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En församlingsinstruktion för ett pastorat består av flera blanketter, en gemensam (denna)
samt en blankett för varje församling som ingâri pastoratet.

NAMN PÅ PASTORATET

Tingsryds pastorat
Härmed intygar vi att:

>

Församlingsinstruktionen är utarbetad i enlighet med den till domkapitlet insända
processbeskrivningen.
En barnkonsekvensanalys har genomförts som en del av beredningen inför beslut
om ny församlingsinstruktion. (Denna analys behöver inte sändas in till domkapitlet
men ska finnas tillgänglig i församlingen.)

Denna församlingsinstruktion är vårt grundläggande styrdokument och kommer
därmed att bli ut °ngspunkt för budgetarbetet, verksamhetsplan och andra hand-
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Datum och paragraf för KF godkännande:
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Datum för kyrkoherdens godkännande:

Domkapitlet i Växjö stift utfärdar denna församlingsinstruktion som gällande tills vidare.

2021-0848,

Datum och paragraf för domkapitlets beslut:

55

102

På domkapitlets vägnar

WLA
Fredrik Modêus
biskop

Bokstaveringen av de olika delarna i församlingsinstruktionen följer indelningen i "3. Instruktioner för
de olika områdena”i domkapitlets vägledning för arbetet med församlingsinstruktioner i Växjö stift.

økø/ø

1

Aktäaga

Svenska kyrkan ål

vÄxrö STlFT

!

B.

PASTORATETS KONTEXT

Utifrån de olika sammanställningar ni har tagit fram. Vilken är er analys av de lokala
förutsättningarna för att vara kyrka?
är framarbetad av engagerade församlingsbor, förtroendevalda och
ekgrsamlingsinstruktionen
ställda under en längre tid. Vi har träffats i olika sammanhang som till exempel församlingsaftnar,
pa oratsdagar för anställda och förtroendevalda och spontana möten efter gudstjänster.

Våra

rsamlingar har vuxit fram ända från medeltiden och ändrat karaktär genom århundradena. I
nutid har det funnits sju församlingar i kommunen. Den östra delen bildade en samfällighet mellan

Llnnery Älmeboda och Södra Sandsjö. Tlngsås och Väckelsångs församlingar bildade en
samfällig et. Almundsryd och Urshult var egna samfälligheter. När pastoratssammanslagningen
trädde i kr 2010 skulle fyra relativt olika enheter börja fungera som en enhet. Vi har inte nått vårt
mål utan rn te tydligare än tidigare sträva mot ett enat pastorat inom alla sammanhang för
medarbetare åväl som förtroendevalda. Fokus måste vara att samarbete mellan personal och mellan
församlingarna er bättre resursutnyttjande och bättre förståelse för varandras olikheter.
\
Frånsett ett antal\å\r före och efter 1990 har Tingsryds kommun haft ett minskande invånarantal ända
sedan kommunsammanslagningen år 1971. Andelen nyfödda samt inflyttning respektive utflyttning
varierar något år frå år. Andelen personer i yrkesverksam ålder minskar dock medan den äldre delen
av befolkningen ökar ch detta kommer att ställa stora krav på kommunens möjligheter att hantera
välfärden för kommuniñnevánarna. Kommunen har ett högt ohälsotal. relativt stor
ungdomsarbetslöshet oêh ligger över riksgenomsnittet för barnfattigdom. Det som är positivt och ger
framtidstro är en stor och “engagerad småföretagsamhet främst inom tillverkning och utvinning som
skapar många arbetstillfällêq av det slag som kommunen behöver. Föreningslivet är stort med
huvudfokus på ishockey,
fotboll och innebandy. Kommunens höga försörjningskvot kommer
hästsport,
att påverka pastoratets intäkter när allt färre ska försörja allt fler. Vi måste därför se över våra
möjligheter att få inkomster frårhannat håll än kyrkolntäkten. Pastoratet står inför en framtid med
minskade Intäkter och större
behhy av diakonal verksamhet framför allt för de äldre men också för
barn och ungdomar. För att klara våra grundläggande uppdrag utan att ge avkall på kvalitet måste vi
arbeta med ständiga förbättringar, pt'oritera klokt och engagera fler ideella i alla församlingar. God
pastoratsövergripande samordning m ste finnas om den ideella verksamheten ska fungera. Vi kan ha
stor nytta av att samarbeta mer med kdmmunen och föreningslivet särskilt gällande ohälsa och barns
utsatthet. Det är väsentligt att ha väl fungerande diakonigrupper och besöksverksamhet likaväl som
en eftertraktad och bra barn- och ungdomsverksamhet. Idag har vi nästan ingen verksamhet för
ungdomarna. De är en mycket viktig resurs 'f"r kyrkan i framtiden. Vi bör satsa på att möta barn- och
ungdomar genom de goda former som redan finns inom kyrkan och hitta nya vägar.
och appellera till ungdomars fritidsintressen.
Konfirmandundervisningen ska vara väl
genorht\änkt

Många som bor i kommunen har sin familjebakgründ lantbruksmiljö och lever med närhet till djur,
natur, fiske och jakt samt boende i småhus eller fri gande hus på landsbygden. Våra medlemmar är
angelägna om att värna traditioner och vårda natur 0 h miljö. För att behålla våra medlemmar måste
Vi ha bra och aktuella underhållsplaner för våra
och kyrkogårdar och ge god service vid de
byggnader
kyrkliga handlingarna dop, vigsel och begravning.
I

«

Pastoratet föNaltar 46 fastigheter som kräver ständig
finns ett församlingshem i varje
församling som utnyttjas för verksamhetl olika hög grad. Pa oratet måste med hjälp av
lokalförsörjningsplanen upprätta en långsiktigt hållbar tillsyxlâ:
planerin för hur vi ska nyttja våra fastigheter på
bästa sätt. Verksamhetsbehovet liksom nyttjandegraden bör bli
fört vilken utsträckning
vägledande
våra byggnader ska användas.
Vi vill fortsätta att vidareutveckla våra kyrkorum och lokaler för att
dagens och framtidens behov
av tillgängliga och välkomnande mötesplatser för alla våra medlemm
måga.
'
Tillsammans tar vi ansvar för att vidareutveckla vårt fastighetsbestånd I en mer hållbar
fastighetsförvaltning.
Pastoratet_ har sedan länge ett väl upparbetat ekumeniskt samarbete med
derportkyrkan I Tingsryd
och med Älmeboda misslonskyrka men litet eller inget med övriga frikyrkoförs mlingar. Det finns
relativt många nyanlända l kommunen med annan religionstlllhörighet än den k 'stna. Det finns goda
skäl till att öka vårt ekumeniska samarbete men också undersöka vad vi kan bld med för att stärka
'
en god Integration i samhället för de nyanlända.
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B. PASTORATETS KONTEXT

Utifrån de olika sammanställningar ni har tagit fram. Vilken är er analys av de lokala
förutsättningarna för att vara kyrka?
Församlingsinstruktionen är framarbetad av engagerade församlingsbor, förtroendevalda och
anställda under en längre tid. Vi har träffats i olika sammanhang som till exempel församlingsaftnar.
pastoratsdagar för anställda och förtroendevalda och spontana möten efter gudstjänster,

Våra församlingar har vuxit fram ända från medeltiden och ändrat karaktär genom århundradena.

i

nutid har det funnits sju församlingar i kommunen. Den östra delen bildade en samfällighet mellan
Linneryd, Älmeboda och Södra Sandsjö. Tingsås och Väckelsångs församlingar bildade en

samfällighet. Almundsryd och Urshult var egna samfälligheter. När pastoratssammanslagningen
trädde i kraft 2010 skulle fyra relativt olika enheter börja fungera som en enhet. Vi har Inte nätt Vårt
mål utan måste tydligare än tidigare sträva mot ett enat pastorat inom alla sammanhang för
medarbetare såväl som förtroendevalda. Fokus måste vara att samarbete mellan personal och mellan
församlingarna ger bättre resursutnyttjande och bättre förståelse för varandras olikheter.

