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Församlingsinstruktionen består av två delar: ett PASTORALT PROGRAM och en FORMALlADEL

1.

DET PASTORALA PROGRAMMET

Det pastorala programmet utgörs av en omvärldsbeskrivning samt en programförklaring

för församlingens grundläggande uppgift att ñra gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.
För hjälp: Se Vägledning

för arbetet med församlingsinstruktionen

Församlingens omvärld
1.

Beskrivning

BEFOLKNINGSMÄNGD OCH KYRKOTILLHÖRIGH ET
BjörnekulIa-Västra Broby församling ligger i Åstorps kommun och är en del
av Åsbo kontrakt, Lunds stift. Inom församlingens upptagningsområde bor
13 131 personer (1 jan 2018) av vilka 7.248 är kyrkotillhöriga, vilket innebär
55,2% kyrkotillhörighet.
Befolkningsmängden ökar, men inte medlemsantalet i Svenska kyrkan i
samma utsträckning. Detta innebär att församlingen räknar med minskande
antal medlemmar framöver. Prognosen tre år framåt säger att vi 2021 har
6801 medlemmar vilket motsvarar 48,8% kyrkotillhörighet. Medlemsantalet
följer den utveckling som kännetecknar Svensk kyrkan i stort, dvs ett på
sikt minskande medlemsunderlag.
SKOLOR
Det finns 17 kommunala förskolor och två fristående förskolor i Åstorp
varav församlingens förskola Kyrktuppen är en. Det finns 7 kommunala
grundskolor, uppdelat på tre rektorsområden och det finns två högstadium,
Björnekulla skola och Hyllinge skola. Sammanlagt har Åstorps skolor ca
2100 elever. l kommunen finns också grundsärskolan där det även ñnns en
särskild inriktning som kallas träningsskola. Åstorp erbjuder också KomVux
och SFI.
Gymnasium saknas och ungdomar söker sig huvudsakligen till
gymnasieskolorna i Helsingborg, Ängelholm, Klippan och Perstorp.
FRITIDSGÅRDAR: 4 fritids-gårdar/klubbar finns, på skolorna Björnekulla,
Hyllinge, Nyvång och Haganäs. Fritidsklubbarna för äk3 -åk5 har öppet
olika tider på respektive skola men oftast måndagar_ torsdag/fredag
mellan 13.00 18.00. Fritidsgårdarna har öppet ca 2 kvällar mitt i veckan
för ålder 12-19 år mellan 18.00 21.00. Fritidsgården Uppe på sporthallen
Åstorp centrum håller även öppet varannan fredag mellan 18.00 23.00. |
Hyllinge háller fritidsgården öppet varannan fredag mellan 18.00 22.00.
Generellt är det fler pojkar än flickor som besöker fritidsgårdarna. Ingen av
fritidsgårdarna har öppet på sommarlovet. Fritidshem finns på Hyllinge-,
Nyvångs-, Haganäs-, Rågen-, Tingdals- och Björnåsskolan.

-

-

-

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

i

KULTUR & FÖRENINGSLIV
Det finns ett huvudbibliotek i Åstorp och integrerade skol- och folkbiblioteki
Haganäs, Hyllinge och Nyvång. l Åstorp finns kulturhuset Björnen samt
musikskola med breddat utbud (drama/teater). Kommunen har ca 150
föreningar och man arbetar aktivt med att ge stöd till dessa. l Åstorps
kommun är innebandy, handboll och fotboll de största idrottsföreningarna.

ARBETSLÖSHET
Arbetsförmedlingens siffror för år 2017 visar en arbetslöshet i Åstorp på
11,1%. Sverigemedel är 2017 var 7,5%. Även ungdomsarbetslösheten
tenderar att vara högre i kommunen än i riket. Antalet unga i Åstorp som
var öppet arbetslösa eller befann sig i arbetsmarknadspolitiska program var
är 2017 113 personer, vilket är en ökning med 36 personer sedan år 2000.
VÅRD OCH OMSORG
Åstorp finns två vårdcentraler, Region Skånes vårdcentral samt den privat
drivna Familjehälsan. Hemsjukvård utförs av kommunen och Region
Skåne. På Vidåsen, Backsippan och Astern, som regelbundet besöks av
församlingen, finns det ca hundra platser i vård- och omsorgsboenden.
Dessutom ñnns några platser för korttidsvárd.
I

SPRÅKMlNORlTETER
Modersmålsundervisning erbjuds i Åstorps kommun på 11 språk, albanska,
arabiska, bosniska, kroatiska, serbiska, kurdiska, kinesiska, Vietnamesiska,
ryska, pashto och dari.
MIGRATIONSVERKETS FÖRVAR
Migrationsverket har fem förvarsenheter: Åstorp, Kållered, Märsta, Flen och
Gävle. När det bedöms föreligga stor risk, att en person som inte har fått
uppehållstillstånd i Sverige och som skall avvisas ska hålla sig gömd eller
awika, kan personen blir förvarstagen. Är personens identitet oklar utreds
den medan personen är placerad på förvaret. Varje förvarstagen tilldelas
ettjuridiskt ombud. En förvarstagen vistas på förvaret i medeltal ca 28
dagar. Antalet förvarstagna i Sverige var 2017 ca 3959 personer.
Förvaret i Åstorp har 72 platser och består av två avdelningar.
Församlingen har ett särskilt ansvar för att möta människorna som
vistas på förvaret. Vi hjälper även andra församlingar runt om i landet med
att sköta kontakter med personer som bott på en annan plats i landet
tidigare, tex. konvertiter. Församlingens och övriga frivilligorganisationers
besök sker oftast inne på respektive avdelning om inte den förvarstagne
begär att få använda ett samtalsrum. Då bistår personalen med att boka
rum och telefontolk om det behövs. Regelbundna besökare är vår
församling genom vår diakon (ca en gång i veckan), Röda korset, Amnesty
och ABF.
Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2. Utmaningar och

möjligheter

ÅSTORP - SÖDERÅSSTADEN
Personal och förtroendevalda har tillsammans försökt ringa in vad som
kännetecknar de utmaningar och möjligheter som präglar den ort och bygd
som församlingen lever och verkar i:
- Människor som bor här har överlag ett vänligt sinnelag, värme och en

välkomnande attityd.
- Traditionerna i samhället är starka.
- Här finns starka band mellan generationer.

- Orten präglas samtidigt av stora inkomstskillnader.
- Det finns utanförskap och segregation.
- Det finns vilsna ungdomar, och det finns ett ökat missbruk av droger.
- Stor inflyttning från utlandet, vilket innebär att befolkningen ökar.
- Utvecklingspotentialen är stor, det är nära till Helsingborg och det finns
bra kommunikationer.
- Orten präglas av spänningen mellan land och stad, man åker till
Helsingborg för att uppleva saker eftersom det inte händer så mycket i
Åstorp, Hyllinge och Nyvång.
- Här finns vacker natur, närheten till Söderåsen betyder mycket.
- Vi har vackra kyrkobyggnader som människor är stolta över.
- Utsikten är fantastisk, Bjömekulla kyrka syns på långt håll.
- Det finns ett stort förtroende för Svenska kyrkan.
- Skolan är mycket positiv inställd till samarbete med Svenska kyrkan.

FRAMTIDSUTSIKTER
Framtiden ser ljus ut. Åstorps kommun har stadig inflyttning De senaste 10
åren har Åstorps befolkning ökat med 14 % och är idag Sveriges sjätte
snabbast växande smákommun.
Åstorp ingår i samarbetsorganisationen Familjen Helsingborg. Där ingår
elva kommuner i nordvästra Skåne, Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs,
Åstorp, Ängelholm, Klippan, Örkelljunga, Svalöv, Perstorp och Landskrona.
Samarbete sker på många områden, inte minst samhällsplanering. År 2016
togs en strategi fram som inkluderar satsningar på järnvägen, tex. att rusta
upp Skånebanan mellan Åstorp och Malmö för persontrafik, som ska stå
klar 2020, olika satsningar på vägar (tex. väg 21 som passerar genom
Åstorp) och utbyggnad av cykelvägar, samt planer för tät bebyggelse med
närhet till stationer och kollektivtrafik.
Förutom att ingå i Familjen Helsingborg, som aktivt arbetar för närliggande
kommuners gemensamma bästa, har Åstorps kommun också sedan 2001
ett organiserat samarbete med kommunerna runt Söderåsen, Bjuv, Klippan
och Svalöv, där man bla. tagit fram en plan för att bevara och utveckla
Söderåsens unika natur och kulturvärden för framtiden.
Max antal tecken: 2150 Inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Detta är BjörnekulIa-Västra Broby församlings övergripande vision: Vi vill
göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd, vara en naturlig del av
samhället och dela människors liv i glädje och sorg.

Söndagens mässa är centrum och kraftkällan. Församlingen har samtidigt
en längtan att finnas mitt ute bland människor, mitt i samhället. Lunds stifts
vision, ”bottna i nåden och skapa i världen", förverkligas när vi ger
människor möjlighet att ta mot Guds nåd och barmhärtighet i mässan, för
att sedan kunna gå ut i samhället och skapa och arbeta för människors
bästa.
Det diakonala arbetet har högsta prioritet. Delar av Astorp präglas av stora
inkomstskillnader och utanförskap. Församlingen har därför en naturlig
kallelse att sätta diakonin främst, inte minst eftersom vi också har
migrationsverkets förvar inom vårt område.

Vår församling har alltid varit och ska fortsätta vara en mötesplats för och
med barn. Att församlingen har en egen förskola har blivit en naturlig och
omistlig del av vår identitet. Kyrktuppens förskola i Björnekulla,
barngrupperna i Hyllinge och församlingens barnkörer ska ges de bästa
möjligheterna att fortsätta utvecklas. Hela vårt arbete ska ständigt följas
upp utifrån barn och ungdomars bästa. En barnkonsekvensanalys görs vid
alla stora beslut. Barn- och ungdomsarbetet är alltid ett prioriterat område.
Kyrkans ideella krafter är guld värda, och återfinns tex. bland unga ledare,
unga med uppdrag, förtroendevalda, iförsamlingskåren, bland kyrkvärdar
och körsångare och i det diakonala arbetet. Möjligheterna till ett ideellt
engagemang bör utvecklas. Det finns människor mitt i livet som hör av sig
och som gärna hjälper till, men vi saknar ett naturligt sätt att slussa in
ideella i vår verksamhet. Därför bör vi arbeta för att hitta former för hur vi
kan utveckla den ideella sidan av församlingens arbete.

Församlingen har en lång tradition av att vara folklig och öppen mot
samhället. Musiken har en viktig roll att vara livstolkande och nå många,
och församlingens musikliv bör därför fortsätta stödjas på bästa sätt. Och
de gudstjänstformerna där vi når allra flest, begravningarna och dopen, ska
skötas med största omsorg. Församlingen ska ha fortsatt hög dopstatistik.
Ett församlingens särskilda kännetecken är våra mycket gedigna och
genomarbetade skolvandringar. Församlingen har byggt upp ett stort
förtroende på skolorna som vi ska bygga vidare på. Skolvandringarna ska
ha tillräckligt med personal och resurser. Målsättningen är att vi även
fortsättningsvis ha en vandring eller ett program att erbjuda varje årskurs.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

Församlingsborna ska känna att församlingen är ett vi, som finns där
människor är. Mitt ibland människor vill vi vara med och skapa goda
mötesplatser. Bjömekulla kyrka och församlingshem ligger en bit från
samhället, unga har inte vägarna förbi här, och äldre kan ha svårt att ta sig
hit. Lunds stifts vision "Bottna i nåden, skapa i världen", stryker under att
kyrkan är i världen, inte utanför. Därför bör det skyndsamt arbetas för en
filial mitt i Åstorps samhälle, tex. en cafélokal, en plats för församlingsbor
att vara på, där vår personal får chansen att möta ungdomar och där även
människor i alla åldrar kan samlas. Där kan finns möjlighet till samtal tex.
med diakon och erbjudas träffpunkter för äldre. För detta behövs personal
och resurser.

församlingen finns många ungdomar som behöver stöd. Kyrkan behövs
därför som en aktiv positiv kraft för unga. Man kan tänka sig ett nära
samarbete med kommunens fältsekreterare på natt/kväll/helg. Vi vill också
vara öppna för att samarbeta med idrottsrörelsen. Om någon efterfrågar
vår hjälp vill vi göra vad vi kan för att möta behoven. ”Kyrkan är till för dem
som behöver den", säger teol. dr. Ann Aldén. Den hållningen ska
genomsyra församlingens arbete.
I

Vi vill arbeta aktivt för att bli bättre på kommunikation. Det ska synas på fler
ställen i samhället vad vi gör, tex. genom en digital anslagstavla i ett
skyltfönster i centrum. Som ett led i att öppna oss mot människor kan vi,
förutom att starta en filial i centrum, även bedriva vägkyrka under
sommarveckorna.

Församlingen kan göra mer för att möta vuxna mitt i livet. Det kan ske tex.
genom samtalsgrupper, eller träffar för hela familjen, där man lagar mat
och umgås tillsammans.
Församlingen lever och verkari en bygd som präglas av stark tradition.
Goda traditioner ska vi ta vara på och föra vidare till nya generationer.
Församlingen ska samtidigt vara på tå när det gäller att förnya traditioner
så att de inte dör ut.

Kyrkogårdarna besöks av många och ska hållas i gott och vårdat skick och
ha tillräcklig belysning ur säkerhetssynpunkt. Bjömekulla kyrkas
fasadbelysning på kvällarna är uppskattad, men det kan göras mer för att
Västra Broby kyrka och Hyllinge småkyrka syns på ett tydligare sätt och
lyses upp bättre. Hyllinge kyrka skulle kunna prydas med ett förgyllt kors.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

3. Den

grundläggande uppgiften

GUDSTJÄNST
Gudstjänsten är centrum i församlingens liv och ska vara levande och
berörande och öppen för alla. Människori alla åldrar ska känna sig
välkomna i alla våra gudstjänster. Vi skall kunna känna igen oss i
gemensamma, kända gudstjänstordningar. Samtidigt skall vi också ha
förmågan att leva i en kreativ spänning mellan tradition och förnyelse.
Vi vill genom gudstjänstlivet göra det möjligt för människor att leva,
växa och fördjupas i tron och leva evangeliet i ord och handling i sin
vardag. För att uppnå detta strävar vi efter att vårt gudstjänstliv skall
präglas av helighet och äkthet, och väl genomtänkt och genomförd liturgi.
Barn och ungdomar ska ha sin självklara tillhörighet i gudstjänstlivet, och
deras uttryck för tro ska tas till vara och ges utrymme att synas och höras.
Vi vill fira gudstjänst med Jesus Kristus i centrum. i Svenska kyrkans
tradition, med delaktighet av frivilliga tex. kyrkvärdar eller unga ledare, och
med kyrkomusiken, körsången och den gemensamma psalmsången som
en integrerad och viktig del av gudstjänstlivet. Hoppet, glädjen och
Iovsången såväl som lidandet och smärtan ska ha sin naturliga plats i
gudstjänsten.
UNDERVISNING
All undervisning kan ses som församlingens dopundervisning. Grunden är
Jesu ord "Ät mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och
gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga
Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är
med er alla dagar till tidens slut" (Matt 28:18-20). Dopundervisningen har
ända från början varit det tillfälle då trons innehåll, evangeliet om Jesus
Kristus, har överlämnats till människor i alla tider. Detta överlämnande vill
vi fortsätta.
Lärandesituationen begränsas inte till enstaka verksamheter, utan är
någonting som sker hela tiden i människors alla möten och miljöer.
Lärandet ser olika ut i olika åldrar och är en ständig och livslång process.
Förutom att förmedla tro, har församlingen också ett uppdrag att förmedla
tradition. Ett viktig uppgift som traditionsförmedlare fullgör församlingen
genom sitt omfattande program med skolvandringar, där eleverna ges
möjlighet att utveckla sitt språk för att uttrycka livstolkning och livsfrågor
och frågor kring död, sorg och hopp.
Allt vårt undervisande arbete i församlingen ska präglas av respekt och
delaktighet. Genom vår undervisning vill vi att människor skall få möjlighet
att upptäcka det ljusa, hoppfulla och inspirerande att leva i tillit och tilltro till
Jesus Kristus. Detta kan ske när vi har ett Ödmjukt förhållningssätt som
möter människors längtan, förutsättningar, nyfikenhet och behov av
gemenskap. Vi använder samtal som en av våra metoder och skapar
mötesplatser för olika åldrar och mellan olika åldrar. Frälsarkransen har
också sin givna roll i församlingens arbete och pedagogik.
Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

DlAKONl
Ordet diakoni betyder tjänande. Förebilden finns i Jesu tjänande, allra
tydligast när han utför sin exempelhandling att tvätta lärjungarnas fötter
(Joh 13:1-17). Diakonins innebörd är kärlekens tjänande för andras skull.
Lunds stifts vision, "Bottna i nåden, skapa i världen", visar en riktning
för församlingen, att vi vill skapa och göra skillnad. Vi vill skapa framtidstro
för utsatta barnfamiljer, vi vill skapa mötesplatser för barn och ungdomar
som söker trygghet och mening, och vi vill skapa hopp för utlandsfödda
som lever med små ekonomiska resurser. Det sker på många sätt, ett
konkret exempel är vår hjälpverksamhet Maskrosen.
Migrationsverkets förvar ligger inom församlingens område. De
*förvarstagna ska kunna möta församlingens diakon som besöker förvaret
varje vecka och veta att församlingen bryr sig om de som vistas där.
Tjänandet, diakonin i församlingen, har till uppgift förverkliga det Jesus
sagt att vi ska göra, att omsätta hans ord och exempel i praktisk handling.
Diakonin är inte begränsad till en verksamhetsform, utan är något som
gäller hela församlingens gemenskap.
Vår församlings diakonisyn skall bäras av ett förhållningssätt som
präglas av kärlek, bannhärtighet, respekt och solidaritet, villighet att hjälpa,
tilltro till den enskildes eget ansvarstagande, allas lika värde, lyssnande
närvaro i glädje och sorg, delaktighet och upprättande gemenskap.
MISSION
Mission betyder skicka, sända. Vår gemensamma sändning är att göra
Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd. Mission, både lokalt och
globalt, är en fortsättning av det sändningsuppdrag som Jesus gav i
missionsbefallningen i Matt 28, "...gå därför ut och gör alla folk till
lärjungar", Genom dopet är varje människa kallad att leva i mission, och ha
hjärta för kyrkor och människor över hela vår värld.
En fördjupad innebörd av missionen ges Bibeln i Luk 4, som berättar om
Jesus i Nasarets synagoga, där Jesus talar om ett glädjebud till de fattiga
och befrielse för de fångna, och förklarar att Gud alltid har sänt ut
människor för att nå nya människor, samt i Joh 4 om kvinnan vid Sykars
brunn. Genom sin förebild, "kom så får ni se” visar hon människorna var de
kan söka svaret själva,
i

Vi utgår från en helhetssyn på människan där det är viktigt att både berätta
om evangeliet och inbjuda till en öppen kristen gemenskap, liksom att
arbeta för fred, rättvisa, mat, husrum och sjukvård och övriga mänskliga
irättigheter. Vår strävan är att göra vårt allra bästa, för att på den plats vi är
satta att verka, vara en levande del av Kristi världsvida kyrka.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL

De regler för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE

(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.
I

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § 8:

18

JA

NEJ

kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i församlingen

enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 : 24
enligt senast inlämnad gudstjänststatlstik

..

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)
En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund firas som huvudgudstjänst högst

.....

gånger/âr med

församling
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i
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PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal prästtjänster'
I

A3

församlingen finns följande prästtjänster:

Kyrkoherde och två komministrar

I

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

Hur många organisttjänster finns?

1

Hur många kantorstjänster finns?

DIAKONER
Hur många diakontjänster fll'inS församlingen?
i
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1

(75%)

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

I

församlingen finns följande större sprákgrupper representerade:

Albanska, arabiska, bosniska, kroatiska, serbiska, kurdiska, kinesiska,
.Målfânxiälnâmâêlêkâ:ellââhtg9259?...“ ............................................................................................
I

vår ordinarie försarnhngsverksarnhet arbetar vi med olika språk på följande sätt:
Vi besöker och bjuder in SFI-grupper.

På förvaret finns möjlighet att anlita telefontolk.

Finsksprákig präst från Helsingborg anlitas. liksom teckenspråk vid behov.

Finns beredskap

JA

för tillfälliga och akuta behov av att möta människor

NEJ

på andra språk än svenska?

I:|

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

Engelska, tyska, franska
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