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

i DET PASTORALA PROGRAMMET
Det pastorala programmet utgörs av en omvärldsbeskrivning samt en programförklaring
för församlingens grundläggande uppgift att flra gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.
För hjälp: Se Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Församlingens omvärld
1.

Beskrivning

Dalby församlings kontext
Geografi
Dalby församling sammanfaller med kommundel Dalby i Lunds kommun
bestående av de tre tidigare församlingarna Dalby, Bonderup och
Hällestad. Församlingen är mycket naturskönt belägen på en utlöpare till
Romeleåsen. Här finns många landskapstyper, allt från lövskog, starkt
kuperad terräng till åker-och ängsmark inom ett relativt litet område. Flera
naturreservat och vandringsleder går genom pastoratet. Várt närområde
manar oss till tankar om miljön. Vi är omgivna av en natur som stämmer till
eftertanke och är idealisk för t. ex. pilgrimsvandring.
Kulturhistoria
Dalby gamla dom- och klosterkyrka bredvid det tidigare augustinklostret
och kungsgården är en reminiscens från en tid då den kyrkliga och
kungliga makten i förening kristnade den omkringliggande bygden och
riktade sina missionssträvanden norrut, ända upp mot Blekinge. Biskop
Egino från stiftet Hamburg-Bremen lät bygga Heligkorskyrkan i Dalby 1060
som därmed är Nordens äldsta stenkyrka. Kyrkan och den medeltida
platsen runt den var ett tidigt centrum med dop och mission som syfte. När
Egino tog över biskopssätet i Lund var klostret den dominerande strukturen
i grannskapet. Kyrkorna i Bonderup och Hällestad var "kyrkor under Dalby
kloster" där prästmunkar firade mässan. Dalby Heligkorskyrka var även en
pilgrimskyrka som gav 8000 dagars avlat till besökande pilgrimer. Hela
miljön andas av att vara ett slumrande, tidigmedeltida, kristet kraftcentrum
buret av det mäktiga klostret. Dalby kyrka är alltså långt mer än en bykyrka
pa asen.
Demografi
Dalby församling hade vid utgången av 2017 8231 boende, männen var
något fler än kvinnorna. Ca. 67% var medlemmar i Svenska kyrkan.
Ungefär 60% av de boende vari "familjeåldrar", d.v.s. vuxna med
hemmavarande barn och 1060 personer var över 70 år. lnnevånarantalet
ökade 2017 mer än snittet i Lunds kommun med 2,57% i relation till
föregående år. Dalby är en expanderande kommundel med ett fortgående

-

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

bostadsbyggande på nya områden.
Sociologi
Dalby församling utgörs av utpräglade villa- och pendlarsamhällen där villor
och radhus dominerar även om flerfamiljshus också finns. En stor grupp är
pendlarna vilka ofta arbetar vid Lunds Universitet, Skånes
universitetssjukhus eller företag i Lund eller Malmö. lnkomsten ligger över
snittet i Lunds kommun och fastighetspriserna är relativt höga. Grovt sett
kan tre grupper urskiljas i Dalby församling: 1. Gamla dalbybor med rötter i
stenindustri eller den agrara näringen samt deras barn och barnbarn.
2. Pendlarna, inflyttade från olika delar av Sverige eller Europa ofta
akademiskt utbildade och med familj 3. Nysvenskarna, en liten men
växande grupp i vår församling med rötter utanför europeisk kultur. Denna
sistnämnda grupp har stöd i sammanslutningen "Tillsammans för Dalby".
Utbildningsnivän i Dalby församling är hög. Stora delar av församlingens
yngre befolkning är präglad av en akademisk bakgrund. Till övervägande
delen är Dalby församling ett utpräglat medelklassområde.
Service
Servicen är relativt omfattande i kommundel Dalby. I Dalby centrum och
centrala Dalby finns butiker, apotek, systembolag och begravningsbyrâ. Ett
antal mindre näringsställen finns. Här ñnns samhällsservice i form av
vårdcentral, äldreboende, hemtjänst m.m. Förskolor och fyra skolor för
olika åldrar finns på olika håll i församlingen. Biblioteket, Träffpunkten och
allaktivitetshuset fyller en viktig funktion för de boende. l Torna-Hällestad
har lanthandeln även café, en viktig mötesplats. För service i övrigt
hänvisas till det näraliggande Lund.
Samhällsliv
Föreningslivet är relativt omfattande. Bland de större föreningarna märks
pensionärs- och idrottsföreningar men även scout och hembygdsföreningar är stora aktiva grupperingar. Utöver dessa finns flera andra
föreningar. Kommunen engagerar sig med aktiviteter för barn och vuxna,
t.ex. ”Sommarlund” på sommaren. Församlingen erbjuder ett rikt kör- och
musikliv i Dalby men även annat musikutbud finns. Det finns även ärliga
begivenheter då mycket händer i det offentliga rummeti Dalby. Ett exempel
är Lions "Lejonmarknad".
Företagsamhet
En rad företag med ett mindre antal anställda finns i kommundelen. Dessa
har bl.a. bakgrund i den för Dalby klassiska stenindustrin och jordbruket.
Men här finns även många serviceföretag, entreprenörer och hantverkare.
Kontorsmöbelföretaget Soeco och Hällestad svamp är två företag som är
exempel på den moderna företagsamheten på orten.