Frånsett ett antal år före och efter 1990 har Tingsryds kommun haft ett minskande invänarantal ända
sedan kommunsammanslagnlngen är 1971. Andelen nyfödda samt inflyttning respektive utflyttning
varierar något år från år. Andelen personer i yrkesverksam ålder minskar dock medan den äldre delen
av befolkningen ökar och detta kommer att ställa stora krav på kommunens möjligheter att hantera
välfärden för kommuninnevánarna. Kommunen har ett högt ohälsotaiI relativt stor
ungdomsarbetsiöshet och ligger över riksgenomsnittet för barnfattigdom. Det som är positivt och ger
framtidstro är en stor och engagerad smäföretagsamhet främst inom tillverkning och utvinning som
skapar många arbetstillfällen av det slag som kommunen behöver. Föreningsiivet är stort med
huvudfokus på ishockey, hästsport. fotboll och innebandy. Kommunens höga försörjningskvot kommer
att påverka pastoratets intäkter när allt färre ska försörja allt fler. Vi måste därför se över våra
möjligheter att få inkomster från annat håll än kyrkointäkten. Pastoratet står inför en framtid med
minskade Intäkter och större behov av diakonai verksamhet framför allt för de äldre men också för
barn och ungdomar. För att klara våra grundläggande uppdrag utan att ge avkall på kvalitet måste vI
arbeta med ständiga förbättringar, prioritera klokt och engagera fier ideella i alla församlingar. God
pastoratsövergripande samordning mäste ñnnas om den ideella verksamheten ska fungera. Vi kan ha
stor nytta av att samarbeta mer med kommunen och föreningslivet särskilt gällande ohälsa och barns
utsatthet. Det är väsentligt att ha väl fungerande diakonigrupper och besöksverksamhet likaväl som
en eftertraktad och bra barn- och ungdomsverksamhet. idag har vi nästan ingen verksamhet för
ungdomarna. De är en mycket viktig resurs för kyrkan i framtiden. Vi bör satsa på att möta barn- och
ungdomar genom de goda former som redan finns inom kyrkan och hitta nya vägar.
Konñrmandundervisningen ska vara väl genomtänkt och appellera tili ungdomars fritidsintressen.
Många som bori kommunen har sin familjebakgrund i lantbruksmiljö och lever med närhet till djur,
natur, fiske och jakt samt boende i småhus eller friliggande hus på landsbygden. Våra medlemmar är
angelägna om att värna traditioner och vårda natur och miljö. För att behålla våra medlemmar måste
vi ha bra och aktuella underhållsplaner för våra byggnader och kyrkogårdar och ge god service vid de
kyrkliga handlingarna dop, vigsel och begravning.
Pastoratet förvaltar 46 fastigheter som kräver ständig tillsyn. Det finns ett församlingshem i varje
församling som utnyttjas för verksamhet i olika hög grad. Pastoratet måste med hjälp av
iokaiförsörjningspianen upprätta en långsiktigt hållbar planering för hur vi ska nyttja våra fastigheter på
bästa sätt. Verksamhetsbehovet liksom nyttjandegraden bör bli vägledande för i vilken utsträckning
våra byggnader ska användas.
Vi vill fortsätta att vidareutveckla våra kyrkorum och lokaler för att möta dagens och framtidens behov
av tillgängliga och välkomnande mötesplatser för alla våra medlemmar.
Tillsammans tar vi ansvar för att vidareutveckla värt fastighetsbeständ tili en mer hållbar
fastighetsförvaltning.
i
Pastoratet har sedan länge ett väl upparbetat ekumeniskt samarbete med Söderportkyrkan Tingsryd
och med Älmeboda missionskyrka men litet eller inget med övriga frikyrkoförsamilngar. Det finns
relativt många nyanlända i kommunen med annan religionstilihörighet än den kristna. Det finns goda
skäl till att öka vårt ekumeniska samarbete men också undersöka vad vi kan bidra med för att stärka
en god integration i samhället för de nyanlända.
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C. PASTORATETS IDENTITET

Utifrån era samtal

_

- hur beskriver ni er identitet och teologiska grundsyn? Respektive

församlings identitet framgår av respektive församlings särskilda blankett.

Tingsryds kommun var före pastoratssammanslagningen 2010 uppdelad i fyra
samfälligheter. Almundsryd och Urshult var egna samfälligheter. Tlngsryd-Väckelsångs
bildade en samfällighet och Linneryd-Almeboda-S.Sandsjö bildade en samfällighet. De två
orterna som finns i Södra Sandsjö församling har var sitt kyrkorum, kyrkan l Dångebo och
Timmermannens Kapell i Konga. Timmermannens Kapell togs i bruk under en tid då
Konga var ett samhälle med Konga Bruk i centrum för sysselsättningen. Således har
några församlingar varit vana vid att fungera i ett litet och nära sammanhang medan de
övriga har haft personal och fastighetsskötsel gemensamt men de fyra grundläggande
verksamheterna åtskilda. De sju församlingarna har idag ganska lika förutsättningar och
mycket gemensamt men församlingarna värnar mer eller mindre sina specifika särdrag.
De två större orterna Ryd och Tingsryd har troligen bättre förutsättningar att över tid
behålla fler av sina verksamheter. Körverksamheten har länge stått i centrum i några
församlingar men kyrkomusiken har en stor och framträdande plats i alla församlingar.
Trots allt fler medlemsutträden under de senaste åren har församlingarna en trogen skara
av gudstjänstbesökare som har hög lojalitet till kyrkan och en andligt orienterad
livsåskådning.
Pastoratet står fortfarande inför många utmaningar när det gäller att ena de sju
församlingarna vilket är nödvändigt i en tid av ökande behov och minskade resurser. Vi
har dock många positiva styrkor som en trogen och kompetent personal, många ideella,
stort engagemang bland många förtroendevalda och korta avstånd mellan församlingarna.

Teologisk grundsyn

Det finns och har funnits frikyrkor i alla församlingar men idag är det ett fåtal som är aktiva.
I Tingsås liksom i Almeboda församling är det ekumeniska samarbetet aktivt och visar sig i
regelbunden ekumenisk morgonbön, påsk och julvandringar för skolan och
sånggudstjänster.
Församlingarna liknar varandra och kommer alla ur en gammalkyrklig tradition i vilken det
predikade ordet genom präst eller Iekman är viktigt. Högmässan och gudstjänsten äri
centrum. Församlingarna vill på olika sätt möta människors andliga behov och längtan
efter samhörighet och att möjlighet ges för att dela sin gudstro med andra. Kyrkan ska
vara välkomnande och alla ska få ta plats. Barnen liksom ungdomarna ska vara en
självklar del av gudstjänsten. Friluftsgudstjänster är en särskild och angelägen uppgift i
församlingarna. I dessa gudstjänster möter vi människor som inte är så kyrkvana men
känner sig hemma i den enkla formen som erbjuds. Kyrkan möter också människori andra
sammanhang. Vi vet att många upplever kyrkan mycket positivt och med gott bemötande,
inte minst gäller detta dop, vigsel och begravning. Vi ska sträva efter att använda de
tillfällen som ges i samband med de kyrkliga handlingarna för att nå ut till så många som
möjligt.

Präster och diakoner har ett särskilt ansvar för själavården men den är en viktig
angelägenhet för hela församlingen. I pastoratet har själavårdande möten alltid haft en stor
och viktig funktion. Pastoratet vill stärka och uppmuntra alla att delta i och visa omsorg om
den enskilda människans andliga välbefinnande på kyrkogården såväl som i diakonin eller
vid det enkla kyrkkaffet efter gudstjänsten.
Vi strävar efter att vara gudstjänstfirande församlingar i pastoratet med gemensamt och
medvetet ansvar för att göra vår gudstjänst så tillgänglig, upplyftande och berikande som
möjligt för alla som deltar och med särskilt fokus på barn och ungdomar.

Wä%
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D. REFLEKTION UTIFRÅN FRAMTIDSBILDERNA

Beskriv hur ni tolkar ert uppdrag utifrân Växjö stifts gemensamma framtidsbilder.

En kyrka i världen
i

Växjö stift...

är det diakonala arbetet starkt och uthålligt.
tar viställning i samhällsfrågor lokalt och globalt.

-

vårdar vi samhörigheten med den världsvida kyrkan.
möter vi människor med annantro respektfullt.

-

-

Diakoni är tro omsatt l handling. Det diakonala handlande och tänkande ska genomsyra all
verksamhet. Vi vill sträva efter ett öppet och tillåtande klimat i församlingens verksamheter.
Det är viktigt att nå ut till socialt utsatta, skapa mötesplatser, göra hembesök, sjukbesök och erbjuda
själavårdande samtal. Det är viktigt att vi tänker nytt och skapar fler möjligheter att bjuda in ung och
gammal, till kyrkans meningsfulla gemenskap och framtid.
Vi vill utveckla all verksamhet som riktar sig mot de äldre [vår kommun, eftersom detta är en grupp
som kommer att bli allt större, med det traditionella utbudet som besöksgrupper men också hitta nya
sätt att möta upp de önskemål och behov som framtidens äldre kommer att ha. Várt diakonala arbete
ska utformas så att det blir en pastoratssammanhâllande kraft och en helhetsbild av kyrkans
verksamhet i pastoratet. De sju församlingamas diakonala arbete ärl grunden ganska llka och att
styra mot samma mål är ett effektivt sätt att tillvarata våra resurser.
Det är av stor vikt att uppmuntra det ideella engagemanget. samarbetet med andra organisationer och
kommunen. Pastoratet har ett gott samarbete Inom POSOM-gruppen och den sociala sektorn men vill
utöka samarbete med skolan och då särskilt gymnasiet. Vi samverkar med hembygdsföreningar vid
hemvändardagar och andra arrangemang. Vi tror att det kan vara en framgångsrik ansats att arbeta i
projekt och erbjuda tidsavgränsade uppdrag för att uppmuntra till Ideell medverkan.

Vi vill satsa på att använda våra kyrkorum mer frekvent, att anpassa våra kyrkor efter våra besökares
behov och önskemål. Att skapa välkomnande och ändamålsenliga lokaler för att dela glädje och sorg i
.
livets alla skeden och för alla åldrar.
Vi vill vara en kyrka med värme och värdighet som förmedlar hopp. Genom välkomnande kyrkorum
skapar vi delaktighet, samhörighet och engagemang.
,

Vi har mötesplatser av olika slag i alla församlingar men ser ett behov av att skapa fler och som
vänder sig till nya grupper. Präst på byn är en idé som vi ska pröva.
Pastoratet har en stark vilja att vara en del i det integrationsarbete som pågåri vår kommun och
välkomnar alla oavsett tro att delta i våra aktiviteter.
Några församlingar har ett mångårigt och fruktbart ekumeniskt samarbete med gemensamma
gudstjänster, bönegrupper och julvandringar. Vi vill bibehålla och utveckla detta samarbete.

Församlingarna bidrar var och en framgångsrikt till den världsvida kyrkan med kollekter och
lnsamllngar av olika slag. Pastoratet vill förstärka enhetskänslan och därför varje år ha ett
pastoratsgemensamt insamlingsprojekt.

Vi har redan sett att bamfattigdomen och antal ensamhushåll ökari vår kommun vilket vi redan möter
med olika hjälpinsatser. Denna del av det diakonala arbetet kommer troligen att behöva utökas.
Framtiden kommer att bli en utmaning för kyrkan i Tingsryds pastorat som måste fortsätta att vara
lyhörd och flexibel för nya arbetssätt.

l

Max antal tecken: 2 150 plus blanksteg.
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Gudstjänst att längta till
I

Växjö stift...
firar vi gudstjänster som berör, engagerar och utmanar.
finns gudstjänstgemenskaper där alla känner sig välkomna.
stärks vårt kristna liv av bön och bibelläsning, förkunnelse och mässa,
tystnad och musik.
står tro och liv i centrum vid dop, konñrmation, vigsel och begravning.

Många människor kommer till kyrkan idag för att söka stillhet, ro och gemenskap. Man vill
också dela sin gudstro med andra, dela ritualer och traditioner. Vi ska anstränga oss för att
välkomna alla värdigt och med ett enkelt språk. Vi strävar efter att predikan ska vara
sådan att människor känner igen sig. Musiken betyder mycket för de allra flesta och bör
vara en röd tråd i gudstjänsten. Om människor längtar efter att fira gudstjänst tillsammans
så kommer man också till kyrkan. Vi vill att så många av våra gudstjänstfirare som möjligt
kommer till tro på Jesus och får en medvetenhet om Guds närvaro i sina liv.
Vi behöver också en plats för stillhet och eftertanke. Att bryta vardagen för att fira en enkel
vardagsgudstjänst som sinnesrogudstjänst, Messy Church, musikgudstjänst eller en
bönestund ger en gemenskap att längta till. En enkel kvällsandakt liksom ett samtal där vi
delar vår kristna tro kan ge ro för själen.
Pastoratet har en rik tradition med friluftsgudstjänster som vi vill ska fortsätta. Att
upprätthålla och förstärka denna fina tradition som ger tillfälle att mötas på ett enkelt sätt
kan tilltala många som annars inte besöker kyrkan så ofta. Vi ser också att det är viktigt att
utveckla och satsa på vägkyrkor eller sommarkyrka i flera församlingar varje sommar. Vi
inser att det inte kommer att vara möjligt att fira gudstjänst i alla pastoratets kyrkor varje
söndag. Vi strävar dock efter regelbundenhet i både dag och tidpunkt.
Barn, ungdomar och särskilt konfirmander ska ha en naturlig del i gudstjänsten och i
kyrkan. Vi ska sträva efter att det i alla pastoratets kyrkor ska finnas en fysisk plats för
barn och föräldrar i nära anslutning till koret för att skapa så stor närhet och delaktighet
som möjligt.
Våra lokaler och byggnader skall vara välkomnande och bjuda in till gemenskap för alla
och samtidigt bevara vårt kulturarv.

Pastoratet har under många är skickat ut en dophälsning till alla nyblivna föräldrar i
kommunen. Det känns viktigt att familjerna både får information och blir uppmärksammade
på det som kyrkan kan erbjuda dem.

Gemenskapen efter gudstjänsten är viktig och ett enkelt kyrkkaffe kan vara en viktig del av
gudstjänsten. Detta möte kan utvecklas till att bli samtal om söndagens predikan eller
samtal om tro och livsfrågor. Vi tror att det enkla umgänget kan bli framgångsrikt och
skapar ännu en.mötespiats som har direkt koppling till kyrkans grundläggande budskap
och syfte.

Vi har många ideella, goda krafter i verksamheterna och det är en stor utmaning att

ständigt utveckla det ideella engagemanget. I flera församlingar finns gudstjänstgrupper
och gudstjänstvärdar och vi vill stimulera detta engagemang i alla församlingar.
texter kan fördjupa
Gudstjänstgrupper som har regelbundna bibelsamtal om söndagens
'
den kristna tron och bidrar till ett ännu större engagemang.

om att alla som söker sig till kyrkan blir bra bemötta -inte minstl de
kyrkliga handlingarna. För många människor är de kyrkliga handlingarna kanske enda
gången som man besöker kyrkan. Vi tror att en begravning, ett dop eller en vigsel som
upplevs positivt kan bli en startpunkt för att komma tillbaka till kyrkan.

Vi är mycket måna

Max antal tecken: 2150 plus blanksteg.

% 1/6”
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kyrkan

Tänk

5%-

att få berätta vidare
'

iVäxjö stift..

fnns mötesplatser där vi upptäcker och växer kristen tro.
i

stärks vi att dela tro och
-

'

liv vardagen.
i

är församlingen en naturlig del av samhälls- och kulturlivet.
är det kyrkliga kulturarvet levande.

I dagens samhälle där allt ska
gå fort och mycket hinnas med på kort tid är kyrkan en
möjlighet för eftertanke. och vila.
I det ideella
engagemanget kan kyrkan ge människor delaktighet och bekräftelse på att
man behövs. Kyrkan har sedan länge upparbetade funktioner som kan visa på behov av
tro'och gemenskap i tron. Vi vill ta till vara och förstärka de tillfällen som kan skapa denna

gemenskap.
Sociala medier ger oss möjligheter att nå nya målgrupper. Lättiiigängiiga live-sända
gudstjänster och andakter kan väcka intresse för kyrkan och bli ett komplement för de som
kan ha svårt att komma till en gudstjänst.
Många människors första kontakt med kyrkan är genom de kyrkliga handlingarna, dop,
vigsel och begravning. Dop, vigsel och begravningssamtai liksom den kyrkliga handlingen
sig är viktiga tillfällen att få berätta vidare.
Vi har stor barn- och konfirmandverksamhet och i detta sammanhang träffar vi även
många föräldrar Vilket ger möjlighettili undervisning. Vi vill hela tiden utveckla
konñrmandarbetet som idag är pastoratsgemensarn. Detta gör vi genom att bland annat
tillmötesgå ungdomarnas intressen.

Vi vill fortsätta och utveckla våra skolkontakter. Vi kommer att arbeta strategiskt med
Bibeläventyret för grundskolans barn men också att i framtiden kunna ge

gymnasieungdomarna en möjlighet till samtal om tro och livsfrågor. Årliga jul och
påskvandrlngar för grundskolan liksom teaterprojekt är tillfällen att ge barnen kunskaper
om evangeliet. Vi vill utveckla vuxenundervisningen genom att ha samtalsgrupper såsom
Alfa-kurser som riktar sig till olika behov och kan vara både enkla och fördjupande.
i alla verksamheter som tex caféer och musikevenemang ska vi Visa att det handlar om
kyrkan och därför ingår alltid en andakt.

Pastoratet samverkar ofta med olika föreningar som hembygdsföreningar,
pensionärsföreningar och olika fritidsföreningar. i flera församlingar arrangeras
hemvändardagar där kyrkan aktivt deltar. Vi vill att församlingarna ska vara synliga även
under sommarmånaderna och kommer att satsa på sommarkyrka som regelbundet ska
finnas i tre av sju församlingar.
Pastoratet har de senaste åren deltagit på Tingsryds marknad och även i andra liknande
sammanhang. Vi tycker det är viktigt att föra ut kyrkans budskap även på detta sätt och
fått uppskattning av många.
Man kan vårda det kyrkliga kulturarvet på många sätt. I flera församlingar genomförs
sommartid kyrkogårdsvandringar. Många kyrkor visar sina vackra! gamla inventarier vid
olika tillfällen 'som vid vår kommuns årliga konstrunda men även i enskilda projekt. Detta
vill vi förstärka ytterligare genom att som ett pastoratsgemensamt uppdrag årligen I någon
församling inbjuda till Kyrkans dag för alla.

Vi som kyrka ska vara där människor är..På det viset berättar vi_ vidare.

Max antal tecken: 2150 plus blanksteg.
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kyrkan

inå-

Rustade medarbetare
I

-

-

Växjö stift...
är det ideella medarbetarskapet en självklar del av församlingslivet.
är församlingen den viktigaste rekryterande miljön till kyrkligt medarbetarskap.
utvecklas medarbetare genom fortbildning, fördjupning och själavård.

Pastoratet vill på olika sätt utveckla både det ideella
medarbetarskapet och de anställdas medarbetarskap.
Vi har många aktiva ideella idag inom våra verksamheter och i
framtiden kommer vi att vara mer beroende av ett ideellt
engagemang för att klara vårt uppdrag.
Hur möter vi detta Vi måste, i möten med varandra, vara lyhörda och snabbt fånga
upp ett intresse att vilja vara med och bidra i kyrkan.
Vi tror det är konstruktivt att erbjuda tydligt avgränsade uppdrag för
att engagera nutidens människor.
Genom att ungdomarna får i uppdrag att engagera andra
ungdomar, särskilt efter konfirmationen.
Genom att ge utrymme för de som är intresserade, lyssna, ta emot
synpunkter och våga pröva idéer samt alltid uppmuntra.

Regelbunden utbildning och andra kompetenshöjande aktiviteter till
de som engagerar sig ideellt är en viktig insats för att rusta alla
medarbetare, anställda likväl som ideella.
De förtroendevalda är viktiga och vi utgår ifrån att de är engagerade
i kyrkans verksamhet och
aktiva gällande rekrytering av ideella.
Pastoratet har inlett en långsiktig strategisk satsning på att
utveckla alla anställdas medarbetarskap. Den utbildning/fortbildning
som anställda tar del av ska vara till mesta möjliga nytta för
pastoratet och den enskilde.
Vi ser alla medarbetare och ideella medarbetare som vår största
och värdefullaste tillgång. Alla, både ideella och anställda ska
tillåtas att utveckla de gåvor man har, engagera sig och få lov att
växa, ta ansvar och öka sin kompetens.
Om var och en känner att man är viktig och räknas med då blir man
en rustad medarbetare.

Max ant tecken: 2 150 plus blanksteg.

ä

'Svenska kyrkan'i
VÄXJÖ STIFT_

Församling och stift hand i hand
'

i Växjö stift...
.
-

..'.

4

finns en förtroendefull stiftssammanhällning och engemensam framtidsriktning.
möts församlingar, stiftsorganisation och andra aktörer för samråd och erfaren*

.
hetsutbyte.
samarbetar vi för att kunna fullgöra den grundläggande uppgiften.
_

-

.

.

_

Vi tillhör den episkopala kyrkan vilket gör att vi delar ett_ historiskt
^

arv som värnar om kyrkan.
Vi samverkar väl genom de kontraktssamlingar som erbjuds våra
anställda men skulleönska att det också fannsett större
sammanhang för de ideella och våra konfirmander.
.Fortbildningsdagarna som anordnas årligen är till stor glädje och
nytta för både personal, förtroendevalda och ideella och deltagande
i denna utbildningssatsning ska uppmuntras.

Vi vill förbättra samverkan mellan olika pastorat och särskilt de som
ligger närmast oss. Vi tror att detta kan ge fördelar gällande både

personal och verksamhet. Vid ett minskande medlemstai skulle vi
kunna ha gemensamma samtalsgrupper, sorgegrupper med mera.
Även konfirmandarbete kan vara gemensamt över pastoratsgräns
om deltagarantalet minskar. Idag förflyttar man sig lätt och detta
kan bli ett sätt bibehålla en god verksamhet.

Tillsammans kan vi vårda vårt gemensamma kulturarv och att
hjälpas åt att vidareutveckla vårt
fastighetsbestånd/lokalförsörjningsbehov för att möta våra
medlemmars behov och därmed fullgöra den grundläggande
uppgiften..
Det finns ett stort värde i att kyrkan syns mer i samhället. En
satsning på gemensam marknadsföring av kyrkan skulle vara till
nytta för både stift och församling.

Max antal tecken: 2150 plus blanksteg.
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E. ANDRA SPRÅK

Beskriv vilka språk, utöver svenska, ni behöver använda för att kunna fullgöra er grundi medarbetarläggande uppgift. Beskriv också vilka av dessa, eller andra, språk som någon
gruppen behärskar.

kommunen finns många turister och fastboende från Tyskland och
Holland. Vi behöver använda både tyska och engelska för att
fullgöra den grundläggande uppgiften.
Större delen av medarbetargruppen behärskar engelska bra och
några behärskar även tyska tillfyllest.
l

Max antal tecken: 1500 plus blanksteg.

F.

TJÄNSTER (34 KAP 1-2 § KO)

i
Stiftsstyrelsen har beslutat om ett minsta antal prästtjänster som ska finnas pastoratet.
Ange antal:

6

Är samtliga tjänster tillsatta?

JA

I:

NEJ

Lil

Om "N EJ", skriv in skäl för detta och hur länge vakansen har funnits.

Sedan 2017 har vi 3 tillsvidareanställda präster. Vi har haft god
den
tillgång till vikarier hela tiden och har därför kunnat upprätthålla
grundläggande uppgiften väl.
Det är en allmänt stor brist på präster och tyvärr har vi hittills haft få
eller inga sökande till utannonserade tjänster.

%?c/%
11

.

'Svenska kyrkan E4."
VÄXJÖ STIFT

Beskriv övergripande hur prästtjänsterna är fördelade mellan församlingarna.

Samtliga präster är pastoratsanställda. I huvudsak ansvarar 1 km
för den östra delen av pastoratet; 1 km ansvarar för mittdelen och
km ansvarar för den västra delen. Kh och arbetsledande km. har
det övergripande ansvaret.

1

Enligt kyrkoordningen har församlingarna i ett pastorat gemensam personal. Domkapitlet
har beslutat gällande den kyrkomusikaliska kompetens som minst skall finnas:

A. För den församling där stiftets domkyrka är belägen skall befattningen vara försteorganist och benämns domkyrkoorganist.
B. För församlingar med minst

5000 kyrkotillhöriga är befattningen organist.

C. För församlingar med mindre än 5000 kyrkotillhöriga är befattningen kantor.

JA

Uppfyller ni domkapitlets bestämmelser?

:I

NEJ

|:|

Om ”NEJ”, skriv in skäl för detta och hur länge ni inte har uppfyllt domkapitlets
bestämmelser.

Finns det anställda kyrkomusiker som saknar
kyrkomusikalisk utbildning och examen?

JA

I:

NEJ

I:|

JA

'i'

NE!

|:|

G) KONFIRMANDARBETET (22 KAP 5 § KO)
Sker konfirmandarbetet enligt domkapitlets
bestämmelser?

Om "NEJ”, förklara varför.

% ?7/6

12

Svenska kyrkan Gi
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H. ANSVARSFÖRDELNING

Beskriv den konkreta ansvarsfördelning som finns för den grundläggande uppgiften dels
mellan församlingarna som ingår i pastoratet, dels mellan församlingarna och pastoratet.

Pastoratet har det övergripande ansvaret för att den grundläggande
uppgiften skall kunna utföras. Pastoratet ansvarar för att det finns
personal som är utbildade och lämpliga för att uppgiften skall kunna
utföras både professionellt och värdigt. Kyrkoherden leder och
fördelar allt arbete i pastoratet.
All personal är pastoratsanställda, men percis som med prästerna
så är viss personal verksamma i den östra delen, en del i den
västra och en del i mittdelen av pastoratet. Till östra delen räknas
Linneryd, Älmeboda och 8 Sandsjö församlingar. Till mittdelen hör
Tingsäs och Väckelsångs församlingar. Till västra delen räknas
Urshult och Almundsryds församlingar.

Församlingsrådens uppgift är att tillsammans med kyrkoherden för
dialog kring församlingens gudstjänstliv. Församlingen väljer kyrkvärdar och gudstjänstvärdar samt väljer ändamål för församlingskollekterna.
Pastoratet har det ekonomiska ansvaret för all verksamhet och ser
så att medel avsätts för att verksamheten skall fungera.

till

Diakonin är pastoratsövergripande. Dialog förs mellan kyrkoherde
och respektive församling gällande särskilt angelägna diakonala
insatser.

Max antal tecken: 2150 plus blanksteg.
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FÖRSAMLINGAR l PASTORATET
Områdena l (kyrkor och gudstjänstliv) och J (församlingens identitet) framgår av varje
församlings egen blankett vilka bifogas denna församlingsinstruktion.
I

rutan nedan listas församlingarna i pastoratet:

Almundsryds församling
Linneryds församling
Södra Sandsjös församling
Tingsås församling
Urshults församling
Väckelsångs församling
Älmebodas församling

14

kyrkani-lI
svenska
5"”
VW_

-

FÖRSAMLINGSBLANKETT EN BLANKETT
FÖR VARJE FÖRSAMLING PASTORATET
|

NAMN PÄ FÖRSAMLINGEN

Almundsryds församling

NAMN PÃ PASTORATET

Tingsryds Pastorat

I.

KYRKOR OCH GUDSTJÄNSTLIV

Gudstjänstlivet på sön- och helgdagar (huvudgudstjänst) beskrivs nedan:

Anta!
Tid för

Kyrka/Iokal

Almundsryds ka

gudstjänst
11

I 16

söndagliga
gudstjänster/
månad
2

Varav högmässa/mässa
1

Då annan gudstjänstform förekommer, vilken?

Gudstjänst
(Musikgudstjänst)

Almundsryds ka

Gudstjänst
(Familjegudstjänstj

Almundsryds ka

Midnatt

1/år

Gudstjänst
(Midnattsmässa)

Svenska kyrkan Ei

VÄXJÖ sn FT

Regelbundet gudstjänstliv utöver sön- och helgdagar (ej huvudgudstjänst)
samt ungefärliga öppettider beskrivs nedan:

Kyrka/lokal

Ungefärliga
öppettider
(om kyrka)

Äldreboende

Veckodag och
tid för gudstjänst

onsdag 15.00

Gudstjänstform

gudstjänst/mässa

HUVUDGUDSTJÄNSTENS FORM (18 KAP 6 § KO)

Används någon annan ordning eller annan musik
än Kyrkohandboken i huvudgudstjänsten?

Om "JA", firas denna gudstjänst

1

gång/månad eller oftare?

Om "JA"; insänd gudstjänstagenda som bilaga.

JA

NEJ

|:|

JA

NEJ

Svenska kyrkan

VÄXJÖ

snrr

ü

LEKMANNALEDDA GUDSTJÄNSTER (17 KAP 14 § KO)

Firas regelbundet gudstjänster som är Iekmannaledda?

JA

NEJ

JA

NEJ

EI.

Om "JA”, vilken gudstjänsttyp gäller detta?
(t ex huvudgudstjänst, morgonbön, andakt på vårdinrättning etc.)

GUDSTJÄNST MED ANNAT TROSSAMFUND (17 KAP 7 § KO)

Firas huvudgudstjänst tillsammans med en församling
i

ett annat kristet trossamfund?

:1

Om ”JA”, ange hur många gånger per år och tillsammans med vilket samfund det sker.

J. FÖRSAMLINGENS IDENTITET
Hur beskriver ni denna församlings identitet och teologiska grundsyn? Relatera särskilt till
den pastoratsgemensamma identiteten (punkt c) och ansvarsfördelningen (punkt h).

Almundsryds socken omnämns första gången i skriftliga källor 1427 och skrivs
då som "Almeseryds socken". Under tidig medeltid utgjorde Almundsryds
församling tillsammans med Urshult en församling benämnd Hvaembo vars första
kyrka var belägen på Vemboö. Under mitten av 1300-talet delades Hvaembo
församling varvid nuvarande Almundsryds församling tillskapades och kom att
bilda anex till Urshult. Den nya kapellförsamlingen fick namnet "Nykyrka", senare
Ytra socken och slutligen Almundsryd.
I samband med den
nya församlingen uppfördes en liten träkyrka belägen strax
intill nuvarande kyrka.

Utvecklingen gjorde att en ny kyrka behövdes. Efter många turer fram och tillbaka
beslutades enligt ritningar från 1802 att en ny kyrka skulle uppföras.
Kyrkan uppfördes mellan åren 1828 - 1831!
Vid byggandet av kyrkan skall 21 000 mansdagsverken ha utförts och 18 000
kvinnodagsverken. invigning av kyrkan skedde midsommardagen1832.
Församlingen har varirt högkyrklig och har fortfarande drag av detta vilket kan
ses i acceptansen av kvinnliga präster. Gruppen med detta synsätt är utdöende.
Almundsryds är en öppen församling med god förankring i Ryds samhälle.
En kyrkokör med hög standard tillsammans med mycket uppskattade konserter
av varierande art gör att församlingen känns som en utöver själslig gemenskap
också utgör en kulturell samlingspunkt.

Svenska kyrkan

VÄXJÖ STIFT

Syçnska kyrkan

:i

-

FÖRSAMLINGSBLANKETT EN BLANKETT
FÖR VARJE FÖRSAMLING PASTORATET
I

NAMN PÅ FÖRSAMLINGEN

Linneryds Församling

NAMN PÃ PASTORATET

Tingsryds Pastorat

I.

