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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 försomlingsinstruktlonen

Församlingens omvärld
1.

Beskrivning

Församlingen Båstad-Östra Karup bildades den 1 januari 2010 genom
sammanläggning av Båstad församling och Östra Karups församling.
Båstad är kommunens huvudort och administrativt och kommersiellt
centrum. Östra Karup med omgivande landsbygd är ett mindre samhälle
.beläget bredvid motorvägen E6 vid foten av Hallandsåsens norra sida.
Församlingens befolkningsstruktur
Antalet invånare i församlingen uppgick per den 31 december 2017 till
6.265 personer varav 4.273 personer var tillhöriga i Svenska kyrkan.
Andelen tillhöriga uppgick således till 68,2 procent. Antalet tillhöriga har
minskat med i genomsnitt 33 personer och andelen tillhöriga med 1,14
procent per år under de senaste fem åren. Minskningen av andelen
tillhöriga per år har varit något mindre än rikets genomsnittliga minskning
på 1,2procent per år under 2013-2017.
Medelinkomsten för medlemmarna i församlingen uppgick 2017 till 217.800
kr vilket var något lägre än riksgenomsnittet på 232.450 sek per medlem.
Församlingen har relativt hög andel äldre invånare med 33 procent äldre
än 65 år att jämföra med riket totalt där 20 procent är över 65 år. Endast 14
procent av församlingens invånare är under 0-14 år vilket är lägre än
riksgenomsnittets 18 procent.
I Båstad kommun är 22,2 procent av invånarna högutbildade dvs har
minst
tre års eftergymnasial utbildning. Utbildningsnivån i Båstad är lägre än
andelen för Sverige totalt som är 27 procent.
Kommunens och församlingens struktur
Skolor/utbildning
l församlingen finns det en låg-, .mellan- och högstadieskola i Båstad och
en låg- och mellanstadieskola i Östra Karup. I Båstad finns gymnasium och
yrkeshögskola. l både Båstad och Östra Karup finns det förskolor,
fritidshem, fritidsgårdar och även en Montessori förskola.
Vård, Omsorg och trygghet
i församlingen finns det en vårdcentral och två sjukhem, Skogsliden med
46 platser (sex avdelningar varav 3 för demensboende, och ett
korttidsboende) och Åsliden med 35 lägenheter. Dessutom finns
Hagagárden för människor med psykiska funktionshinder. Det finns 45
trygghetslägenheter för människor över 65 år. I församlingen ñnns även ett
gruppboende för funktionshindrade, en föräldracentral på biblioteket och
en mödravårdscentral. Fontänhuseti Båstad är en ideell organisation som
Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

stödjer personer med psykisk ohälsa.
En brandstation finns Båstad som under 2017 hade över 240 utryckningar
Båstads insatsområde.
Föreningsliv
Föreningslivet i Båstad kommun är aktivt och varierande med sportiga och
kulturella områden. Det finns ett stort antal föreningar, som tar tillvara
invånarnas intressen och behov av stöd och som erbjuder en verksamhet,
som sträcker sig över alla ålders-kategorier.
Näringsliv
Båstads kommun utmärker sig varje år som stark små- och
nyföretagarkommun. 2017 fanns totalt 2.300 registrerade
näringsverksamheter varav 850 är aktiebolag kommunen. Arbetslösheten
i Båstad är under rikssnittet med 6,2 procent i maj 2017 att jämföra med
7,5 procent på riksnivä och 9,6 procent i Skåne. Arbetslösheten för
ungdomar (18-24 år) är dock över rikssnittet med 10,3 procent i Båstad
jämfört med 9,6 procent i hela landet.
Turism
Båstad är en stor turistort i Sverige och då främst under sommaren.
Turismen andel av BNP i Båstad kommun uppgår till ca 4,4 procent vilket
kan genomföras med ca 2,7 procent på nationell nivå. Turismen bidrar
också till ökad sysselsättning med motsvarar närmare 870 årsverken.
Detta motsvarar närmare 15 procent av det totala antalet årsverken i
kommunen. Flera evenemang som till exempel tennisturneringarna,
kammarmusikfestival, seglarturneringar, filmfestival och konserter lockar
turister till Båstad.
Bostadsmarknad
I Båstads kommun finns cirka 9.600 fastigheter varav dom flesta småhus
och cirka en tredjedel är fritidsfastigheter. Andelen hyresrätter uppgår till
1735. Kommunens bostadsbolag, Båstadhem AB, förvaltar 56 procent av
kommunens hyreslägenhetsbestånd. l kommunen finns även 605
bostadsrätter. Under 2017 har Båstadhem nyproducerat 62 lägenheter Malens trygghetsboende samt bostadsområdet Trollbäcken.
Kommunikation
I Båstads kommun finns allmänna kommunikationer såväl inom som till och
från kommunen. Skånetrafiken och Hallandstrafiken ansvarar för
regionbussarna och tågen. Tågstationen är intill Hallandstunneln och E6
går förbi strax utanför Östra Karups kyrka.
i

i

i

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

Utmaningar och möjligheter

Utmaningar
Att möta den nyinflyttning som sker i församlingen pga stor nybyggnation.
Att anpassa kyrkorummen till att kunna användas friare till både gudstjänst
och annan gemenskap.
Att nå fler barn och ungdomar.
Att klara resursbehovet: ekonomin i förhållande till att vi har en så liten
personalstyrka för församlingsvárdande uppgifter, i delvis ej så praktiska
lokaler. Här finns många fritidsboende som ej betalar kyrkoavgift här men
som tar del av våra tjänster och verksamheter. Vidare förekommer här
många ofta mycket tidskrävande stora Vigslar av icke församlingsbor.
Att bryta gamla invanda mönster.
Att bryta många människors ofrivilliga ensamhet.
Att medelåldern är så hög, vilket skapar därtill hörande behov.
Att hitta strategier för att rekrytera till ideella grupper, öka gruppernas
delaktighet i församlingsarbetet samt stödja och utbilda dessa ideella.
Möjligheter
Ökad inflyttning kan ge bättre ekonomi om det blir fastboende som är
medlemmar i Svenska kyrkan.
Att kunna öka gudstjänstbesöken genom att anpassa kyrkorummen till våra
behov, samt att delvis med hjälp av detta utveckla gemenskap och
delaktighet kring och i gudstjänsten.
Att synas mer ute på sommaren vid en del av alla de publika evenemang
som sker i Båstad.
Att mer använda modern teknik.
Att göra församlingens verksamhet mer synlig på sociala medier.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Båstad-Östra Karups församling vill med Lunds stifts vision ” Bottna i
nåden - skapa i världen” vara en församling där alla kan mötas i de olika
skedena i livet och förmedla tro, hopp och kärlek till varandra.
i denna församlingsinstruktion försöker vi att genomgående använda
orden ” vi” och ” församlingen” enligt följande:
Vi = Personal, förtroendevalda och ideella
Församlingen = alla de människor, såväl medlemmar som icke
medlemmar, såväl fastboende som fritidsboende och turister.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

Att anpassa kyrkorummen efter nya behov.
Att bygga upp arbete med ideella.
Att ordna förutsättningar för att finnas i det nya bostadsområdet.
Att starta upp ett bra miljöarbete för Skapelsens, men också för
trovärdighetens, skull.
Att starta upp ett (tanke-)arbete kring hur vi bäst förlägger våra
gudstjänster och att skapa engagemang och delaktighet i och kring
gudstjänsten så att gemenskapen kan förmeras. Citat: ” Det ska dofta
kaffe när man kommer till kyrkan” .

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

3. Den

grundläggande uppgiften

1) Inledning
Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva
undervisning, samt utöva diakoni och mission. Församlingsverksamheten
ska drivas med en helhetssyn och med god kvalitet, utan
distriktsindelningar, men med hänsyn tagen till de olikheter som kan finnas
i lokala traditioner och förutsättningar. All personal ska därför
verka i hela
församlingen. Vi ska ständigt arbeta för att förbättra verksamheten och ha
ett positivt bemötande av våra medmänniskor.
2) Gudstjänst
Vi vill vara en aktiv gudstjänstfirande församling. Våra ledord när det gäller
gudstjänst är budskap, gemenskap, närhet, delaktighet, igenkännande och
kvalitet. En viktig målsättning är att alla som kommer till gudstjänst ska
känna sig välkomna. Vi vill verka för en god förening av tradition och
förnyelse. Musiken är en omistlig del av kyrkans gudstjänstliv, då den har
en unik förmåga att nå bortom orden, påverka och beröra samt verka som
en dörr in i kyrkan. Vi vill vårda församlingens kyrkomusikaliska arv och väl
utvecklade musikliv och verka för att nyskapande och varierad musik
initieras och stimuleras.
Viktigt är också att kyrkorummet så långt möjligt är anpassat efter
gudstjänsten och inte tvärtom.
Vi möter många människor vid dop, vigsel och begravning. Dessa
gudstjänster ska förmedla Guds närvaro i de olika Iivssituationerna, vilket
konkretiseras i de olika handlingsplanerna.
3) Undervisning
Utifrån vårt uppdrag ska vi erbjuda möjligheter till fördjupning och växande
i de grupper där vi möter våra församlingsmedlemmar. Undervisning ska
genomsyra all verksamhet, så att människor i olika verksamheter eller
möten ska få kunskap om Gud och kristen tro med sig.
Undervisningen för barn i åldrarna 0-13 år ska vi försöka göra på ett sådant
sätt att det väcker nyñkenhet att vilja veta mer och vi ska vara
uppñnningsrika i att hitta tillfällen att möta barnen. Vi strävar efter ett
närmare samarbete med skolor och förskolor.
Vuxenundervisning ska ske på varierande sätt i all verksamhet i
församlingen, allt utifrån deltagarnas förutsättningar. Vi ska erbjuda tillfällen
för växande och fördjupning för vuxna.
Konfirmationsundervisningen intar en särskild plats. Kontirmanden ska få
sin tillvaro och sina livsfrågor belysta av evangeliet. Verksamheten ska
vara så utformad att den upplevs meningsfull för konfirmanden. Vi ska
också erbjuda bra ledarutbildning till konfirmerade ungdomar som vill vara
hjälpledare.

4) Diakoni
Diakoni ska utmärkas av handling, dvs vara evangelium i praktisk handling.
Det diakonala tänkesättet ska genomsyra församlingens liv och vara hela
församlingens angelägenhet och uppdrag. Diakoni handlar om att visa
omsorg om medmänniskan i livets olika skeden, att vara medvandrare och
.41. I.::|__ ._-:_._:_I.__ -u 14-:..- -.__ ,_.-- ::_.__14,_._ A..I.-L_A _|._ _|.Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

att hjälpa människor att frigöra sina egna förmågor. Arbetet ska ske
tillsammans och i samverkan med närsamhället och på flera plan, med
individer, grupper och i samhället.
5) Mission
Mission handlar mycket om att finnas ute i samhället och synas, men
också att skapa levande mötesplatser och visa hur kristen tro kan bidra till
att skapa harmoni i människors liv. Vi ska vidare leva ut gästfrihet när
människor kommer till våra sammanhang. Det är viktigt att vi står för vårt
budskap och visar hur den kristna tron kan vara ett bidrag som svarar på
människors längtan efter helhet och mening isina liv. Vårt budskap ska
vara tydligt så att människor har något att förhålla sig till och ta ställning till.
6) Andra områden
Utöver de fyra huvudområdena ser vi några andra uppgifter som
visserligen går in i helheten, men som vi skulle vilja ha med som särskilda
punkter.
a) Miljö och hållbar utveckling
Vi vill värna skapelsen genom att göra så många inköp som möjligt lokalt,
fairtrade och ekologiskt. Vidare vill vi förbättra källsorteringen, minska
pappersanvändningen och resa så klimatsmart som möjligt.
b) Ekumenik och samverkan
I Båstad finns en mindre frikyrkoförsamling, Fyren, tillhörande Svenska
Alliansmissionen. Vi vill gärna ñnna samverkansområden med dem, liksom
med andra församlingar i Svenska kyrkan inom kontraktet i syfte att nå
flera människor med det kristna budskapet samt visa på kyrkans
enhetsvilja.
c) Religionsdialog
Mötet med människor av andra religioner sker dagligen. Vi ska ta ansvar
för att ett öppet samtal kan komma till stånd - ett samtal med mål att öka
förståelse för varandras andliga verklighet. I och med detta vill vi verka för
integration och minskad främlingsfientlighet.
d) Internationellt arbete
Församlingen ska ha en internationell grupp bestående av ombud för såväl
SKUT som Svenska kyrkans arbete inom ACT-alliansen. Genom denna
grupp, och med stöd av personal, ska det göras insamlingar till och ges
information om det arbete som Svenska kyrkan bedriver utomlands.
e) Information och kommunikation
Vi vill verka för god tillgänglighet, såväl vad gäller hur lätt det är att nå oss
som till en enkel och tydlig annonsering av vår verksamhet. Vi ska använda
församlingsblad, hemsida, affischer, tidningar och sociala medier med
hänsyn och balans tagen till målgrupp och ekonomi. Kommunikationen
mellan personal, förtroendevalda och församlingsbor ska kännetecknas av
respekt och vilja till förståelse.
h) Fortbildning för personal och förtroendevalda
Personal och förtroendevalda ska, så långt ekonomin tillåter, få den
fortbildning som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter på bästa sätt,
kopplat till de mål vi har med vår verksamhet.
Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLlNGSINSTRUKTlONENS FORMALIADEL

De regler

för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFlRANDE

(17 kap 3 och 5 § KO

samt 37 kap 2§ KO)

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

JA

NEJ

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

55

HUVUDGUDSTJÄNST 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

l.

D

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

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

I

församlingen

nns följande prästtjänster:
a

Kyrkoherde och

1

komminister
__

I

_

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

Hur många organisttjänster ñnns? 1

Hur många kantorstjänster f1nns? 1

DIAKONER
Hur många diakontjänster finns i församlingen?

ÖVRlGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

'l'l

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

I

församlingen finns följande större spräkgrupper representerade:

[vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk

Finns beredskap
JA

på

följande sätt:

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

NEJ

|:l

Om "JA”, ange vilka språk ni har beredskap

Engeleka, _tyska oenlepanska,

att möta människor

sa_

12

på vid

tillfälliga och akuta behov:

