Svenska kyrkan
LUNDS STI FT

'

LUNDS
lnk.

2019

ens??

-05- 2

i

7

l

I

Diarienr

Dgasler:
'

Domkapitlets diarienr .................................

2 (20 [0! /Ö

I

?lol

FÖRSAMLlNGSI NSTRUKTION
för BVODY'Emm|SlÖV

församling i ;591093 .............................................. kontrakt

För förteckning av kyrkor och öppettider, se baksida

Församlingsexpeditionen har expeditionstid för personliga besök och telefontid:

Ieletqntidvardagat..8:1.1....emediti9nstid.13:12 ............................................................................
Församlingens webbplats*
Sociala medier:

.5

Einnep .Eacebee

Följande dokument, som relaterar
insända till kontraktsprosten:

.

.,.

.

stagram.................................................................................

till församlingsinstruktionen, flnns iförsamlingen och är

Barnkonsekvensanalys som genomförts vid framtagandet av

Ja

Nejü

Verksamhetsplan (kopplad till budget)

Ja

Nejl]

Gudstjänstplan

Ja

Nej EI

Pastoral handlingsplan

för dop
för konñrmandarbete
Pastoral handlingsplan för begravning
Handlingsplan för beredskapsförberedelser under kris

Ja

Nej|:|

Pastoral handlingsplan

Ja

NejEI

Ja

Nejü

Ja

Nej El

Ja

NejEl

församlingsinstruktionen

och höjd beredskap
Pastoral plan

för användandet av församlingens kyrkor

Kontraktsprosten har tagit del av dessa dokL

lära 'e ...... 20l61“0lo^2›3 .............
Ort

h d

um, namn

.

........

Eñrágh

Som.

Kyrkofullmäktiges godkännande
av församlingsinstruktionen

åöfdêåWÖg/g

Kyrkoherdens godkännande

“DGV

c /.d

Ort och datum

d

Kyrkorådets godkännande
av församlingsinstruktionen

av församlingsinstruktionen

31051

f)
Ware/z“
Ort och

r

[556041
'

”DTM

Ort och datum

,

........

Kyrkofullmäktiges
ordförande

Kyrkoherde

Kyrkorädets
ordförande

PärHo/mju / )%

damma/*Iwan

Qaauá'mwmwxs .M

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

_

Domkapitlet i Lund utfärdar denna församlingsinstruktion att gälla tills vidare
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Församlingsinstruktionen består av två delar: ett PASTORALT PROGRAM och en FORMALIADEL

i. DEI 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 församlingsinstruktionen

Församlingens omvärld
1,

Beskrivning

_

›_

N

Broby-Emmislöv församling ligger i östra Göinge kommun. kommunen har ca 15000 invånare.
Tâtorten Broby åren av kommunens större tätorter, och dess centralort I församlingen har knappt
4400 manniskor varav drygt 2800 kyrkotillhoriga (församlingsrapporten, siffror för 2017). Kommunen
har de senaste åren vant ett minskande invånarantal till ett kraftigt ökande, den stora anledningen är
ett stort mottagande av invandrare, en ökning som kan antas plana ut under de kommande åren.
›Denna förändrade befolkningsstruktur har påverkat församlingen sett till medlemstal, där 2007 86,4%
av invånarna var medlemmar kyrkan. mot 2017 65,2% Omsättningen av invandrare har varit hög,
sannolikt kan man anta att de kommande åren innebär en stabilisering där de som bosätter sig har
har större möjligheter att bo kvar under en längre tid. Medelåldern sjunker. andelen bamfamiljer (och
äldre) ökar. Största invandrargruppema kommer från Syrien. Eritrea, Afghanistan och kan
i

Utbildningsnivån är lägre har än i landet. arbetslösheten hög, bidragstagandet högt. Droger och
missbruk förekommer. Människor med hög utbildning pendlar ut för arbete. De med kvalificerade
arbeten pendlar in, Sammantaget gardet en viss social otrygghet och utsatthet för många av
invånarna, inte minst barnen. Samtidigt märks en viss framåtanda i kommunen, och på senare år har
kommunen stigit kraftigt ranking av företagsklimat,
i

Serviceniván får anses god, kommunikationerna mellan de större orterna samt till Kristianstad och
Hässleholm är väl utbyggd Desto sämre i mindre byar såsom Ostanå och Emmislöv som ofta står
helt utan allmänna kommunikationer. l Broby ñnns kommunhuset, kulturhus, vårdcentral.
äldreboende, ett flertal mataffärer av olika karaktär. nâgra övriga butiker. Vidare högstadieskola som
tar emot ungdomar från andra delar av kommunen. en nystartad mötesplats för ungdomari
samarbete med fryshuset. ett flertal föreningar av olika slag
Utöver Svenska kyrkan finns det en liten pingstforsamllng och en liten missionsförening Broby. Det
ekumeniska samarbetet samordnas rådet GEUT. I närbelägna Knislinge finns en stor eritreansk
ortodox församling
i

i

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Utmaningar och möjligheter

De sociala utmaningarna är stora och många. Ensamhet, ekonomisk och social utsatthet,
arbetslöshet, missbruk och sjukdom och trasiga relationer, Inte minst drabbar detta barn på ett
negativt sätt. Här kan forsamlingen vara en partner till andra instanser for att utifrån kyrkans särskilda
uppdrag och diakonala engagemang stötta manniskori deras grundläggande behov, Diakonin har
varit en stark motor i församlingens liv de senaste åren, och har stora möjligheter att fortsätta bemöta
dessa utmaningar.

En aspekt av de sociala utmaningarna är också de senaste årens stora ökning av nyanlända. Pâ
samhallsnivå är det en integrations- och bostadsutmaning. där många nyanlända också löper en
ökad risk för de problemområden som lyftes fram ovan. Utöver att bistå samhället i insatser, är det en
särskild uppgift för församlingen att nå dem med evangelium. En iakttagelse församlingen gjort är att
människor som kommer från den iranska kultursfaren generellt varit lättare att nå än araber, många
har de senaste åren deltagit i församlingens liv.

Sekulariseringen har sin gång, man märker ett allt större avstånd och alienation mellan kyrka och
många människor Det syns i en delvis vikande statistik, och i en Iikgiltighet bland människor infor
kyrkans tro och verksamhet. Detta fortplantar sig genom generationerna, med ett allt vagare
förhållande till kyrkan, Exponenng blir här ett viktigt satt att mota Iikgiltigheten. och en möjlighet att ny
nyfikenhet och öppenhet kan märkas
En generell utmaning är också att vara kyrka och församling i ett politiskt klimat som närmast kan
betraktas som existentiellt: politiska spörsmål engagerar, och kan leda till djupgående konflikter Att
navigera i ett sådant klimat med evangeliet om Jesus Kristus kräver ñngertoppskansla och förankring.
En given aspekt av vikande medlemstal är förstås att ekonomin försämras. Varje år krymper
ekonomin och församlingen måste prioritera och hushålla mer aktivt. Detta ställer inte minst krav på
personal och kommer på sikt att förändra församlingens självbild och leda till nya sätt att tanka kring
hur man utför verksamhet Utmaning har är att arbeta proaktivt.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

-

Broby-Emmislovs församling ar en del av den enda kyrkan Kristi vandsvida kyrka. Församlingen
deltar i hennes bekännelse och lovsáng till Gud treenig Fadern, Sonen och den heliga Anden som
skapar, frälser och ger liv som består i evighet, Denna bekännelse grundar sig på glädjebudet om
Jesu uppståndelse från de döda, har ärvm genom århundraden och behöver idag ges till människor
på den har tidens språk.

-

-

Organisatoriskt och spirituellt är församlingen en del av Svenska kyrkan, ett evangeliskt-lutherskt
trossamfund, och bygden är traditionellt präglat av den lagkyrkliga väckelsen med dess särskilda
kännetecken. Församlingens grundläggande uppgift är enligt kyrkoordningen att fira gudstjänst,
bedriva undervisning samt utdva diakoni och mission, med syftet att människor ska komma till tro på
Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen
äterupprättas. Detta kyrkans uppdrag framträder lokalt genom församlingen i en synlig gemenskap
vars nav är gudstjänsten.
Församlingens vision är att: 'tillsammans göra Jesus känd, trodd, efterfoljd och älskad
mission, diakoni, undervisning och gudstjänst”.

- genom

Den synliga gemenskapen som samlas kring Gud igudstjansten är målet, bada leden i visionen
anger en riktning från periferi in mot detta centrum. Att göra känd genom mission. Trodd och
efterföljd genom diakoni och undervisning, älskad genom gudstjänsten. Samtidigt är gudstjänsten
det centrum från vilket församlingen sänds ut för att på nytt mota människor och gå med dem in mot
centrum. En riktning som också uttrycks och berikas i foljande begrepp hämtade från England:
Belong > believe > behave. Ett mönster för hur manniskor kan djupna i tro och tillhörighet, och för hur
församlingen kan möta och välkomna människor till kyrkans synliga gemenskap. Detta är ett uttryck
för att bottna naden skapa i världen.

-

-

i

-

-

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

De närmaste åren vill församlingen. utöver det som hon redan gor. särsththrJ-kusera på och prioritera
följande:
- Mötesplatsen Platser/verksamheter/tillfållen som stöd för möten mellan människoro Många sådana
tillfällen ñnns redan, caféer av olika slag inte minst Bland församlingens gudstjänstñrare sker mycket
nätverkande, mötesplatser gar det lätt att bjuda in och ta med människor till församlingens
verksamheter. Sådana mötesplatser kan med fördel knytas till gudstjänsten/söndagen. Centralt vid
dessa mötesplatser är det mänskliga innehållet, mötet, som stärker känslan av belong (se vision)
som kan leda djupare En målsättning är att alla som bori församlingen någon gång de kommande
åren ska möta företrädare för församlingen och bjudas in till församlingens gemenskap, gärna
gudstjänsten. Mötesplatsema behöver också ge möjlighet till fördjupning i tron, se alpha-tisdagamai
- Prastgärden: En specifik sådan mötesplats är prästgården. Kommuniteten där behöver få en
tydligare profil och tydligare strukturer för hur det gemensamma livet formas. Den fortätade
församlingsgemenskapen där är till välsignelse för hela församlingen och en stående inbjudan inte
minst till bygdens unga att smaka på och delta i församlingens liv.