KYRKOR OCH GUDSTJÄNSTLIV

Gudstjänstlivet på sön- och helgdagar (huvudgudstjänst) beskrivs nedan:

Antal
Tid för

Kyrka/Iokal

Linneryd

gudstjänst
11 /16

söndagliga
gudstjänster/
månad

2

Varav högmässa/mässa
1

Då annan gudstjänstform förekommer, vilken?

Gudstjänst
(Musikgudtjänst)

(Familjegtj)

Svenska kyrkan Ei

VÄXJÖ

surr

Regelbundet gudstjänstliv utöver sön- och helgdagar (ej huvudgudstjänst)
samt ungefärliga öppettider beskrivs nedan:

Kyrka/lokal

Ungefärliga
öppettider
(om kyrka)

Veckodag och
tid för gudstjänst

Mån-Ons kl18

Församlingshem

Gudstjänstform

Gudstjänst

Passionsandakt
1:a fre Mars 18

Församlingshem

Gudstjänst
(Världsböndagen)

Lördag 14

Församlingshem

Gudstänst
(missionsauktion)

Kyrkan

FN-dagen, 18

Gudstjänst

(Temagudstjänst)

HUVUDGUDSTJÄNSTENS FORM (18 KAP 6 § KO)

Används någon annan ordning eller annan musik
än Kyrkohandboken i huvudgudstjänsten?

Om "JA”, Firas denna gudstjänst

1

gång/månad eller oftare?

Om ”JA”; insänd gudstjänstagenda som bilaga.

JA

NEJ

|:|
JA

NEJ

Svenska kyrkan §5
VÄXJÖ STI FT

LEKMANNALEDDA GUDSTJÄNSTER (17 KAP 14 § KO)

Firas regelbundet gudstjänster som är Iekmannaledda?

JA

NEJ

JA

NEJ

Om "JA", vilken gudstjänsttyp gäller detta?
(t ex huvudgudstjänst, morgonbön, andakt på vårdinrättning etc.)

Huvudgudstjänst, passionsandakter

GUDSTJÄNST MED ANNAT TROSSAMFUND (17 KAP 7 § KO)

Firas huvudgudstjänst tillsammans med en församling
i

ett annat kristet trossamfund?

|:|

Om ”JA”, ange hur många gånger per år och tillsammans med vilket samfund det sker.

1-2 ggr per år, Equmeniakyrkan

J. FÖRSAMLINGENS IDENTITET
Hur beskriver ni denna församlings identitet och teologiska grundsyn? Relatera särskilt till
den pastoratsgemensamma identiteten (punkt c) och ansvarsfördelningen (punkt h).

Linneryds församling vill verka för mångfald och öppenhet, delaktighet och
tillgänglighet.
Därför är alla människor oavsett tro och kyrkotillhörighet välkomna.
Linneryds församling vill vara en gemenskap av gudstjänstfirande människor som
- med diakonal omsorg i vardagen.
i vardagen omsätter sin tro i handling
Vi kan dela erfarenheter av våra liv, vår tro på Jesus Kristus och på de kristna
värderingarna för att kunna utvecklas som individer och som församling.
Linneryds kyrka ska vara inbjudande, öppen och mötande.
Genom sina döpta medlemmar är kyrkan närvarande i alla sammanhang där vi
finns med i hem, familjer, arbetsplatser och i skolor.
Vi vill också samarbeta med de andra församlingarna i Tingsryds pastorat och
finna gemenskap med de föreningar som finns i vår närhet.

'

Svenska kyrkan
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FÖRSAMLINGSBLANKETT EN BLAN KETT
FÖR VARJE FÖRSAMLING PASTORATET
I

NAMN PÅ FÖRSAMLINGEN

Södra Sandsjö församling

NAMN PÅ PASTORATET

Tingsryds pastorat

I.

KYRKOR OCH GUDSTJÄNSTLIV

Gudstjänstlivet på sön- och helgdagar (huvudgudstjänst) beskrivs nedan:

Antal
Tid för

Kyrka/Iokal

Kyrkan

gudstjänst
1 1

/16

söndagliga
gudstjänster/
månad

2

Varav högmässa/mässa
1

Då annan gudstjänstform förekommer, vilken?

Gudstjänst

(Taizég udstjänst)
(Musikgudstjänst)
Timmermannen

11 /16

Gudstjänst
(Familjegudstjänstj

Svenska kyrkan

VÄXJÖ STIFT

Regelbundet gudstjänstliv utöver sön- och helgdagar (ej huvudgudstjänst)
samt ungefärliga öppettider beskrivs nedan:

Ungefärliga
öppettider
(om kyrka)

Kyrka/lokal

Veckodag och
tid för gudstjänst

Gudstjänstform

'

Äldreboende

15.00

onsdag, 1lmånad Gudstjänst/mässa

HUVUDGUDSTJÄNSTENS FORM (18 KAP 6 § KO)

Används någon annan ordning eller annan musik
än Kyrkohandboken i huvudgudstjänsten?

JA

NEJ

|:|
I

Om ”JA”, ñras denna gudstjänst

1

gång/månad eller oftare?

Om ”JA"; insänd gudstjänstagenda som bilaga.

JA

NEJ

Svenska kyrkan

VÄXJÖ sru=r

LEKMANNALEDDA GUDSTJÄNSTER (17 KAP 14 § KO)

Firas regelbundet gudstjänster som är lekmannaledda?

JA

NEJ

JA

NEJ

El.

Om "JA”, vilken gudstjänsttyp gäller detta?
(t ex huvudgudstjänst, morgonbön, andakt på vårdinrättning etc.)

GUDSTJÄNST MED ANNAT TROSSAMFUND (17 KAP 7 § KO)

Firas huvudgudstjänst tillsammans med en församling
i

ett annat kristet trossamfund?

|:|

Om ”JA", ange hur många gånger per år och tillsammans med vilket samfund det sker.

J. FÖRSAMLlNGENS IDENTITET
Hur beskriver ni denna församlings identitet och teologiska grundsyn? Relatera särskilt till
den pastoratsgemensamma identiteten (punkt c) och ansvarsfördelningen (punkt h).

Det är församlingens uppdrag att sprida evangeliet, att alla människor är och
tillhör Guds skapelse och att Gud älskar alla, ut i samhället. Därför är det viktigt
att skapa tillfälle där människor får möjlighet att höra och uppleva evangeliet. En
viktig aspekt i kyrkans liv är att skapa gemenskap.
De två orter som finns i Södra Sandsjö församling har var sitt kyrkorum, kyrkan i
Dångebo och Timmermannens Kapell i Konga. Timmermannens Kapell byggdes
under en tid då Konga var ett levande samhälle med Konga Bruk i centrum för
sysselsättningen och det fanns behov av en kyrka där flertalet människor bodde.
Diakoni är tro omsatt i handling.
Det diakonala handlande och tänkande ska genomsyra all verksamhet och är en
viktig del av församlingens identitet. Södra Sandsjö församling är en liten
församling som har stort engagemang i det diakonala uppdraget. En församlings
styrka är väldigt engagerade människor, som kämpar för att församlingen ska
överleva. Bra samarbete med ortens föreningar, skolan och äldreboende bidrar
till att kyrkan blir en naturlig del av samhällslivet.
Musik har en viktig roll i församlingens identitet och uppskattas
har en fantastisk orgel som inbjuder till musikgudstjänster och

av många. Kyrkan

konserter.Församlingen värnar de verksamheter som riktar sig till barn, unga och
föräldrar och hoppas att tillsammans med pastoratet utveckla strategier för hur
man kan skapa länkar mellan de olika grupperna och annat kyrkligt liv.
firas gudstjänst och församlingen önskar att man använder Enebacken för till
exempel påskvandring och i konfirmandundervisningen.

Svenska kyrkan
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Församlingen har en rik tradition med friluftsgudstjänster i samarbete med
bygdens föreningar. församlingens så kallade skogskyrka på Enebacken
firas gudstjänst och församlingen önskar att man använder Enebacken för till
exempel påskvandring och i konfirmandundervisningen.
Församlingens vision och hopp för framtiden är att stärka föräldrars medverkan
och engagemang för att bygga en stark och livskraftig församling.
I

kyrkanGi
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FÖRSAMLINGSBLANKETT EN BLAN KETT
FÖR VARJE FÖRSAMLING PASTORATET
I

NAMN PÅ FÖRSAMLINGEN

Tingsås församling

NAMN PÅ PASTORATET

Tingsryds pastorat

I.

KYRKOR OCH GUDSTJÄNSTLIV

Gudstjänstlivet på sön- och helgdagar (huvudgudstjänst) beskrivs nedan:

Antal
söndag/iga

Tid för
Kyrka/Iokal

Kyrkan

gudstjänst
11 /16

gudstjänster/
månad

4

Varav högmässa/mässa
3

Då annan gudstjänstform förekommer, vilken?

Gudstjänst
(Musikgudstjänst)

(Familjegudstj)

Svenska kyrkan
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Regelbundet gudstjänstliv utöver sön- och helgdagar (ej huvudgudstjänst)
samt ungefärliga öppettider beskrivs nedan:

Kyrka/lokal

Kyrka/FH

Ungefärliga
öppettider
(om kyrka)

17.00-19.00

Veckodag och
tid för gudstjänst

ons/tors 18.40

Gudstjänstform

Gudstjänst

(Messy Church)
Kyrkan

18.30-19.30

måndag 18.30

Gudstjänst

(Sinnesrogtj)
Äldreboende

onsdag 15.00

Mässa

HUVUDGUDSTJÄNSTENS FORM (18 KAP 6 § KO)
'

Används någon annan ordning eller annan musik
än Kyrkohandboken i huvudgudstjänsten?

Om ”JA", firas denna gudstjänst

1

gång/månad eller oftare?

Om "JA”; insänd gudstjänstagenda som bilaga.

JA

NEJ

JA

NEJ

:I

Svenska kyrkan
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LEKMANNALEDDA GUDSTJÄNSTER (17 KAP 14 § KO)

Firas regelbundet gudstjänster som är lekmannaiedda?

JA

NEJ

JA

NEJ

DI

Om "JA”, vilken gudstjänsttyp gäller detta?
(t ex huvudgudstjänst, morgonbön, andakt på vårdinrättning etc.)

GUDSTJÄNST MED ANNAT TROSSAMFUND (17 KAP 7 § KO)

Firas huvudgudstjänst tillsammans med en församling
i ett annat kristet trossamfund?

D

Om "JA". ange hur många gånger per år och tillsammans med vilket samfund det sker.

2 gånger tillsammans med baptistförsamlingen i Tingsryd (Söderportkyrkan)

J. FÖRSAMLINGENS IDENTITET
Hur beskriver ni denna församlings identitet och teologiska grundsyn? Relatera särskilt till
den pastoratsgemensamma identiteten (punkt c) och ansvarsfördelningen (punkt h).

Tingsås församling tillhör den gammalkyrkliga traditionen. Det heliga ordet

förmedlas genom präster och Iekmän och syndabekännelsen är viktigare än
sakramenten (dopet och nattvarden) och strukturen. Ekumeniken är en viktig del
av Tingsås församlings identitet och hålls levande genom regelbunden
gemensam morgonbön, jul och påskvandringar samt Iångfredags och
julsångsgudstjänst. Vi hoppas kunna fortsätta med detta värdefulla samarbete.
Församlingen har en lång tradition av att fira mässa 3 av 4 söndagar och vill
gärna upprätthålla denna tradition. Idag har vi oftast gående kommunion vilket
har bidragit till att många deltar. Församlingen har en trogen gudstjänstfirande
gemenskap och vårt syfte och mål är att fler människor kommer till tro på Jesus
Kristus. Kyrkvärdskapet är en viktig ideell funktion i gudstjänsten och vi strävar
efter att också kunna utveckla gudstjänstgrupper. en sådan grupp kan både
bibelsamtal om söndagens predikotext och utformningen av gudstjänsten få en
naturlig och viktig plats. Församlingen har en stor barnverksamhet och vi vill att
både barn och ungdomar alltmer deltar i gudstjänsten samt ingår i allt
församlingsliv. Vi vill fortsätta utveckla konceptet Messy church med måltid,
bibelsamtal, musik och pyssel med ett gemensamt tema. Messy church blir en
naturlig mötesplats för alla åldrar. Tingås församling har alltid haft stor
uppslutning av ideella medarbetare och detta har stor betydelse för vår identitet
nu och i framtiden. Vi hoppas kunna fortsätta vara en kyrka som är öppen och
välkomnande med fokus på varje persons unika förmågor och ta tillvara dessa på
I

bästa sätt

Svenska kyrkan
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FÖRSAMLINGSBLANKETT EN BLANKETT
FÖR VARJE FÖRSAMLING PASTORATET
|

NAMN PÅ FÖRSAMLINGEN

Urshults församling

NAMN PÃ PASTORATET

Tingsryds Pastorat

I.
'

KYRKOR OCH GUDSTJÄNSTLlV

Gudstjänstlivet på sön- och helgdagar (huvudgudstjänst) beskrivs nedan:

Kyrka/Iokal

Urshults kyrka

Tid för

Antal
söndagliga
gudstjänster/

gudstjänst

månad

11 / 16

2

Varav högmässa/mässa
1

Då annan gudstjänstform förekommer, vilken?

Gudstjänst
(Familjegudstjänstj

Urshults kyrka

1 1

/ 16

Gudstjänst
(Musikgudstjänst)

Urshults kyrka

11

I 16

Gudstjänst

(Temagudstjänst)
Urshults kyrka

08

Gudstjänst

(Julotta)

Äldreboende

14.30

1Iår

Annandag Jul

Äldreboende

14.30

1/år

Annandag Påsk

Svenska kyrkan El
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Regelbundet gudstjänstliv utöver sön- och helgdagar (ej huvudgudstjänst)
samt ungefärliga öppettider beskrivs nedan:

Kyrka/lokal

Ungefärliga
Öppettider
(om kyrka)

Äldreboende

Veckodag och
tid för gudstjänst

ons 15 2/månad

Gudstjänstform

gudstjg/mässa

HUVUDGUDSTJÄNSTENS FORM (18 KAP 6 § KO)
,

Används någon annan ordning eller annan musik
än Kyrkohandboken i huvudgudstjänsten?

Om "JA", firas denna gudstjänst

1

gång/månad eller oftare?

Om "JA”; insänd gudstjänstagenda som bilaga.

JA

NEJ

El
JA

NEJ

Svenska kyrkan G!
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LEKMANNALEDDA GUDSTJÄNSTER (17 KAP 14 § KO)

Firas regelbundet gudstjänster som är lekmannaledda?

JA

NEJ

JA

NEJ

El.

Om ”JA”, vilken gudstjänsttyp gäller detta?
(t ex huvudgudstjänst, morgonbön, andakt på vårdinrättning etc.)

GUDSTJÄNST MED ANNAT TROSSAMFUND (17 KAP 7 § KO)

Firas huvudgudstjänst tillsammans med en församling
i

ett annat kristet trossamfund?

El

Om "JA", ange hur många gånger per år och tillsammans med vilket samfund det sker.

J. FÖRSAMLlNGENS IDENTITET
Hur beskriver ni denna församlings identitet och teologiska grundsyn? Relatera särskilt till
den pastoratsgemensamma identiteten (punkt c) och ansvarsfördelningen (punkt h).

Urshults församling bär frukt! Tidigare gammel/högkyrklig. Numera folkkyrklig
med bevarande av fina trditioner som har betydelse för vår tro. Urshults kyrka
bärs av mycket musik och ideella krafter som månar om gudstjänstlivet.
Kyrkvärdar som ingår i gudstjänstgrupperna är medansvariga, förbereder, hälsar
välkomna, läser texteri högmässan samt ordnar enkelt kyrkkaffe. Församlingens
identitet genomsyras av diakoni och är nyckelord i gudstjänst och
församlingsverksamhet. Alltid mycket uppskattat när barnen medverkar. Barnen

är vår framtid och ska satsas på. Det kristna budskapet framförs också genom
mycket musik. Det ger starka grenar som når ut i samhället, utvecklas och
omfamnar församlingen.
En viktig tradition i församlingen är metargudstjänsten och gudstjänst vid

hemvändarhelgen.

l

i
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FÖRSAMLINGSBLANKETT EN BLAN KETT
FÖR VARJE FÖRSAMLING PASTORATET
I

fm”

NAMN PÅ FÖRSAMLINGEN

Väckelsångs församling

NAMN PÅ PASTORATET

Tingsryds pastorat

I.

KYRKOR OCH GUDSTJÄNSTLIV

Gudstjänstlivet på sön- och helgdagar (huvudgudstjänst) beskrivs nedan:

Kyrka/Iokal

Kyrkan

Tid för

Antal
söndagliga
gudstjänster/

gudstjänst

månad

11/16

2

Varav högmässa/mässa
1

Då annan gudstjönstform förekommer, vilken?

Gudstjänst
(Familjegudstjänstj

(Musikgudstjänst)

Svenska kyrkan EI)
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Regelbundet gudstjänstliv utöver sön- och helgdagar (ej huvudgudstjänst)
samt ungefärliga öppettider beskrivs nedan:

Kyrka/lokal

Ungefärliga
öppettider
(om kyrka)

Äldreboende

Veckodag och
tid för gudstjänst

onsdag 15.00

Gudstjänstform

Gudstjänst/mässa

HUVUDGUDSTJÄNSTENS FORM (18 KAP 6 § KO)

Används någon annan ordning eller annan musik
än Kyrkohandboken i huvudgudstjänsten?

Om "JA”, firas denna gudstjänst

1

gång/månad eller oftare?

Om "JA"; insänd gudstjänstagenda som bilaga.

JA

NEJ

:I
JA

NEJ

Svenska kyrkan

VÄXJÖ sn FT

LEKMANNALEDDA GUDSTJÄNSTER (17 KAP 14 § KO)

Firas regelbundet gudstjänster som är Iekmannaledda?

JA

NEJ

JA

NEJ

Om ”JA", vilken gudstjänsttyp gäller detta?
(t ex huvudgudstjänst, morgonbön, andakt på vårdinrättning etc.)

Huvudgudstjänst ikyrkan Zggr/ år

GUDSTJÄNST MED ANNAT TROSSAMFUND (17 KAP 7 § KO)

Firas huvudgudstjänst tillsammans med en församling
ett annat kristet trossamfund?

i

E'

Om "JA”, ange hur många gånger per år och tillsammans med vilket samfund det sker.

J. FÖRSAMLINGENS IDENTITET
Hur beskriver ni denna församlings identitet och teologiska grundsyn? Relatera särskilt till
den pastoratsgemensamma identiteten (punkt c) och ansvarsfördelningen (punkt h).

Vi har stor och bra barnverksamhet vilket ger en stor kontaktyta i samhället. Med
många nöjda deltagare vilket ger en positiv bild av kyrkan och vi når unga och
medelålders föräldrar. Vi har en väl utbyggd musikverksamhet med vuxenkör,
ungdomskör och barnkörer.

Våra gudstjänster är mycket välbesökta och har ett bra Iiturgiskt innehåll som
riktas sig till alla åldersgrupper och har även ett högt deltagande vid
nattvardsgudstjänster. Under sommartid har vi betydande antal
friluftsgudstjänsterna såsom Hembygdsgården, Sandgårdslandet, före detta
Boaryds skola, före detta Söftestorps skola, Brevik och trädgårds- gudstjänst i
samhället. Skolavslutningen är i kyrkan i samarbete med skolan som är mycket
uppskattad. Diakonin är väl utbyggd med frivilliga lekmän. Diakonin ordnar med
gemenskapsträffar, födelsedagskalas för de som fyllt 75 år, höstfest för de äldre.
Utdelning avjul blommor till dem som fyllt 85 år och över. Hembesök till dem

önskar ett besök.
Efter de flesta gudstjänster och mässor samlas kyrkobesökarna i vår Lill- Kyrka
för samkväm med kaffe och kaka.

Svenska kyrkan Ei
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FÖRSAMLINGSBLANKETT EN BLANKETT
FÖR VARJE FÖRSAMLING PASTORATET
I

NAMN PÃ FÖRSAM LINGEN

Älmeboda församling

NAMN PÅ PASTORATET

Tingsryds pastorat

I.

KYRKOR OCH GUDSTJÄNSTLIV

Gudstjänstlivet på sön- och helgdagar (huvudgudstjänst) beskrivs nedan:

Antal
Tid för

Kyrka/Iokal

Älmeboda kyrka

gudstjänst
11

l16

söndagliga
gudstjänster/
månad

2

Varav högmässa/mässa
1

Då annan gudstjänstform förekommen vilken?

Gudstjänst

(Familjegudstj)

(Temagudstjänst)

Svenska kyrkan

VÄXJÖ
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Regelbundet gudstjänstliv utöver sön- och helgdagar (ej huvudgudstjänst)
samt ungefärliga öppettider beskrivs nedan:

Kyrka/lokal

Älmeboda kyrka

Ungefärliga
öppettider
(om kyrka)

Veckodag och
tid för gudstjänst

18.00-19.00

Tisdagar

Gudsq'änstform

Gudstjänst

(Taizegudstjänst)
Älmeboda kyrka

14.00-15.00

Tisdagar

Gudstjänst

(Sinnesrotjg)
Äldreboende

tors 15.00 1/mån

gudstjänst/mässa

HUVUDGUDSTJÄNSTENS FORM (18 KAP 6 § KO)

Används någon annan ordning eller annan musik
än Kyrkohandboken i huvudgudstjänsten?

Om ”JA", firas denna gudstjänst

1

gång/månad eller oftare?

Om ”JA"; insänd gudstjänstagenda som bilaga.

JA

NEJ

|:|
JA

|:lI

NEJ

Svenska kyrkan
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LEKMANNALEDDA GUDSTJÄNSTER (17 KAP 14 § KO)

Firas regelbundet gudstjänster som är lekmannaledda?

JA

NEJ

JA

NEJ

El.

Om ”JA", vilken gudstjänsttyp gäller detta?
(t ex huvudgudstjänst, morgonbön, andakt på vårdinrättning etc.)

GUDSTJÄNST MED ANNAT TROSSAMFUND (17 KAP 7 § KO)

Firas huvudgudstjänst tillsammans med en församling
i

ett annat kristet trossamfund?

l:l

Om "JA", ange hur många gånger per år och tillsammans med vilket samfund det sker.

Missions kyrkan ca 2 gr året

J. FÖRSAMLINGENS IDENTITET
Hur beskriver ni denna församlings identitet och teologiska grundsyn? Relatera särskilt till
den pastoratsgemensamma identiteten (punkt c) och ansvarsfördelningen (punkt h).

Vi vill satsa på barn och familjer för att bygga på en framtida församling där
barnen och familjerna deltar aktivt i församlingsarbetet och är en självklar del i
församlingen.
Fortsatta bibelstudier och samtalsgrupper för medelålders och alla andra vuxna
för att fördjupa och utveckla vår kristna tro och satsning på konfirmand

undervisningen.
Vi se gärna en utveckling av diakonin där fokus sätts på varje enskild person i
församlingen som behöver stöd och stöttning, att vi får möjlighet att fortsätta med
den fina verksamheten vi har i de olika grupperna och att få fler daglediga och
äldre att engagera sig i dessa grupper
Vi ser gärna en utveckling av den musikaliska aktiviteten i församlingen, med en
Önskan om både en barn och ungdomskör och att den vuxenkör som finns ökari
antalet körsångare under ledning av vår mycket musikaliska och kompetenta
kantor.

Visionen är att vi får en präst som får kontinuitet i sin tjänst i församlingen, och att
denna arbetar med en gudstjänst grupp inför söndagen.
Vi önskar en utveckling av gudstjänstlivet under årets söndagar och veckodagar.

Svenska kyrkan
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