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pastorati .Erosta............................................... kontrakt

För förteckning av kyrkor och öppettider, se baksida

Församlingsexpeditionen(-er)

i

pastoratet har expeditionstid för personliga besök och telefontid:
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pastoratets webbplats;

www.svenskakyrkan.seleslov

Sociala medier:

Följande dokument, som relaterar till församlingsinstruktionen, finns i församlingen och är
insända till kontraktsprosten:
Barnkonsekvensanalys som genomförts vid Framtagandet av
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Pastoral handlingsplan

och höjd beredskap

Pastoral plan för användandet av pastoratets kyrkor
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Johan Tyrberg, biskop
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pastoratet finns följande kyrkor:

Billinge

Öppettider vardagarNkaeIÖppn.
helgeryid.gtj...................

Borlunda

Öppettider vardagar.Nycke|Öppn,,

helgerMingj ...................
Bosarp

Öppettider vardaga r.Ny.ckeIöppn..
heiger.V.id.gtj....H.............

Eslov

Öppettider vardagar.8:1.5._.,...........,...
helger.8:.1.5...H.u.,.........,...

.Gårdstánga,.sommartidtalladaguazlsu

Öppettider va rdaga r.Nyckelöppn.,
helgerMid.glj...tm,.....t....t

.Holmby........................................................................

Öppettider va rdagarNkaeJÖppn..
helger.Vid.gttjt.,...,...,..,.,..,

4Näs........V...sommartidöppenalladagat.

Öppettider va rdagar. Nyckelöppn..
helg er..\(id.gtj..,

.Remmarlöv...............................................................

..

öppettider vardagar.NyckeIöppn..

helgcryidtgtj......MMW

.Reslöv..........................................................................

Öppettider vardagarNyckelöppn..
helgeryid.gtj.,.....,...4..,,m

.Skarhult ......................................................................

Öppettider vardagenNkaeIÖppnn

helgerMingjM.”..,........
.Stehag.sommar..7.30:1.5.30,.helg,8.-..1.8.

Öppettider va rdaga rvNyckelöppn"

helgerMingj ...................

.Irollenäs ....................................................................

Öppettider vardagarNkaeIöppn..

helgerMidglj...

.Västraåallerup .....................................................

Öppettidervardagar.8:15.4.4...v
helger.8:.1.5 .......................

.Västra.Strö.............&..........Önafta................m

Öppettider va rdagarNyckelöppn..

helgerMingj ...................
.Östra..Karaby.,.W..&u........Östra..S.tr.ö.4.........

Öppettider vardagarNyckelöppn..

helgeryidgij ...................

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

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

för församlingarnas grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.
För hjälp: Se Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Pastoratets omvärld
1.

Beskrivning

Pastoratet ligger i Eslövs kommun mitt i Skåne och är indelat i tre
församlingar, Eslöv, Marieholm och Östra Onsjö. Ca 30 000 bor i pastoratet
(Eslöv: 20 000, mindre orter och landsbygd: 10 000) På landsbygden
dominerar lantbruket med stora växtodlingsgårdar. I norra delarna
dominerar djurgårdarna med skog och hagmarker. Eslövs stad är en
gammal järnvägsknutpunkt och har ett blomstrande näringsliv med ett
flertal stora industrier 0 företag. Småföretag och hantverkare är ganska
jämnt fördelade. Eslövs kommun är också känd för sina många slott och
herrgårdar.
Här finns en variation av mötesplatser som ger möjlighet för samvaro,
kultur, fritidsaktiviteter och lärande vardagen. Föreningslivet erbjuder ett
brett utbud av aktiviteter. Det finns tillgång till flera olika hälso- och
träningsaktiviteter. ldrottsföreningama spelar en stor roll och satsningar på
både elit och bredd gör att idrotten är väl förankrad. Här finns många aktiva
byalag och andra samhällsföreningar, framförallt i de mindre orterna.
i

