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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 fira gudstjänst,
bedriva undervisning samt

utöva diakoni och mission.
För hjälp: Se Vägledning för arbetet med
församlings/nstruktionen

Församlingens omvärld
1.

Beskrivning

'Araslövs församling, bildad 2003 av de tidigare
församlingarna Färlöv, N
;Strö och Önnestad, ligger i Kristianstads kommun,
dryga milen
västnordväst om staden.
De största byarna i församlingen är Önnestad
och Färlöv, men
befolkningen bor också i stor utsträckning i byarna
Vinnö, Bjärlöv,
Torsebro, Ullstorp, N Strö, Övarp, Karpalund, Göinge
Fridhem, Skoglösa,
:Kålaberga och Hörröd. Framför allt i Önnestad men också
mellan Färlöv
och Torsebro ñnns planer för ny villabebyggelse.
Församlingen är rik på barnfamiljer, men många bor kvar
också när
ibarnen är utflugna: såväl åldrarna 0-20 år som 35-75
år är
överrepresenterade bland församlingens tillhöriga i förhållande
till Sveriges
?befolkning i stort, medan åldrarna 20-30 är klart
underrepresenterade. De
'som flyttar in när villor blir lediga efter utflyttare en bit upp
i pensionsåldern
tenderar att i lägre grad vara kyrkotillhöriga än de som
flyttar ut.
'Kyrkostatistiken är likväl tämligen stabil vad gäller
gudstjänstdeltagande
:och dop- och begravningsfrekvens medan konfirmationsfrekvensen
varierar
kraftigt, dock utan tydlig tendens.
i

i

,

Araslövs församling ligger i jordbruksbygd, men invånarnas
sysselsättning
'ligger i nutid snarare inom service och
industri. Pendlingen till framför allt
'Kristianstad är mycket omfattande. Önnestad är
sedan

,
'
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länge en skolort, nu

med folkhögskola med garantiförening som huvudman,
inaturbruksgymnasium i Hushållningssällskapets regi, kommunal
grundskola åk f-9 och kommunal förskola. l Färlöv finns
kommunal
grundskola åk f-6 och kommunal förskola. I N Strö finns
förskola och
fritidshem i föräldrakooperativ regi. Kombinerade folkoch skolbibliotek
finns i såväl Önnestad som Färlöv. Kommunen driver
äldreboende i Färlöv
och gruppboende samt mötesplats för äldre i Önnestad.
Äldreboendet har
'hela kommunen som upptagningsomráde,
d v 5 många har sina rötter på
andra håll, och många upphör att vara araslövsbor
genom att få boende på
annat håll i kommunen.
Idrottsföreningar verkar i Önnestad, Vinnö, Bjärlöv och
Bockeboda och
scoutkårer finns i Färlöv och Önnestad.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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de fyra
Dessa når många barn och tillgodoser därmed i viss utsträckning
diskriminering,
mot
förbud
om
grundprinciperna i FNs barnkonvention
och barns rätt
barns bästa i främsta rummet, barns rätt till liv och utveckling
inte deras
att komma till tals, även om givetvis int › alla behov särskilt
SPF-föreningen delar
som har störst behov tillfredsställs på detta sätt.
finns i
namn och geografl med församlingen, hembygdsföreningar
i N
Önnestad och N Strö, kulturförening finns i Färlöv och skolhusförening
utsträckning
Strö. inte minst orienterare och golfare kommer i stor
utsocknes ifrån.
Vinnö,
Genom församlingen går riksvägarna 19 (genom/vid Karpalund,
och 118
Färlöv, Bjärlöv), 21 (strax söder om Önnestad, genom Ullstorp)
Skånebanans
med
19).
(Torsebro och fram till Bjärlöv där 118 går samman
sträckning från Kristianstad mot Hässleholm går genom Karpalund,
Önnestad och Göinge Fridhem med pågatågsstation i Önnestad.
Skånetrafikens regionbussnät ger goda förbindelser mellan
och
FärlövNinnö/Karpalund och Kristianstad och mellan Bjärlöv/Torsebro
däremot.
Kristianstad. Annan kollektivtrafik inom församlingen saknas

-

-

tidigare
Araslövs nuvarande församling har tre medeltidskyrkor. Araslövs
sommar,
församling, vars kyrka sedan några årtionden åter används varje
Strö f d
N
och
Färlövs
hade på 1600-talet gått upp i Färlövs f d församling.
1962
församlingar hade sedan länge utgjort gemensamt pastorat, som
utökades med Önnestads f d enförsamlingspastorat. Sedan
församlingarnas ekonomi under ett antal år varit gemensam var
Färlövs
sammanläggningen till en församling ett naturligt steg för de flesta.
Önnestads f d
och N Strö f d församlingar ligger i Ö Göinge härad medan
en del av den
självklart
är
församling ligger i V Göinge härad. Församlingen
och inom
världsvida kristna kyrkan, tillhör Lunds stift inom Svenska kyrkan
inte längre vare
stiftet Villands och Gärds kontrakt. inom församlingen finns
kapell kvart
romersk-katolskt
sig EFS-föreningar, frikyrkoförsamlingar eller

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Utmaningar och möjligheter

iTiIl möjligheterna måste räknas den närhet som småskalighet kan
medföra:
många vet var kyrkor, kyrkogårdar och församlingshem finns. En utmaning
'ligger i att samverka med aktörer inom omsorg, utbildning och
föreningsliv
'så att närheten också uppfattas. Även i ett
småskaligt sammanhang är
ensamhet en utmaning, för församlingen och för andra aktörer.
Församlingen driver en för sin storlek omfattande verksamhet, inte minst
,för föräldralediga med barn och för äldre daglediga. Många finner
gemenskap och trivsel här. En utmaning liggeri att finna kanaler att berätta
om allt som finns, så att fler ska kunna hitta hit. Ytterligare en utmaning
ligger i att föra samtal som tar vara på de djupdimensioner som kan finnas
såväl i blöjbyten, trädgårdar, väder och vind som i annat, mindre vardagligt.
,Vilka livsfrågor här man på? Var finns efterfrågan på fördjupning och
.vilken fördjupning behövs utan att efterfrågas medvetet?
Relationen kyrka-skola rymmer ömsesidiga utmaningar och möjligheter.
:Kyrkan kan, i mån av kontakt, hjälpa skolan med en del av dess uppdrag
enligt läroplanerna och möter då församlingens barn på andra arenor än de
“egna lokalerna; varje möte är en möjlighet. En utmaning för
kyrkan är att
:både vara tryggt förankrad i centrum, i evangelium om Guds kärlek i Jesus,
och att framstå tryggt förankrad, så att öppenhet och flexibilitet inte är eller
uppfattas som fladdrighet. Detta gäller också kontakter med kommun,
föreningsliv 0 s v i övrigt.
Kommunikationerna innebär möjligheter och utmaningar. Pendlingen gör
att människor kan bo i församlingen utan att ha sin försörjning här.
Eftersom det är lätt att ta sig till angränsande orter söker en del
församlingsbor sin kristna gemenskap på annat håll. Vägar och järnvägar
är också en riskfaktor.
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I förlängningen ligger den grundläggande
utmaningen att göra tydligt att
kyrkan har ett ärende till människor också här och nu, med ett
kärleksbudskap från Gud. Det är svårt att här undgå hur kyrktornen, synliga
även i församlingens logotyp, rent fysiskt pekar uppåt. En utmaning liggeri
att få dessa "pektingrar mot himlen" att uppfattas som angelägna och
inbjudande.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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Programförklaring
1.

Identitet

Araslövs församling är Guds kyrka och Jesu kropp på denna plats. Såväl
församlingen som dess enskilda tillhöriga är alltså delar av något större.
att kyrkan är helig och
l trosbekännelsen som läses i gudstjänsten sägs
allmännelig. Helig är kyrkan genom att tillhöra Herren, troget förankrad
både i Guds beröring och tilltal alltifrån dopet och i Guds gåvor i skapelsen.
Allmännelig betyder både att kyrkan syftar till att omfatta alla och att hela
trons och traditionens rikedom ska finnas tillgänglig. Som en del av den
världsvida kyrkan gäller det också Araslövs församling när Jesus illustrerar
Guds rike med hur en kvinna arbetar in en surdeg i en stor mängd mjöl tills
alltsammans blir syrat (Lukasevangeliet 13:21). Till identiteten hör också
uppdraget att göra lärjungar genom att gå ut, döpa och undervisa
(Matteusevangeliet 28:18-20).

-

-

Ordet vi församlingen tillsammans kan ibland användas om de som
känner samhörighet med församlingen, ibland om de gudstjänstfirande,
ibland om de som deltar i verksamheter, ibland om de förtroendevalda,
ibland om de anställda, ibland om de frivilligaktiva. Vi är naturligtvis till för
övriga församlingsbor, men inte så att vi ska uppfattas som producenter för
några de/konsumenter. Däremot är vi till för att människor ska kunna växa
och mogna i tro, hopp och kärlek, i lärjungagörandets olika faser. Eftersom
kyrkan döper barn är barns och ungas möjlighet att växa in i den tro som
de döpts till ett särskilt fokus för församlingen. Såväl i förhållande till barn
som i övrigt behövs var och en som ingår i något eller några av de olika vi
som kan urskiljas för olika uppgifter. Alla olika vi kan bidra till att att även de
som ännu inte sett att Guds erbjudande om gemenskap och tillhörighet
angår dem ska få upp ögonen för det. Vi når mycket längre i detta om vi
talar med varandra, delar bekymmer med varandra och gläds med
varandra.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

:Araslövs församlmnäegägqtiyhägigmgjtgltggr att göra hela trons rikedom
,tillgänglig för alla som bor och vistas inom församlingsgränserna, behöver
för detta alltmer bottna i Guds nåd, att vi får långt utöver vad vi förtjänar,
'och inspirera lärande, så att både barn och vuxna
kan växa och mogna i
tro.
Eftersom Gud inte är begränsad till att verka enbart i och genom kyrkans
'organisation och aktivitet är uppdragen att skapa i världen och möta livets
och världens utmaningar något som de olika vi som nämns ovan gör
framför allt i de olika sammanhang där vi finns utöver att tillhöra
församlingens vi: som arbetskamrater, hembygdsaktiva, idrottsföräldrar och
mycket mera är vi kyrka nära andra, som i stor utsträckning tillhör kyrkan.
Ett viktigt uppdrag ligger i utmaningen att fördjupa församlingens kontakt
med skolor, föreningsliv och andra aktörer. Det handlar om att få fler och
f'mer upparbetade kontaktytor för att både ge och ta emot men också om att
i vardaglig kontakt bidra till
öppenhet för Guds gåvor och tilltal var de än
finns.
Ett annat viktigt uppdrag ligger i att räcka evangelium i ord, närvaro och
den helgade materia som dopets vatten och nattvardens vin och bröd
innebär till barn och vuxna. Jesu uppståndelse tillför universum en
:dimension som ingen annars kunnat ana. l dopet förenas var och en med
;denna Guds dimension, och på den grunden gror ett hopp kring vilket
människor får samlas.
Ytterligare ett viktigt uppdrag ligger i att ständigt reflektera vidare kring
mötet mellan kyrkans identitet och de utmaningar och möjligheter som
,församlingens omvärld innebär. För den framtida utvecklingen av
församlingens grundläggande uppgift innehåller denna
församlingsinstruktion också ord som förtroendevalda och anställda hittills
'associerat till under arbetet med församlingsinstruktionen.
;
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Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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3. Den

grundläggande uppgiften

Den grundläggande uppgiften kan ses ur fyra perspektiv och kan beskrivas
som andningen, utan vilken återstår bara ett skal under nedbrytning.
Förenklat kan gudstjänsten ses som inandning och undervisning, diakoni
och mission som utandning: församlingen och enskilda kristna syresatt[a]
av gudstjänst- andas ut undervisning, diakoni och mission.

-

Gudstjänst
För att göra hela trons rikedom tillgänglig för barn och vuxna behövs både
gudstjänster som är lättillgängliga för ovana och sådana där inget prutats
bort. Himmel och jord möts; berörda av himlen ska barn och vuxna kunna
verka på jorden, burna av välsignelse.
Söndagligen firas minst en huvudgudstjänst. Gudstjänst firas också under
veckan, med eller utan anknytning till församlingsverksamheter. Kyrkorna
är främsta men inte enda plats för gudstjänst. Gudstjänst är i vår tradition
knappast tänkbar utan musik.
En av Svenska kyrkans viktigaste kontaktytor är gudstjänster när barn
fötts, när par manifesterar sin samhörighet eller när människor dött. Dop (i
huvudgudstjänst eller fristående), vigsel och begravning är därför viktiga
gudstjänster där en församling tryggt förankrad i Gud kan visa öppenhet.
Associationsord: Gudstjänst Ska val l-kyrkan-eller-ej? Sång glädje
stillhet närvaro Väv in vardagsomvärlden Samhörighet Pedagogisk
Trosuttryck Inspirerande Andlighet Ska passa så många som möjligt
Barn Välsignelsen Mycket musik Barnagendor Tema
Undervisning
För att göra hela trons rikedom tillgänglig för barn och vuxna behövs
platser där kunskap och insikt kan växa till. Alltmer berikad av kunskap och
insikt blir man mera skickad att skapa i världen.
Organiserad undervisning erbjuds barn, konfirmander och vuxna, men
undervisning ingår också i andra sammanhang och verksamheter. All
undervisning siktar på att komma till dem församlingen möter på deras nivå
och med olika metoder och pedagogiska medel ge fördjupning. Sådana
möten ger kunskap, insikt, glädje och tillfredsställelse. Undervisning
innefattar i större eller mindre utsträckning musik.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

;'Associationsord: Undervisning Förståelse Ungdomsdeltagande Roligt
;kunskap lärande Insikt Föralla åldrar Församlingsbor Möta
Qmålgruppens nivåialla åldrar Diakoni Kristen tros huroch innehåll
iOlika pedagogiker och metodikcr Alla församlingsbor Möta där
:människor är genom upplevelse Skolkontakt Teater/spel
*

Diakoni
För att göra hela trons rikedom tillgänglig för barn och vuxna behövs
,sammanhang där det är viktigare vad man är än vad man gör. denna
mening är sådant diakonalt som inte främst kallas diakoni. Att erbjuda
gemenskap, att besöka dem som inte kan komma, att bistå barnfamiljer
'och andra ekonomiskt vid tillfällig kris och mycket mer är diakoni.
Diakonala mötesplatser är viktiga, liksom uppsökande diakoni. Många
'behöver vara engagerade och bry sig om andra, men alla kan inte tala med
,varandra om alla man möter. Samordning av diakonin måste ligga på ett
:begränsat antal händer, där det är tydligt vem man kan vända sig till.
Associationsord: Diakoni Att se och göra för människor, älska och lindra
,Välkomnande Uppsökande grupper Julafton Glädje Aktiviteter
Mötesplats Uppsökande hjälpande Samhörighet Många ögon och öron
*som aktiverar många händer Medmänsklighet Synlighet Tillgänglighet
Konto för barn Diakontjänst Detektivarbete Bry sig om varandra
,
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Mission
För att göra hela trons rikedom tillgänglig för barn och vuxna måste tron
ibäras vidare, inte bara ute i världen utan också här. Missionens röda tråd,
att göra lärjungar som allt mer befästs i tro, hopp och kärlek, behöver
använda både gamla och nya former för att bära fram Guds kärlek. i en tid
när inte alla genom dopet tillhör kyrkan finns det människor av olika
:ursprung som också de enligt Jesu vision ska genomsyras av Gud.
Associationsord: Mission Gå ut i hela världen Tillgänglighet Röd tråd
Lyhörd Gudstjänst information Visa att vi finns och var vi finns Från
Ansgar till sociala medier Lärande Vilka är vi som går till folket?
'Barnverksamhet Synlighet Uppdrag: visa på Jesus där människor står
Information Passé? Uppsökande

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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lÖRSAMl lNGSlNSTRUKTIONENö FORMAUADEL

De regler

för församlingen

GUDSTJÄNS'l FIRANDE

och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

(17

kap3 och 5

samt37 kap 2§ KO)

§ KO

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

JA

NEJ

D

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

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i församlingen
enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 : 24
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik

..

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

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

JA

CA1GÅNG/MÅN

D

NEJ

|:|

ALLTlD

D

:l

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket Lunds stift

JA

NEJ

Församlingen använder förslag till kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2016

JAG

NEJ

i

HUVUDGUDSTJÄNSJ MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

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

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

i

församling

gånger/år med

10

i

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap1-2 § KO)

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

församlingen finns följande prästtjänster:
En kyrkoherdetjänst

I

1

n

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

Hur många organisttjänster finns? ..........................

Hur många kantorstjänster finns?

.1 .................

DIAKONER

Hur många diakontjänster finns i församlingen?

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

lm!?får!(Öfêêmllügåmqêlláçf:.............................................................................

11

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

församlingen finns följande större språkgrupper representerade:

l

i

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

Beredskap för kyrkliga handlingar finns åtminstone på engelska och tyska, Vid kyrkliga
handlingar med utländsk anknytning går det ofta att ñnna psalmer som kan sjungas på
både svenska och på annat språk.

Teckentolkar från Region Skåne förekommer vid enstaka kyrkliga handlingar.

Finns beredskap
JA

för tillfälliga och akuta behov av att möta människor

NEJ

på andra språk än svenska?

D

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

.§99?.'§.'Eâ99h3llâlfês ..............................................................................................................................................
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