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Församlingsinstruktionen bestar av två delar: ett PASTORALT PROGRAM och en FORMALIADEL

l. DET PASTORALA PROGRAMMET

Det pastorala programmet utgörs av en omvärldsbeskrivning 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

Glimåkra-Hjärsås pastorat består av Glimåkra och Hjärsås församlingar i Ö
Göinge kommun. Det bildades 2014 genom sammanslagning. Pastoratet
har 5100 av kommunens ca 15 000 invånare.* Pastoratets area utgör ca
241 km2. Inom en 10-milsradie når man Lund, Malmö, Kristianstad,
Karlskrona, Växjö och Halmstad med dess utbud av t ex universitet och
högskolor, arbetsplatser, handel, kommunikationer etc.

Fler unga familjer flyttar in, samtidigt förväntas invånarantalet med
personer över 80 är öka i kommunen, likaså antalet barn i förskole- och

skolålder. Andelen utrikes födda uppgår till ca 20% av befolkningen. Stora
spräkgrupper utöver svenska är arabiska, somaliska och farsi.

O Göinge kommun ligger bland de åtta högsta vad gäller arbetslöshet och
andelen bidragsförsörjda samtidigt som den är bland de åtta lägsta vad
gäller skatteintäkter i Sverige. 6,3 % utgör förtidspensionärer.
Arbetspendlingen ut från kommunen till framför allt Kristianstad,
Hässleholm och Almhult är större än pendlingen in till kommunen.

Glimåkra-Hjärsås pastorat ligger i en skogs- och lantbruksbygd; närheten
l till naturen präglar bygden. Historiskt har Glimåkra och Hjarsås socknar
varit centrum för stenindustrin i O Göinge. Många småföretagare finns inom
såväl produktion som tjänstesektor, l pastoratets båda församlingar finns
kommunala förskolor samt låg- och mellanstadieskolor. Skolbarnen bussas
l till högstadium i Broby (Glimåkra och Sibbhult) respektive Knislinge
(Hjärsås och Immeln). Färe Montessoriskola, F-9 och särskola, finns i
Sibbhult samt Göinge utbildningscenter med vuxenutbildning inom bl a
[trädgård och sten. Glimåkra folkhögskola med EFS som huvudman.

Glimékra och Sibbhult är de större orterna inom pastoratet och i båda finns
skolor, särskilda boenden, bibliotek, matvaruaffär, restauranger, frisörer
etc, medan t ex vårdcentral och apotek saknas.

* Siffror per31 december 2018.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



Infrastrukturen ger olika förutsättningar för olika delar av pastoratet. Flera
stora vägar korsar Glimåkra; till och från Glimåkra finns goda allmänna
kommunikationer med de större orterna Osby, Kristianstad och
Hässleholm. Förbindelserna med allmänna kommunikationsmedel inom
pastoratet är inte lika väl fungerande. Cykelvägar är under utbyggnad.

Det finns ett mycket rikt föreningsliv, intresseföreningar av olika slag, kultur-
och idrottsföreningar. Svenska VävstolsMuseet finns i Glimåkra. Nybyggda
Trollacenter i Glimåkra är porten till vildmarken. Naturen, skogen, sjön
Immeln och ett "tyst område" är en styrka i bygden och pastoratet.
Tillgången till fritidsboende i skogsbygd lockar många.

Av pastoratets 5100 invånare tillhör ca 3400 Svenska kyrkan, en
kyrkotillhörighet i pastoratet på 66 %. Inflyttning till pastoratet utgörs i
många fall av nysvenskar med annan religionstillhörighet än kristen.
Sysselsättningen är en viktig faktor som också påverkar kyrkans
förutsättningar.

l Hjärsäs, Sibbhult och Glimåkra finns kyrkor och församlingshem, l
Kräbbleboda finns ett kapell ägt av en kapellstiftelse och på Glimåkra
folkhögskola ett kapell, l Glimåkra finns också ett Missionshus.
Församlingsexpeditioner finns i Hjärsås och Glimåkra.
Församlingshemmen samt Ungdomens hus (ägt av idrottsföreningen) i
Hjärsås fungerar som samlingsplats vid kris och kyrklig beredskap.

Svenska kyrkan i Glimåkra-Hjärsås pastorat är en del av den världsvida
kyrkan. Folkväckelsen drog fram i bygden; i Glimåkra finns en
missionsförening, bildat av EFS och Equmeniakyrkan på orten, med vilken
det finns ett samarbetsavtal. Inom pastoratets gränser finns även Breanäs
Missionsgård (ELM).

Kyrkan är öppen för alla. Alla skall känna sig välkomna. Vi strävar efter att
tillgängliggöra våra lokaler (Barnkonventionen, art 2). Genom att avsätta
resurser i budget ger vi förutsättningar för barns utveckling och därmed
deras bästa i främsta rummet (art 3, 6). Genom samtal med barnen i
grupperna kan barns delaktighet och inflytande säkerställas (art 12).

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



2. Utmaningar och möjligheter

Utifrån den bild som framkommit genom beskrivningen av pastoratet
framgår att andelen barnfamiljer kommer att öka liksom äldregruppen. Vi
ser också att det med stor sannolikhet kommer att innebära lägre andel
kyrkotillhöriga pga mönster i in- och utflyttningar, vilket troligen innebär
lägre intäkter vad gäller kyrkoavgifter.

Möjligheterna för pastoratet är att förutsättningarna för ett effektivare arbete
stärks genom pastoratssammanslagningen 2014, som nu börjat få
genomslag inte minst i tjänsteorganisationen och i det strategiska
planerandet, l en större enhet kan man tänka, planera, arbeta och
utvärdera gemensamt.

Som folkkyrka på orten ser vi stora möjligheter att vara synlig och
synliggöras som kyrka. Samverkan med andra aktörer (se ovan, s 4) är av
största vikt. Ingen kan göra allt ensam och vi arbetar med och gentemot
samma församlingsbor oavsett vilka vi är. Olika delar i samhället kan bidra
med olika kompetenser och vi som kyrka får vara en aktiv del och vara bra
på det som är vår spetskompetens. Vi får leva i världen, men inte av
världen (Joh 17).

Vi vill möta medmänniskor i öppenhet och i ett välkomnande
förhållningssätt för att människor skall kunna känna en vilja till samhörighet
och därmed behålla kyrkotillhöriga. Vi behöver låta människor känna sig
behövda, med sin kompetens, såsom volontärer, både unga och gamla.

l den grundläggande uppgiften behöver pastoratet utifrån förutsättningarna
hålla det diakonala perspektivet aktuellt. Behoven förväntas bli större för
barnfamiljer och äldregrupper. Oroligheter i kommunen, inte minst
Glimåkra, visar att vi behöver stötta föräldrar i deras ansvar, tillsammans
med andra aktörer, men också vara ett alternativ för unga. Genom att
bygga både en skolverksamhet och en dopuppföljning som sträcker sig
frän barndopet, via barn-, konfirmand- och ungdomsverksamhet kan vi
finnas som medvandrare för nya generationer. Utmaningen i detta är att vi
tappar skolkontakten i de flesta fall när ungdomarna lämnar skolorna i
Glimåkra och Sibbhult för högstadium i Broby respektive Knislinge.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg



Programförklaring

1. Identitet

l "Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka med uppdrag att förmedla
i evangelium i ord och handling. Kyrkan har rum för alla, för den sökande
l och tvivlande likaväl som för den trosvisse, för den som har hunnit kortare

l likaväl som den som hunnit längre på trons väg" slås fast i Kyrkoordningen
l (Kyrkoordningen, kap 29, preambeln). Glimåkra-Hjärsås pastorat utgör en
idel av denna öppna folkkyrka som, med ett särskilt ansvar inom pastoratets
j geografiska gränser, vill räcka Guds förekommande nåd - och därmed
i själv behöver "bottna i nåden" - och evangelium till alla människor.

Jesus Kristus ger uppdraget att räcka evangelium - lärjungagörandet- i
dop- och missionsbefallningen "Ät mig har getts alla makt i himlen och på
[jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem och lär dem att
hålla alla de bud jag har gett. Jag är med er alla dagar intill tidens
slut." (Matt 28:18-20). Här ges uppdraget att "med dopet som grund..."
"inspirera lärande". På så vis kan vi "samlas kring hoppet..." "... för att möta
livets och världens utmaningar" och "skapa i världen".

Glimåkra-Hjärsås pastorat bildades 2014 och består av de två
församlingarna Glimåkra och Hjärsås. 1800-talets väckelse drog genom
l bygden; idag är den lågkyrkliga väckelserörelsen mer märkbar i Glimåkra
församling.

Ordet "vi" är inkluderande i en folkkyrka - både sökaren och tvivlaren, både
den som kommit längre på trons väg och den som inte kommit lika långt. Vi
samlas kring Kyrkans tro, bekännelse och lära i vårt evangelisk-lutherska
sammanhang och som en del av den världsvida kyrkan. Med gudstjänsten
som hjärtpunkt sänds vi ut att tjäna och vara kyrka och en del av det lokala
samhället i bygden genom den grundläggande uppgiftens olika perspektiv.
Till gudstjänsten återvänder vi för att hämta ny kraft. Olika delar av "vi" har
olika funktioner eller uppdrag, men det är en gemensam kallelse och ett
gemensamt uppdrag som vi har att gestalta utifrån de gåvor som Gud
anförtrott åt var och en av oss oavsett uppdrag eller funktion.

Max antal tecken; 2150 inkl blanksteg



2. Uppdraget för de närmaste fyra åren

Som öppen folkkyrka vill vi möta församlingsborna på olika sätt. Jesus ger
oss uppmaning att ge ut och göra människorna till lärjungar - att döpa och
ilära.

Söndagens gudstjänst är hjärtpunkten där vi får hämta kraft och sändas ut.
Här får vi "bottna i nåden" för att sändas ut till att "skapa i världen" med de
gåvor som Gud anförtrott åt var och en av oss. Vi vill med "dopet som
grund" fördjupas i tron och för att "inspirera lärande". Hoppet bär oss
genom detta. På våra orter lever många människor som konkret får göra
erfarenheter av "livets och världens utmaningar", inte minst ekonomiskt.

Konkret vill vi som pastorat:
. Erbjuda gudstjänster, för stor som liten, för sökare såväl för den som
kommit längre på trons väg för att be, lovsjunga, lyssna till Guds ord och
dela mässans mysterium.
. Erbjuda växande i tro, erbjuda växtplatser för tron för alla åldrar. Detta
kan ta gestalt genom olika former och medel.
. Vara ett stöd för människor när "livets och världens utmaningar" möter |
genom diakonalt förhållningssätt och konkret hjälp. !
. Skapa nya och fördjupa befintliga relationer med skola, särskilda boenden|
och föreningslivet för att tillsammans verka för bygden.
. Skapa goda relationer med församlingsbor och vårda dessa för att
känslan av samhörighet med kyrkan skall finnas kvar.
. Med blick för framtiden verka för ett ansvarsfullt användande av våra

resurser, såväl ekonomiska, materiella som personella.

Kyrkan består av alla döpta och de som är på väg till dopet, inte bara
förtroendevalda, volontärer eller anställda. Vi får lyfta blicken och se att vi
är en del av den världsvida kyrkan, men konkret gestaltad inom vårt
pastorats gränser där vi har ett särskilt ansvar. Det är vi som sår, men Gud
som skördar (Joh 4:34-38).

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



3. Den grundläggande uppgiften

Som öppen folkkyrka vill vi möta församlingsborna på olika sätt då Jesus
ger uppmaningen att gå ut och göra människorna till lärjungar - att döpa
och lära.

Söndagens GUDSTJÄNST är hjärtpunkten där vi får hämta kraft och
sändas ut. Vi firar de former av gudstjänster som Kyrkohandbok för
Svenska kyrkan 2017 erbjuder. Olika former av gudstjänster kan fungera
för olika människor i skilda livssituationer. Vi är i en process att finna
[fungerande gudstjänsttider för båda församlingarna. Gudstjänsterna under
veckan är ett utflöde från söndagens gudstjänst. Musiken ger ingångar som
det talade ordet inte ger. Några gudstjänster varje termin förbereds i
barngrupperna. l kyrkorna finns "barnpåsar" att låna under gudstjänsterna.
Vi är också i en process för att utforma delar av kyrkorummen för barn.

Livslångt lärande "med dopet som grund" är en utgångspunkt för
fördjupning i tron, den UNDERVISNING vi vill "inspirera till". Vi erbjuder
dopuppföljning genom barnverksamhet, skolverksamhet - t ex
Bibeläventyret, konfirmandverksamhet och ungdomsgrupp. Genom
skolverksamheten når vi även barn som inte finns i vår verksamhet. För

vuxna erbjuds möjligheter till växande i tron genom samtalsgrupper och
körverksamhet. Även för våra allra äldsta finns möjlighet att få växa i tron
genom musikverksamhet och samtalsgrupper pé våra särskilda boenden.
All verksamhet är kostnadsfri för deltagare.

DIAKONALA perspektivet är ett förhållningssätt och ett praktiskt
handlande. Hoppet är drivkraft i detta "för att möta livets och världens
utmaningar". Genom öppna mötesplatser, samtal och hjälp i nödsituationer
vill vi praktiskt räcka evangelium. l vårt pastorat är den ekonomiska
utsattheten större än på många andra orter och detta avspeglas i vårt
diakonala arbete, inte minst till barnfamiljer. Vi är en del av krishanteringen
pä orterna.

l Vi vill vara en engagerad del i samhället, MISSIONSPERSPEKTIVET vilket
sätter in oss i den världsvida Kyrkan, genom vert engagemang i ACT
(Svenska kyrkans internationella arbete). Missionsuppdraget i vår närhet
kommer till uttryck genom att vi deltar t ex vid barnfestivaler, julmarknader,
seniormässor och vävdagar. Genom att synas på andra arenor än våra
egna, blir vi synliga även för dem som inte finns i våra verksamheter.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg



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

Glimåkra-Hjärsås pastorat är ett litet pastorat. Det finns tre kyrkor och tre
församlingshem med verksamheter, l pastoratet finns två expeditioner och
ca hälften av personalstyrkan har tjänsteställe på respektive ort.

Det tar tid att låta två pastorat bli ett pastorat. Personalen arbetar som EN
enhet och i hela pastoratet. Normalt sett firar vi gudstjänst i båda
församlingarna kyrkliga son- och helgdagar med en huvudgudstjänst och
en kompletterande gudstjänst; vanligtvis en mässa och en gudstjänst.

Kyrkorådet är pastoratets styrelse. Församlingsrådens uppgift rör
gudstjänstsamråd, beslut av församlingskollekter, val av kyrkvärdar och
frågor som rör den enskilda kyrkobyggnaden.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg



2. FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL

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

GUDSTJANSTFIRANDE (17 kap 3 och 5 5 KO somt 37 kap 2§ KO)

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

JA 1X1 NEJl-l

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 S S 18 kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per är i var och en av pastoratets församlingar
enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013:12
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik:

Det är tyvärr fel i statistiken; korrekt är: Glimåkra 24 och Hjärsås 29.

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

2019: Glimåkra församling: Huvudgudstjänster 29; huvudgudstjänster med
nattvard 24.

Hjärsäs församling: Huvudgudstjänster 48; huvudgudstjänster med
nattvard 31.

Ej aktuellt
efter den
20/52018

^ Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som
ingår i Den svenska kyrkohandboken som huvudgudstjänst?
Kommentar

JA

Församling i pastoratet tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift
Om ja, viSken/vilka försomiingar?

JAD

NEJ Q

Om "JA" ovan, hur mänga gånger per är? NÅGON GÅNG Q CA 1GÅNG/MÅN Q ALLTID D

NEJ D

10



Ej aktuellt
efter den <
20/5 2018

Församling har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok JA Q NEJ |
Om ja, vilken/vitka församlingar?

HUVUDGUDSTJANST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

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

gånger/år med ................................................ församling i

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

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

l pastoratet finns följande prästtjänster:

.K.y.rkoherdetjanst

.K.Q.mmi.nistertjanst.

Hur fördelas prästresurserna mellan de olika församlingarna?

Båda prästtjänsterna omfattar tjänstgöring i hela pastoratet oberoende av
församlingsgränser.

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

Hur många organisttjänster finns? .Q...................... Hur mänga kantorstjänster finns? .?..

n



DIAKONER

Hur månaa diakontiänster finns i pastoratet? ^ ,. ,
1 diakontjänst 60 %

Pä tjänsten arbetar e.n..d.i.a.kQ.n.i.a.ss.is.tent..8Q,%,

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

.Va.d.gälle.rkyrkonius.ike,r..flnn.s..e.n..kantors.tja.n.st.6Q%och.enkanto.rstJåns.t

.65.%,..Den..s.en.are.upP.eh.ålls..aY.yik.organis.t.5.0%.,.

PASTORATETS VERKSAMHET PÄ ANDRA SPRÅK (57 kap 55 KO)

l pastoratet finns följande större spräkgrupper representerade:

Arabiska,, somal.is.ka.och.farsi.,.

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

Vi erbjuder språkcafé med svenskundervisning.
Med teknikens hjälp går det att översätta delar av gudstjänster.
Gudstjänster och kyrkliga handlingar kan efter önskemål ske på engelska,
tyska och franska i enlighet med "Den svenska kyrkohandboken. Utdrag",
1988.

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

JA |X] NEJ Q

Om "JA", ange vilka spräk ni har beredskap att möta människor på vid tillfälliga och akuta behov;

Engelska och tyska. Lunds stifts resurse

medyetna pm. Region Skåne har teckens^^^^
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BILAGA TILL FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN

FÖRSAMLINGARNA l PASTORATET

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.

Se ovanstående skrivningar.

l pastoratet finns tre kyrkobyggnader från tre olika epoker:

*Glimåkra kyrka är den stora 1800-talskyrkan, en sk "Tegnérlada". Utöver
gudstjänster är denna kyrka särskilt lämplig för större musikgudstjänster
med sin omvittnat goda akustik.

*Hjärsås kyrka är en medeltida landsortskyrka och populär som
förrättningskyrka.

*Sibbhults kyrka är sammanbyggd med församlingshemmet; byggd pä
1940-talet som kapell. Denna kyrka med församlingshem lämpar sig för
vardagsverksamhet i form av kvällsaktiviteter där närheten till kyrkorummet
inbjuder till avslutande gudstjänster/mässor.

Ett samarbetsavtal med Glimåkra Missionsförening finns. Detta innebär bl a
att gudstjänster son- och helgdagar är gemensamma mellan
Glimåkra-HJärsås pastorat och Glimäkra Missionsförening; ca en gäng i
månaden firas gudstjänst i Glimåkra Missionshus. Samarbetsavtalet
uttrycker en vilja att utveckla och fördjupa gemenskapen mellan våra
församlingar/föreningar till gemensamt ansvarstagande.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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