- Relationsvárd: Fungerande relationer mellan människor är grundläggande för ett välmående

samhälle. Här ser församlingen en särskild möjlighet för mission såväl som stöttande av
civilsamhället. Det kan gälla trasiga familjeförhållanden, ungdomars identitetssökande etc.
Församlingen kan söka samarbeten med ex vård, skola och kommun, erbjuda friskvård av relationer,
För ungdomar behövs trygga vuxna förebilder, där är återigen prästgården en möjlig resurs.

-inte konsumtion av underhållning.
Gudstjänsten behöver på samma gång vara inbjudande kunna härbärgera olika uttryck och
fördjupande. Fokus på delaktighet, att många Iemmari Kristi kropp kommer i bruk.
Söka vägar att återetableia bikten.
- Gudstjänsten: Ska fokusera på tillbedjan/möte med Gud

-

-

- Bön: Soka Guds vilja för församlingen. Hitta fler platser/tillfällen för det,

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

3. Den

grundläggande uppgiften

Den grundläggande uppgiften tydliggörs i olika aspekter av församlingens liv men är i
grunden
densamma

Huvudgudstjansten är den centrala plats och stund då hela församlingen kallas samman. en
mötesplats mellan människor och Gud Gudstjänsten är så som Kristi världsvida kyrka framträder
lokalt. Gudstjänstens stomme har anor från urkyrkan, och firas med Guds folk på alla platser
i alla
tider. Där möter vi Gud, som ger av sina gåvor. näring åt tron, riktning i livet, och vi ger
honom vår
tillbedjan och lovsång. l Emmislov är gudstjänsten ofta traditionell. l Broby ges utrymme för mer
olika
uttryck, inte minst vad gäller musik. och där eftersträvas stön'e delaktighet med många medverkande
såväl i utförande som i förberedelser Söndagsskcla är viktig för att möjliggöra for familjer att
delta i
församlingens gudstjänstliv. Nattvard är en central del av gudstjänstñrandet, Likasä gemenskapen
kring gudstjänsten där fika efteråt är ett naturligt inslag.
Bland övriga gudstjänster utvecklas under de kommande åren regelbunden mässa i präsmárden.
Från gudstjänsten sänds församlingen ut till de övriga aspekterna i uppdraget:
Bedriva undervisning. utöva diakoni och mission
Dessa centrala delar av församlingens uppdrag har som sitt mål gudstjänsten, att leda
människor in
församlingens synliga gemenskap

i

Undervisning är ett centralt verktyg för att människor ska kunna fördjupas i tro. På så sätt behöver
den fånga upp olika behov och spänna över flera olika uttryck för att gestalta den helige
Andes
personliga tilltal till varje människa. Teoretisk undervisning. konkreta övningar för kristet liv i
praktiken,
bön i olika former hör allt till undervisning, formandet i Guds rike.
Diakoni och mission syftar på samma sätt till att dela med sig av den skatt kyrkan äger, genom
atti
handling och ord visa vad det kan innebära att ha Jesus som Herre Församlingen har idag ett
flertal
mötesplatser där en eller Hera av dessa uppdrag praktiseras, inte minst kan nämnas alpha-kvällarna
I framtiden lär det bli en viktigare att hitta arenor
utanför församlingens lokaler för att exponera
församlingen, där olika typer av samarbeten med civilsamhälle och kommun blir viktiga, till det
sammanhanget hör också AlltMojligt Verkstaden.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMUNGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL

De regler

för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE

(17

kap3 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

JA

NEJ

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § 8113 kap 6 § KO)

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

enligt senast inlämnad gudstjänststatistik .1.2.1.........

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

0

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

gånger/år med

församling

10

i

D

PRÄSTER OCH MUSlKER (34 kap 1-2 § KO)

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

församlingen finns följande pråsttjänster:

En kyrkoherde. en komminister

I

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

Hur många organisttjänster ñnns? .0

Hur många kantorstjänster finns?

DIAKONER

Hur många diakontjânster finns i församlingen?

11

.

2

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

I

församlingen finns följande större språkgrupper representerade:

.EålålÅPâEla/åfêlilâlSên..IlQlElâafllElSêa.EHSElâlSâ:.ÄHEQFlSâ

i

vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk på följande sätt:
Sprákcafé. översättning av gudstjänst + översatta agendor, vanligtvis översättning i olika grupper och
sammanhang. Dopundervisning översatt till FarsiIDaril

Finns beredskap

JA

E

för tillfälliga och akuta behov av att möta människor

NEJ

på andra språk än svenska?

:J

Om “JA”, ange vilka språk ni har beredskap

att möta människor

Farsi

12

på vid tillfälliga och akuta behov:

