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

i. DET PASTORALA PROGRAMMET
Det pastorala programmet utgörs av en omvärldsbeskrivning samt en programförklaring

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

för arbetet med församlingsinstruktionen

Församlingens omvärld
1.

Beskrivning_ ,..-

De första bobyggarna kom från Eslövsslätten på än som rann genom
Sireköpinge och bosatte sig runt det som nu är Ekeby kyrka. Ekeby kyrka
utgör ett vittnesbörd om den numera nästan helt försvunna bondbyn Ekeby
och dess förhållande till industriorten Skromberga, det nuvarande
samhället Ekeby. Kyrkan utgör den enda kvarvarande byggnadsdelen av
den gamla byn.
Ekeby var annexförsamling till Frillestads kyrka från medeltiden fram till
1918 då det istället blev Ekeby som var huvudförsamling. Nästa förändring
kom 1929 då Ekeby, Hässlunda och Risekatslösa bildade pastorat med
Hässlunda som huvudförsamling där kyrkoherden också bodde.
1962 fördes Hässlunda till Kropp och Risekatslösa till Norra Vram och
Ekeby blev egen församling.
Lera, kol och bördig jord är utan tvekan de tre viktigaste förutsättningarna
för Ekebys tillkomst och fortlevnad. När kol och lerfyndigheterna
exploaterades i slutet av 1800-talet. under ledning av Franz Dauman. då
blommade den tidigare rena Iandsbygdsorten upp, och blev en, med den
tidens mått mätt, snabbt växande och modern industriort. Det var i den
delen av byn som kallades Skromberga, som det hände och där, i stort
sett, all tillväxt skedde. Trots att järnvägen gick igenom Ekeby med
,järnvägsstation vid i Ekeby så växte samhället åt ett annat håll.
I
I samhället Skromberga fanns en aktiv Frälsningsarmékår samt Lutherska
Alliansmissionen (Bibeltrogna Vänner). Missionsförbundet och EFS fanns
också i centrala Ekeby. Alla kyrkor och samfund anordnade söndagsskola
och barnen deltog i den kyrka/bönhus som låg närmast hemmet.
Nu på 2000-talet har Ekeby förvandlats till en förort till Helsingborg, även
om den rent juridiskt hör till Bjuv kommun. Ekebybon har alltid orienterat sig
känslomässigt och ekonomiskt till Helsingborg. Det var med visst motstånd
som Ekeby tvingades in i Bjuvs kommun när kommunreformen
genomfördes början på 70-talet.
i

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Att Ekeby är orienterad mot Helsingborg har ytterligare markerats genom
tillkomsten av väg 109. Vägsträckan Helsingborg Ekeby har inneburit ett
uppsving för Ekeby med inflyttning av unga familjer, som ser en möjlighet
till relativt billigt boende nära naturen och med småskalighetens alla
fördelar. Den fortsatta utbyggnaden av vägen österut Ekeby Knutstorp,
har blivit kraftigt försenad. Beskedet från Vägverket vid kontakt på våren
2014 är att all planeringsaktivitet ligger nere och det finns inga aktuella
planer på att ta upp ärendet igen.

-

-

kommundelen Ekeby finns skola för barn upp till och med åk 9. Skolan är
relativt väl tillgodosedd, men från och till uppmärksammas bristeri
undervisningskvalitén. Skolan har också, under icke skoltid, blivit en plats
för buskörning med Epatraktorer och mopeder och där tillhörande
förstöring.
Detta kan förmodligen förklaras av att utbudet av fritidsaktiviteter för
ungdomarna är mycket begränsat med tristess och upprorstendenser som
földiet förekommer drogmissbruk bland ungdomarna.
I

Ekeby förväntas Öka med netto 30 personer och är genom ökat födelsetal
och med 100 personer per är genom ett positivt inflyttningsnetto.
För närvarande är det en kraftig ökning i åldersgruppen 6-15 år med en pik
2019 varefter det sker en minskning fram till slutet av prognosperioden
2025.
Åldersgruppen 1-5 år minskar konstant.
Åldersguppen +65 kommer enligt prognosen att stadigt öka under samma
period.
Det är inte tänkt att Ekeby skall växa rent areamässigt, utan genom
förtätning och etablering av nya områden inom nuvarande bebyggelse.
Det finns stora ”luckor” i bebyggelsen och även stora obebyggda områden
mellan de olika bostadsområdena i Ekeby.
För företagsverksamhet finns avsatta områden längs väg 110 samt i
centrum mellan Allégatan och Bruksgatan. Vi måste emellertid konstatera
att området vid väg 110 nu är helt etablerat, och planer på utökning finns
inte.
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2.

Utmaningar och möjligheter

_'

"“l

Utmaningar
Ekeby kyrkoråd har arbetat för att vara en egen församling även efter
skiljandet från staten 2000. Men den ekonomiska utvecklingen leder nu
kyrkorådet till att arbeta för en strukturförändring som ger resurser att
också i framtiden vara fungerande församling. Utmaningarna är nu många.
Förändringar väcker många frågor och oro.
Ekeby församling har stor lokal förankring med kontakteri lokalsamhället.
med en trygghet i den lokala verksamheten för anställda och besökande
som är viktig att bevara.
Ekebygården är viktig för gemenskapen. Söndagens gudstjänst är
kontinuitet och grund för all verksamhet.
En organisationsförändring påverkar medlemmar som inte är aktiva och
väcker frågor om tillgänglighet och identitet.
Bland förtroendevalda kan finnas en oro för hur mycket man kommer att
kunna vara med och påverka i framtiden och en oro för den ekonomiska
utvecklingen.
Möjligheter
Men samtalen inför strukturförändringen har också visat på många
möjligheter. Det är viktigt att kyrkoråd,församlingsaktiva och anställda
fortsätter att vara engagerade och entusiastiska i det fortsatta arbetet för en
bra kyrka i Ekeby.
Genom en strukturförändring kommer nya möjligheter. Det finns en vilja att
utveckla diakonin. Behoven finns och nu skulle det öppnas en möjlighet att
anställa diakon.
Verksamhet för barn och ungdomar skulle kunna växa genom att större
arbetslag bildas. De anställda i all verksamhet kan hitta glädje och
utvecklingsmöjlighet i att ingå i större arbetslag men ändå ha lokal
förankring i arbetsuppgifterna.
En större ekonomisk trygghet skulle ge större möjlighet att vårda kyrka och
kyrkogård inför framtiden.
Det är en möjlighet att med ett bra genomfört förändringsarbete visa att en
större kyrklig enhet kan fungera både i närhet till det lokala samhället och i
en bärande större samverkan om man i strukturförändringen ser både
utmaningarna och möjligheterna.
Stiftets vision "Bottna i naden-skapa i världen" finns med i kyrkorådets,
anställdas och ideella medarbetares samtal om att möta förändringen och
att ta uppgiften inför framtiden som församling.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Ekeby församling omfattar en tätort, med en kyrka och ett församlingshem
(den gamla prästgården) och en kyrkogård. l kyrkan firas gudstjänst varje
söndag. Församlingshemmet har olika aktiviteter varje dag i veckan för
olika grupper och olika åldrar.Gudstjänsten är central för all verksamhet
och gemenskap.

Gudstjänsten är ett gemensamt ansvar för anställda, förtroendevalda och
ideella medarbetare. Gudstjänsten ska vara öppen för alla.Alla som delar
detta ansvar ska visa att gudstjänsten är viktig för dem och att andra ska
känna sig välkomna. Därför är mångas medverkan i gudstjänsten viktig.
Efter varje gudstjänst serveras ett enkelt kyrk-kaffe som ska skapa
gemenskap för regelbundna gudstjänstñrare och vara inbjudande för
tillfälliga besökare.
Kyrkorådets uppgift är också att vårda kyrkan och göra den tillgänglig och
öppen för alla som söker sig till kyrkan för gudstjänst och kyrkliga
handlingar.
Ekeby har utvecklats från ett gruvsamhälle med högt medlemstal i kyrkan
men dålig kyrksamhet till ett samhälle nära en stor stad med lägre
kyrkotillhörighet, rörligare befolkning och nya krav på församlingen vad det
gäller synlighet, kyrkliga handlingar och diakoni.
Det är viktigt att komma ihåg att alla medlemmar boende i Ekeby utgör
församlingen. Många möten med församlingen sker i gudstjänsten och de
kyrkliga handlingarna men de flesta möten sker utanför kyrkorummet i
vardagsverksamheten, hembesöken, skolverksamheten med flera tillfällen.
Därför är detta viktiga delar av församlingens verksamhet.
All verksamhet på Ekebygården ska vara till för att bygga gemenskap.
Målet är att församlingen upplevs som en välkomnande, god gemenskap
som tar sin kraft från gudstjänsten och ger kraft tillbaka till gudstjänsten.
Den viktigaste tillgången i en församling är engagerade medarbetare
både anställda och frivilliga. Det är lika viktigt att vårda församlingens
medarbetare som dess byggnader.

-
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2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

Kyrkorådet har under hösten 2017 startat ett strukturprojekt som sannolikt
kommer att leda fram till att Ekeby församling under 2019 - 20 på något
sätt går samman med en annan församling i kontraktet.
Det viktiga nu för de närmaste åren är att församlingen samlar sig kring att
fortsätta bedriva en meningsfull och innehållsrik verksamhet med hög
ekonomisk medvetenhet
Diakoni
Utifrån de behov kyrkorådet ser i Ekeby samhälle och utvecklingen inför
framtiden finns behov av en diakonitjänst. Framtida strukturförändring kan
skapa möjlighet för att anställa diakon.
På vägen dit finns möjlighet att utveckla församlingsdiakonin. Församlingen
uppvaktar äldre med en blomma för närvarande. Den kontakten ska
utvärderas och andra idéer prövas att nå de äldre som inte deltar i
verksamheten. Ekeby församling anordnar gudstjänst en gång per månad
på Solhemmet. Att utvärdera och utveckla kontakten med Solhemmet är
också en angelägen uppgift.

Samtalet om hur kyrkan kan användas ska fortsätta i kyrkorådet. Finns det
fler möjligheter att använda kyrkorummet och öppna det för fler?
Gudstjänst, kyrkkaffen, konsertenvägkyrka, hemvändardagar,
allhelgonaöppet och uttökad öppettider under vardagarna är nuvarande
verksamheter. Kyrkorådet kan också utreda olika tekniska lösningar och
förändringar av kyrkorummet för att öppna för fler användningsområden.
'Kyrkorådet ska ta fram en policy för hur kyrkan ska/kan användas i
framtiden.

Ambitionen att stärka samarbete med andra föreningar mm i Ekeby
kvarstår

:Arbetet med miljöcertifiering/miljöengagemang ska vara en viktig del
planeringsarbetet de närmaste fyra åren.

i

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

3. Den grundläggande

uppgiften

Församlingens grundläggande uppgift är att ñra gudstjänst, bedriva
undervisning samt utöva diakoni och mission.

GUDSTJÄNST
l Ekeby församling finns en kyrka. Gudstjänst firas varje söndag.
Efter varje gudstjänst inbjuds till kyrk-kaffe i kyrkan. Det är värdefullt för
gemenskapen att också sitta ner till ett enkelt kyrk-kaffe efter gudstjänsten.

Gudstjänst firas också utanför församlingens gemensamma gudstjänst på
söndagen. Veckomässa firas varje tisdag året runt som en bordsmässa på
Ekebygården.
Kyrkorummet användes också utöver söndagens gudstjänst. Vi har
öppet-hus-verksamhet på sommaren och inför allhelgonahelgen i kyrkan.
Konsertverksamheten som genomförs framförallt under sommaren och i
jultid är också ett sätt att engagera för själva kyrk-rummet.
Genom att öppna kyrkan för skolans önskemål om avslutningar och
studiebesök skapar man också fler möten med kyrkans inre rum.
Ekeby församling har ingen kyrklig tradition och det kan finnas en
tveksamhet för att komma till gudstjänst. Det behövs ett medvetet tänkande
kring gudstjänsten så att den får rätt uttryck för de som tirar gudstjänst och
en gemenskap som kan dra in den som kommer och uppmuntra till
deltagande.
UNDERVISNING
Barnverksamheten är en väsentlig del av församlingens undervisning. Det
krävs ständigt nytänkande och stor flexibilitet för att nå barn då regler för
förskola mm förändras. Ekeby är det ett hinder för barn att självständigt nå
kyrkans lokaler för barn i skolåldern. Därför är skolkontakterna mycket
viktiga och något som församlingen satsar på.
Konfirmandundervisningen är också cental som församlingens
undervisning för barn och ungdom.
l vuxenarbetet är Lekmannakârens verksamhet en utåtriktad pågående
programverksamhet öppen för alla. l församlingen finns olika studiecirklar
som bibelstudiecirkel, kulturhistorisk cirkel samt heliga danser. Möjligheten
för vuxna att samlas till samtal skulle kunna utvecklas ännu mer. Ekeby
församling samarbetar med SENSUS.
Det ska finnas en möjlighet för den enskilde som vill bli en del av
församlingen att hitta en uppgift att gå in i som idéell medarbetare.
I
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DIAKONI
Gemenskap är en viktig diakonal uppgift. Genom att bereda mötesplats
och hemkänsla i församlingshemmet för barn, föräldrar och äldre erbjuds
diakoni. Det sker genom öppen-verksamhet för föräldrar med små barn,
soppluncher och programeftermiddagar.
Ekeby församling startade 2015 ett så kallat språkcafé som har en
regelbunden verksamhet med följande aktiviteter och målsättning:
- språkundervisning, som helt finansieras av volontärer och Ekeby
Församling
-integrering och anpassning till det svenska samhället, lagar och
förordningar
- socialt stöd tex. hjälp med myndighetskontakter
här ställer volontärerna upp med sin tid och från och till med bil och
transporter
- sociala kontakter, fritidsaktiviteter och stimulans

Församlingen uppvaktar vid födelsedagar från 75 är genom ett förberett
besök av prästen.

gudstjänsten får den enskilde kraft och inspiration till vardagsdiakoni i sin
egen närhet.
l

Församlingen har ett väl förankrat miljöarbete som engagerar många. I det
ingår ett ideellt engagemang för Kyrka för Fair Trade. Livsstilsfrâgor och
Iivsstilsval finns med i samtalet. Den internationella diakonin tar sin
inspiration och form utifrån detta miljöengagemang i insamlingar och
församlingsaktiviteter.
Vi värnar om vår profil som miljöcertifierad församling och medlem i "Kyrka
för FairTrade".

MlSSION
Att vara närvarande i samhället och försöka bli mer synliga. Att alltid visa
på kyrkan som en möjlighet. Att förstå att samhället omkring oss förändras
och att kraven på oss som församling förändras och vara öppen för dessa
förändringar och inte fastna i det som varit.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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2.

FÖRSAMLlNGSlNSTRUKTIONENS FORMALIADEL

De regler

för församlingen ochiförsamlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE

(17 kap 3

och 5 § KO samt 37 kap 2§ KO)

I församlingen firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag:
Om 'NEJ' ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § &

18

JA

NEJ

|:]

NEJ

|:|

kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjânster med nattvard per år församlingen
i

enligt domkapitlets beslut den 4/12

2013

:24

enligt senast inlämnad gudstjänststatistik

34

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

aktuellt

efter den
20/5 2018

D

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

l:l

JA

l:

i
CA1 GÅNG/MAN

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift

JA

D

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok

JA

D

l:l

l:l
NEJ l:l

ALLTID

NEJ

|:|

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

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

i

gånger/år med

församling i ...........................................................

10

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

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

..2

församlingen finns följande prästtjänster:

Kyrkoherde

I

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

Hur många organisttjänster finns?

0

Hur många kantorstjänsterftnns?

DIAKONER

Hur många diakontjänster finns i församlingen?
,9

'l'l

“100%

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

Iförsamlingen 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?

|:|

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

Enge'SKatySkaSpaMKa

12