-
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2.

Utmaningar och möjligheter

Kyrkan har verkligen en röst i Dalby. Det vi gör syns och märks i ett litet
samhälle med drygt 8000 innevånare. Kyrkan är inte så perifer här som i
många städer. Den stora utmaningen är förstås i församlingens kontext att
nå alla sekulära församlingsbor som detta till trots aldrig eller sällan har
kontakt med oss. Ett långsiktigt projekt är att arbeta med bättre
kommunikation och utformandet av kontaktytor till dem som kyrkan inte har
kontakt med.
En helt avgörande fråga att arbeta med är förstås hur vi bättre när
barnfamiljerna i Dalby. De utgör 2018 ca. 60% av befolkningen. l
barnfamiljerna ligger en nyckel till framtidens Svenska kyrka i Dalby. Vi bör
därför utveckla mer på detta fält.

En stor glädje är att ca. 70% av de kyrkotillhöriga unga väljer att konñrmera
sig. Många unga väljer sedan att bli unga ledare för nästa kull
konfirmander. I detta väl upparbetade ungdomsarbete ñnns stora

möjligheter.
Det är en viktig utmaning för kyrkan att nå ut med trosundervisning i rätt
former till alla medelålders 30-65 åringar som bor i församlingen. Vi har en
brist i undervisningsuppdraget för denna grupp.

En väl upparbetad diakoni finns i församlingen. Goda kontakter finns med
äldreboende och dagvård och många hembesök görs. Samarbeten finns
med Lions och kommunen. En utmaning på det diakonala området är
förstås att arbeta med den dolda nöd som finns bland familjer i de på ytan
trygga villakvarteren.
Historien är en källa till ständig inspiration för oss som arbetar i
församlingen och för alla boende i Dalby med omnejd. Det tidigmedeltida
kristna central med biskopskyrkan, kungsgården och augustinklostret är en
helt unik plats i Lunds stift. Här började mycket av Skånes kristna historia.
Kyrkorna under klostret, Bonderup och Hällestad är vackra medeltidskyrkor
som bidrar till vårt rika historiska arv. I arvet finns många möjligheter.

-

Ekumenik l Dalby har det Mandeiska samfundet helt nyligen etablerat en
kyrka som också är en dopplats i den mandeiska tron. Vi ser fram emot att
framöver ha kontakt och lära oss mer om Mandeismen. Bland de
nyanlända i Dalby finns kristna från Nordafrika som vi bör knyta band till.
På nära håll, om än inte i församlingen ligger även Rögle kloster som vi har
vissa relationer till. Vi kan känna att klosterlivet är en viktig del också av vår
församlings bakgrund och vill gärna fördjupa kontakten framöver.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Dalby församling är en del av Svenska kyrkan i Lunds stift och därigenom
även en del av den världsvida Kristi kyrka. Vi är mer intresserade av det
som förenar oss med andra än det som skiljer oss åt. Tillsammans med
kristna i hela vår värld delar dalbyborna samma mänskliga liv liksom vi
delar mässans bröd och vin och vi följer samme Herre. Vi är med alla andra
människor beroende av samma skapelse, vilken även människan är en del
av. Därför vill församlingen ständigt be vår Herre om att värna Skapelsen
och Livet.
Dalby församling är som församling ett område i storstadsregionens krans.
Våra byar som tidigare var bruks- och jordbrukssamhällen har idag blivit till
villa- och pendlarsamhälien. Vi är en församling där det är påtagligt att
många barnfamiljer och unga människor bor. Men även medelålders och
äldre finns i vår kontext. Utbildningsnivån är hög och den personliga
ekonomin är statistiskt sett god.
Ledord:
l Dalby församling har såväl arbetslag som kyrkoråd arbetat med att ta fram
ledord för vår identitet som församling och som tre ledstjärnor vid
prioriteringar i arbetet. Dessa tre ledord är: Välkomnande, Gemenskap och
Tro. Man kan se de tre orden som tre steg i en process som leder djupare
in i allt det Kristus är och står för.

-

Välkomnande handlar om att alltid vara välkomnande i vår hållning till alla
människor. Vi vill se till det gemensamma. Vi vill bjuda in fler till vandringen
med Kristus och bli fler som i bön, stillhet och lovsång följer den levande
Herren genom livet. Vi vill som församling vara uttryck för en välkomnande,
god och öppen kultur.

-

Gemenskap handlar om att skapa kontaktytor mellan människor och
bygga en god och äkta gemenskap. Gud vill just gemenskap med oss och
vi som är hans kyrka har uppdraget att bygga relation. Vi vill vara ett forum
för angelägna samtal, för att tillsammans tyda livets mysterium och för att
arbeta med viktiga frågor som rör skapelsen och våra liv.

-

Tro handlar om att göra Kristus och den tro han räcker oss känd. Vi vill
arbeta för att tron ska upptäckas av alla människor. Vi vill verka för trons
fördjupning hos dem som i en ytlig tid längtar efter ett andligt djup. Vi vill
missionera och undervisa om tron i det vi gör. Vi vill arbeta med
gudstjänster i alla former som trons gestaltning i en levande rit.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

Uppdraget

för de närmaste fyra åren

Med glädje ställer Dalby församling sig bakom Lunds stifts vision och
uttrycker att Församlingens arbete vill bottna i nåden och skapa i världen.
Vi vill inspirera till lärande om Kristus och tron och samlas kring hoppet
med dopet som vår grund. På så sätt är vi redo att i gemenskap möta livets
och världens utmaningar i vår egen kontext och med blick ut i vår omvärld.
Vi vill arbeta på djupet med gudstjänster som ett tydligt uttryck för vem
Kristus är. Vi vill i trohet mot evangeliet arbeta med frågor som
gudstjänstgestaltning, delaktighet och relevans. Vi lever i det kristna
mysteriet och är medvetna om att gudstjänsten har sin grund i Gud. Det är
viktigt för oss att barn, unga och deras familjer ska känna sig välkomna till

gudstjänsten.
Vi vill verka för att sakramenten dop, nattvard och bikt intar sin tydliga och
viktiga plats i vårt kristna sammanhang.
Vi vill verka för att nå fler i vår församling med kristen tro och visa på allt
vad kristen livsförståelse har att ge. Speciellt viktigt i vår kontext är det att
skapa kontaktytor med barnfamiljer och deras barn och ungdomar.
Vi lägger vikt vid att församlingen har olika former av studiegrupper i kristen
tro. Samtalsgrupper för människor i livets kriser ser vi som viktigt.

Att församlingen bedriver själavård är av stor vikt.
Vi vill verka för att församlingen har öppenhet för de nya svenskarna och
deras situation i vårt samhälle.
Vi vill vårda de goda relationer och nätverk vi har.
Vi vill med inspiration från Dalbys historia verka för att trons djupdimension
och böneliv syns i vår församling. Metoder är bl.a. pilgrimsvandring,
meditation och retreat.
Vi vill verka för miljön inspirerade av den vackra natur som finns i
församlingen. Miljön är en avgörande fråga i vår tid. Som kristna värnar vi

Guds skapelse.
Vi vill utan att vara populister skapa en positiv känsla för kyrkan i vår

församling
Den grundläggande uppgiften.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

3.

Den grundläggande uppgiften

Gudstjänst
Gudstjänst firas i församlingen på alla kyrkliga helgdagar. 3 gånger av 4
ñras för närvarande mässa. För det mesta firas söndagens
huvudgudstjänst i Dalby. Då denna är utan nattvard försöker vi som oftast
erbjuda sakramentet i Hällestads eller Bonderups kyrkor.
Nattvardsfrekvensen är hög och fler deltar enligt statistiken i mässor än i
predikogudstjänster. Veckomässa ñras på fredag morgon i Dalby kyrkas
krypta. Bönens gudstjänst i Taizéanda firas liksom ibland kvällsmässor i
Hällestad på söndagskvällar. I Bonderup, vår gamla Mariakyrka firas en
söndagskväll i månaden Mariamässa. Till detta kommer ett antal mer
Iågfrekventa mässor och gudstjänster som ”frälsarkransmässa'”,
musikmässor, pastaandakter m.m.
Alla gudstjänster ska bygga delaktighet och vara uttryck för livet i bön,
tillbedjan av Herren och lovsång till Gud. Att bygga relation och mötesplats
i gudstjänstens kontext är viktigt liksom barnens och deras familjers givna
plats. Vi ser vårt rika kör- och musikliv som ett starkt bidrag till
gudstjänsten. Vi eftersträvar en ekumenisk hållning till andra kristna.
Lekmannamedverkan är viktig och väl utvecklad i församlingen. Dop,
vigsel, konfirmation och begravning ser vi som mycket viktiga gudstjänster i
församlingens liv. Väl genomförda är de starkt missionerande och
kontaktskapande.
Undervisning
En stor undervisningsinsats görs i Dalby församlings rika körliv. Här ges
kunskap i körsång, kristen tro och gudstjänstfirande. Konfirmanderna är
också många i Dalby. För närvarande finns två grupper som läser enl. två
olika modeller: Tjärögruppen, sommarläger, samt Englandsgruppen som
läser mera traditionellt och avslutar med läger i Walsingham. Ca. 70% av
15-åringarna konfirmeras i Dalby. Vi Församlingen har även en stor grupp
unga ledare.
Barnverksamheten samlar kring 50 barn som arbetar med kyrkoåret genom
olika pyssel, lekar, mm. Det hålls alltid en avslutande samling där kristen
tro och existensiella frågor tas upp. Under gudstjänster I Dalby har barnen
söndagsskola i kryptan under predikan.
En studiegrupp i kristen tro Trons mysterier -träffas i Hällestads kyrka. Vi
ser det som angeläget att skapa andliga mötesplatser där människor kan få
växa och mogna i tron. Vi vill som församling i allt vi gör stimulera till kristet
liv och kunskap om kyrkans tro. Att vi döper kallar oss till ansvar om detta.
Självklart ska alla våra gudstjänster rymma trosundervisning.

-
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Diakoni
Dalby församling har en väl uppbyggd diakoni med goda kontakter till
äldreboende och sociala funktioner. Församlingen är även del av ett
nätverk av samhällsfunktioner i Dalby. De diakonala samlingarna för äldre
är många i Eginogârden. Vi har även genom vår personal diakonal inblick i
barnens, ungdomarnas och skolans världar. Hembesök och kontakter med
ensamma sker ofta. En diakonal sorgegrupp finns. Själavård erbjuds
ständigt. Vi tar emot närmare 500 diakonala besök årligen.
Framöver behöver vi utveckla metoder för att verka bland familjer som är
en stor grupp hos oss. Den diakonala aspekten ska finnas med i allt vad vi
gör. Diakonin i Dalby utgår från altaret och dess väsen finns med i varje
gudstjänst. Diakonins största uppgift är att hävda att alla människor är lika
mycket värda utan undantag. Att se människor och agera med kristen
kärlek är allas vår kallelse.

Mission
Mission i Dalby är att sprida den kristna tron i ord och handlingar. Vi vill
vara öppna för människor över alla gränser och förmedla Jesus
kärleksbudskap. Vi vill satsa på information och medlemsvård och nå alla
nyinflyttade genom vår besöksgrupp. Missionen ska finnas närvarande i allt
som görs, den vänder sig till alla också till oss själva. Vi vill se alla kristnas
enhet och missionen rymmer därför även en ekumenisk aspekt.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTlONENS FORMALlADEL

De regler

för församlingen och församlingens verksamhet

GUDSTJÄNSTFIRANDE

(17 kap 3 och 5 § KO

som rör domkapitlets tillsyn.

samt37 kap 2§ KO)

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

JA

NEJ

D

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § & 18 kap 6 § :(0)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i församlingen

enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 : 24
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik 4.2. ...............................................................................................

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

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

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

församling

gånger/âr med

10

i

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det iförsamlingen finnas minst följande antal prästtjänster'
l

församlingen finns följande prästtjänsteri

Kyrkoherde, Komminister

I

3

1,

Komminister 2

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

Hur många organisttjänster finns?

1

Hur många kantorstjänster finns? 1.1.5............

DIAKONER

Hur många diakontjänster finns i församlingen?

Diakon, Diakoniassistent

'l1

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

|

församlingen finns följande större språkgrupper representerade:

I

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

Finns beredskap
JA

för tillfälliga och akuta behov av att möta människor

NEJ

på andra språk än svenska?

E]

Om "JA', ange vilka språk ni har beredskap

att möta människor

Engelska, tyska, franska, danska

12

på

vid tillfälliga och akuta behov:

