krav som
kulturminneslagen förväntar sig av oss. Kyrkan kan aldrig prioritera
byggnader framför människor och budskapet.

Barn och ungdomar lever i en strid flod av aktiviteter och måsten i dagens
samhälle. Ett ständigt krav på att vara uppkopplade bidrar allt för ofta till
otillräcklighet. Hur kan vi som kyrka vara en motvikt till detta?
I vårt diakonala arbete vill vi bidra till att
upprätta människor. Att finnas med
och lyssna och stötta ett stycke på vägen i livet. Att hjälpa människor att
upptäcka nya möjligheter i livet.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

l

Programförklaring
1. Identitet

Ystads pastorat har som målsätming att vara en öppen växtplats med

-

utgångspunkt i Lunds stifts vision "Bottna i nåden skapa i världen” och i
vår egen vision ”Växtplats med Gud och människan i centrum." Vi vill att
församlingen ska vara en öppen, andlig och mänsklig plats där vi värnar
om människans gudsrelation och människans värde som skapad av Gud.
Våra församlingar ska upplevas som öppna,
äkta och inkluderande
gemenskap för alla där varje människa blir sedd, hörd och accepterad för
Iden hon är. Våra församlingar finns i det samhälle vi lever i. Vi tänker att vi
som kyrka ska finnas mitt bland människor som en naturlig del i deras liv.
När något inträffar; en kris, en katastrof eller en utmaning, så finns vi med i
detta tillsammans med övriga samhället.

-

tryg

En Växtplats...
Församlingen utgör en andlig Växtplats i samhället, öppen för alla. Här kan
människor enskilt och tillsammans, med respekt inför varandra, få möjlighet
att fördjupa sin tro och gudsrelation. Fördjupningen kan ske på många olika
sätt, till exempel i gudstjänst, förbön, enskilda samtal, samtalsgrupper,
bibelstudier, i våra barn-, konfrrmand- och ungdomsgrupper, ivår
körverksamhet och genom en aktiv dopuppföljning. Genom undervisning,
diskussion och samtal med andra människor om vad vi tror på, utvecklas vi
andligt och själsligt. Dopet präglar oss genom hela livet. i dopet uppmanas
vi att leva vårt liv i enlighet med vad Jesus Kristus lär. Genom att vi lär oss
att förstå dopets innebörd lär vi oss också att våga lita på att Gud ñnns med
oss också i livets svårigheter. En trygghet när livet gör oss illa, en nåd att
bottna i.
med Gud...

Varje människas relation u'll Gud står i centrum i församlingens arbete och
är det som bär oss framåt. W vill i livets olika skeden väcka, förmedla och
bekräfta människors Gudstillhörighet.

och människan i centrum...
Människor som kommer i kontakt med Ystads pastorat ska uppleva
församlingen som en andlig, öppen och naturlig social mötesplats där de
känner sig sedda, lyssnade till och respekterade. Vi vill finnas med i
människors vardag genom en bred daglig verksamhet och vid de stora
milstolpama i varje människas liv: dop, kontirmation, vigsel och begravning.

_..-

_.___..._._

Max antal tecken: 21 50 inld blanksteg

I

2. Uppdraget för de närmaste fyra åren

- Mer och mer samverkan över församlingsgränsema har utkristalliserats, vi
ser vägen mot bildandet av en församling.
- Utveckla verksamheten i Latinskolan som en mötesplats med utrymme för
samtal och lärande, meditation och som en del av pilgrimsrörelsen.

- Utveckla mötesplatseri hela pastoratet.
- Med utgångspunkti Lunds stifts vision, möta utmaningen i miljöfrågan på
olika nivåer.
- Att kyrkan blir allt mer tydlig i samhället. Vi har en stark vilja att möta och
'nå ut till människor på olika sätt.
- Att fånga upp och stötta ideellt engagerade i församlingarna.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

3. Den grundläggande uppgiften

'

Gudstjänsten fördjupar Guds närvaro i våra liv och vår längtan efter något
som är större än vad vi själva är. När vi firar gudstjänst tillsammans sätts
våra liv in i ett sammanhang som sträcker sig utöver både tid och rum. Den
gemenskap som finns i gudstjänsten kan hjälpa oss att se att vi som en
enda mänsklighet hör samman med varandra. Gudstjänsten är tänkt att
både fördjupa gemenskapen med Gud och med andra människor och att
ge oss hopp och glädje. l Ystads pastorat vill vi ha ett förnyande och
levande gudstjänsüiv där vi samtidigt är medvetna om vår tradition och våra
liturgiska rötter. Vi strävar medvetet efter olika typer av gudstjänster.
Musiken spelar en stor och viktig roll i församlingamas gudstjänstliv.
Musiken är en kulturbärare som ben'kar och tillför gudstjänstlivet en
dimension utöver det talade ordet. Något händer i oss när vi lyssnar på
eller framför musik och för vissa människor kan det vara lättare att känna
Guds närvaro genom toner än genom ord.

|

Undervisningen, lärandet, har sin grund i vårt uppdrag att berätta om Jesus
och om kristen tro. Vi tror att dialog kring kristen tro gör skillnad i
människors liv. Berättelserna och gestalterna i gamla och nya testamentet
och det som Jesus säger och gör inspirerar oss till andlig öppenhet,
fördjupning och till att förstå livet också i ett evighetsperspektiv. Att känna
till bakgrunden till seder, riter och trosuppfattningar skapar också en
trygghet och en känsla av mening, tillhörighet och sammanhang. Lärandet
sker såväl i barn-, konfirmand och ungdomsverksamhet, som i våra körer
och olika gruppverksamheter. I vårt vuxenpedagogiska arbete bjuder vi in
till föreläsningar och samtalskvällar.
I vårt diakonala arbete vill vi svara
upp med tillgänglighet mot människor
som söker oss. Med en strukturerad öppen verksamhet kan vi finnas för
människor som tappat fotfästet i sina egna liv. Vi möter då människor med
respekt och gränssättning, två avgörande verktyg för att visa på en väg
som leder till nyfikenhet och sökande efter Guds kärlek.

Ystads pastorat arbetar i samverkan med och som ett komplement till det
offentliga sociala skyddsnätet. Församlingen finns där både i vardagens
problem och vid större kriser och katastrofer genom vårt engagemang i
Sjukhuskyrkan vid Ystads lasarett och i Ystads kommuns krisstöd om
krisberedskap. Vi finns med människor i dessa sammanhang som hjälp för
att orka bara vara och stå ut i det svåraste. Samtidigt är vi en bärare av
hoppet om att det finns en framtid.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

I

4. Hur är ansvaret för den grundläggande uppgiften fördelat mellan pastorat och församlingar
och mellan församjngmarga i_pan§t_o_r_a_te_t3_

[gods

punkt 3)
[Mission är för oss att sprida det kristna budskapet och göra Jesus känd och
älskad av så många som möjligt. Vi bedriver mission i allt vi gör genom att
låta vår ristna tro genomsyra både det vi är och det vi gör. Ystads pastorat
är en del av den världsvida kyrkan och genom vår Internationella grupp och
våra kollekter stödjer vi de som far illa runt om i världen. Vi är öppna för
dialog med representanter för andra trossamfund, religioner och
Iivshållningar och med samhällsinstitutioner såsom skola och sjukvård. Vi
samarbetar med föreningslivet och för dialog med olika företag. Vi anser att
vi bör bedriva mission på ett sådant sätt att respekten för den enskilda
människans tro och trosuppfattning bibehålls.

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

Våra bada församlingar växer samman alltmer, både bokstavligt och
bildligt. På ett medvetet sätt finns det i stort sett samma personal stad och
i

på land.

I

Det finns traditioner både i staden och på landet som vi värnar om. Till
dessa hör till exempel Skördevesper och Adventsotta. Samtidigt är vi
öppna för förnyelse som kan öppna upp kyrkan för fler människor.

|

Vi vill att våra församlingsbor ska känna att kyrkan är en del av deras liv.
En del sön- och helgdagar firas huvudgudstjänst antingen staden eller på
i

landet.

Vi tror och hoppas att vägen mot bildandet av en församling inte ska vara
alltför lång.

L

_.__.

_
Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

FÖRSAM LlNGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL

De regler för pastoratet och församlingarnas verksamhet som rör domkap'rtlets tillsyn.

GUDSTJÃNSTFIRANDE

(17 kap 3 och 5

§ KO samt 37 kap 2 § KO)

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

JA

NEJ EI

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:

Ystads församling: 62 huvudgudstjänster', varav 45 med nattvard.
Sövestadsbygdens församling: 41 huvudgudstjänster, varav 36 med nattvard.
Hur fördelas huvudgudstjänster (minst 24 per år och församling) och huvudgudstjänster med
nattvard mellan församlingarna i pastoratet?

både Ystad och Sövestadsbygdens församling firas huvudgudstjänst varje
söndag och helgdag med mässa. Vid ett antal tillfällen under året firas
gemensam huvudgudstjänst i någon av församlingarna.
I

HUVUDGUDSTJÃNST 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 finas minst följande antal prästtjänster:
I

pastoratet finns följande prästtjänster:

Kyrkoherde, biträdande kyrkoherde, 100 % km med 50% tjänst i sjukhuskyrkan, samt ytterligare 4 km tjänster.

Hur fördelas prästresurserna mellan de olika församlingarna?

1,5 prästtjänst i Sövestadsbygdens församling, övriga i Ystads församling.

I

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

Hur många organisttjänster finns? .3

Hur många kantorstjänster finns?

......................

11

DIAKONER
Hur många diakontjänster finns i pastoratet?

2

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER
1

musikenjänsn.2..församlingspedagoger

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

I

pastoratet finns följande större sprâkgrupper representerade:

vår ordinarie verksamhet arbetar vi med

ol_ika

språk på fö|iande sätt:

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

JA

NEJ |:|

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

En,<_;elska,mtyskai franska, spanska, danska. Hjälp kan också fås via

kommunens tolkservice och stiftets resurser.

12

BILAGA TILL FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN

FÖRSAMLINGARA PASTORTET
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 särskiljande

för varje församling i pastoratet.
__-

..._

,_

l

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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