Förskolor samt låg- och mellanstadieskolor finns på flera orter,
högstadieskolor finns i Eslöv och i grannpastoratet Löberöd. Gymnasieyrkeshögskola samt folkhögskola ñnns i Eslöv tätort. Ny gymnasieskola,
Carl Engström skolan, invigd hösten 2019, med förväntat ökat elevintag.
Eslövs kommun befinner sig i en expansiv region där befolkningstillväxten
är hög och stabil, bestående till stora delar av födelseöverskott och
inflyttning från utlandet.
Eslövs stad står för den största befolkningstillväxten och det råder en
omfattande inflyttningstrend, framför allt av barnfamiljer i hela kommunen.
Unga vuxna flyttar från kommunen mot de större städerna i regionen. l
kommunen väntas åldersgruppen 40-64 öka med ca 7 %. Antalet barn
(7-15 år) förväntas fortsätta öka. Befolkningen blir allt äldre. Efter år 2020
kommer antalet i åldersgruppen över 80 år att öka med ca 35 % fram till
2030.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

l kommunen finns hemsjukvård, flera grupp- /serviceboenden,
äldreboenden, särskilt boende, servicelägenheter och boende för
människor med funktionsnedsättningar. Det finns också två större och
några mindre, privata vårdcentraler. Kommunen har beslutat bygga
trygghetsboende, vilket sannolikt kommer att verkställas under kommande
fyraårsperiod.

Antalet personer som lever i social utsatthet och därmed ofta står utanför
bostads- och arbetsmarknaden ökar. Antalet personer som söker skydd
undan krig och förföljelse ökar. l Eslövs kommun växer 11.4 % av barnen
upp det som räknas som socio-ekonomisk utsatthet, vilket är högre än
snittet för landet. I kommunen finns några områden där det finns större
behov av sociala insatser. Enligt en undersökning gjord av kommunen är
den upplevda otryggheten hög i Eslöv.
i

hela kommunen finns en ökad efterfrågan på bostäder som en effekt av
forskningsanläggningarna i Lund och företagsexpansion av sydvästra
regionen. 54 % av den förvärvsarbetande befolkningen bor i Eslövs
kommun men arbetar i en annan.
I

Kyrkotillhörigheten i Svenska kyrkan Eslöv ligger på ca 62 %. Östra Onsjö
har högst kyrkotillhörighet med 71 % tätt följd av Marieholm 67 % samt
Eslöv tätort ca 59 %. Antalet döpta av födda i Eslövs kommun är 51,2 %.
Högst statistik har Östra Onsjö med 70 % och Marieholm med 65 %, Eslöv
som tätort har 45 %.
De flesta kyrkorna ligger på landsbygden och så även flertalet kyrkogårdar
och församlingshem. Två kyrkor, ett kapell med intilliggande

begravningsplats finns i Eslövs tätort samt två församlingshem. Diakonala
mötesplatser finns i Marieholm samt Eslövs tätort. Administrationen finns
centralt i Eslöv.
Det ñnns en muslimsk församling, en buddistisk församling och flera kristna
frikyrkor.

Max antal tecken. 21 50 inkl blanksteg

z.

Utmaningar och möjligheter

Barn och ungdomars liv och framtid är en stor utmaning där vi som kyrka
ska skapa mötesplatser och verksamheter där de oavsett
socio-ekonomiska möjligheter ska kunna delta och vara delaktiga. Genom
diakonala mötesplatser och personal med lämpliga kunskaper/kompetens
ska vi som kyrka också bistå med praktisk hjälp i stort och smått.
Den existentiella otryggheten är en faktor som generellt upplevs som ett
stort hinder för upplevelsen av ett gott Iiv. Vi vill möta den utmaningen med
dopet som grund och en levande tro på hoppets Gud samt skapa
gemenskap och sammanhang som motverkar otrygghet hos alla
människor.
En utmaning är klimatfrågan och hur vi kan minska negativ påverkan på vår

miljö. Många är oroliga och bekymrade för vår gemensamma framtid. Vi
som kyrka har en utmaning i att arbeta för att nå en hållbar värld och
samtidigt förmedla hopp. Både stora och små beslut påverkar och all
verksamhet behöver genomsyras av dessa frågor.

Vårt uppdrag är att möta människors andliga längtan med gudstjänsten i
centrum för all vår verksamhet. Gudstjänsten ska förmedla det centrala i
kristen tro, liv och erfarenhet. Kristen är att vara människa först.
Barnfamiljer ska känna sig välkomna och kunna ta plats i alla gudstjänster.
Gudstjänster ska vara inkluderande och tillgängliga. Gudstjänstfirandet
behöver stärkas i såväl sina former som sitt innehåll.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Svenska kyrkan Eslöv bildades den 1/1 2014 och utgör ett pastorat med 3
församlingar fördelat på Eslöv. Östra Onsjö och Marieholms församling.
.

Pastoratet tillhör Frosta kontrakt och from 1/1 2020 Frosta-Rönnebergs
kontrakt i Lunds stift.

-

Lunds stift har formulerat visionen ”Bottna i nåden skapa i världen" som
innefattar ett inspirerande lärande och att samlas kring hoppet, med dopet
som grund, möta livets och världens utmaningar. Som medskapare bär vi
ansvaret för Guds älskade värld och kyrkorådet har arbetat fram en
kompletterande vision "Svenska kyrkan Eslöv en samhällsaktör att räkna
med". Visionen innebär att synliggöra kristen tro, sätta människan i centrum
och vara en kyrka för alla.

-

Den teologiska kompetensen är en viktig samhällsresurs som är människor
till stöd och hjälp. Svenska kyrkan Eslöv har beredskap för krissituationer
och kontinuerlig institutionssjälavård på Ringsjöanstalten.

Landsbygd och stad har skilda behov och möjligheter. Vi har i dagsläget 17
kyrkor och ett kapell fördelade över ett stort geografiskt område där kyrkoliv
och traditioner ser olika ut.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

-

Med vår vision Svenska kyrkan Eslöv en samhällsaktör att räkna med, vill
vi synliggöra kristen tro på ett sätt som när människor.

Barnen har en särställning inom kyrkan och många barn lever i utsatthet.
Oavsett bakgrund och förutsättningar ska vår barn- och
ungdomsverksamhet erbjuda möjligheter att uppleva gemenskap, känna
samhörighet med Svenska kyrkan och församlingen samt få erfarenhet av
Guds närvaro.
Den upplevda otryggheten visar sig på många olika sätt i vårt närsamhälle.
Med dopet som grund, tron på en levande Gud och med hoppet som kraft
ska vi som kyrka och ge trygghet, förtröstan, öppenhet och äkta
gemenskap.
Den kristna teologin blir obegriplig om den inte tar sin utgångspunkt i
skapelsen, det vill säga att Gud skapat allt. I vårt uppdrag ligger fokus på
att varje människa har en relation till Gud genom att andas. leva och ta
emot liv utifrån av andra.

Medmänniskan och skapelsen är något som skapar glädje och mening. FN:
Agenda 2030 har bland annat som mål att minska extrem fattigdom,
minska ojämlikhet och ojämställdhet och lösa klimatkrisen.
5

Svenska kyrkan Eslöv ska ha som mål att minska den egna verksamhetens
negativa miljö- och klimatpåverkan och för detta ändamål formulera en
miljö- och klimatpolicy som bygger på Agenda 2030.

Max antal tecken: 2150 inklblanksteg

3. Den

grundläggande uppgiften

GUDSTJÅNST: Vi firar gudstjänst de allra flesta sön-och helgdagar. De
största helgerna får särskilt fokus bland annat genom att vissa av dessa
firas gemensamt för hela Svenska kyrkan Eslöv. Vid sådana tillfällen ska
fler präster/musiker vara i tjänst. Det ska finnas en mångfald av
gudstjänstformer. Tidpunkter och utformning ska passa in i människors
livspussel. Musikgudstjänster och konserter är viktiga. Barn och ungdomar
ska ges ett särskilt utrymme. Vi ska verka för att möta och inspirera
verkliga behov av andlighet och stimulera ett kristet liv och erbjuda nya
upptäckter. Vi ska verka för en större delaktighet. Konfirrnander ska få
vägledning och möjlighet att medverka i gudstjänst och annan verksamhet.
Kyrk- och gudstjänstvärdarna bör arbeta i nära kontakt med hela
verksamheten och ges möjlighet till utveckling och fördjupning. Vi ska ha
hög tillgänglighet, god service och ett gott bemötande i samband med dop,
vigsel och begravningsgudstjänster. Kyrkorummen skall utnyttjas på bästa
sätt baserat på varje kyrkas förutsättningar.
DIAKONI: Diakoni är kyrkans sociala arbete med omsorg om
medmänniskan och skapelsen. Vårt uppdrag är att med respekt och
ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer och erbjuda
hjälp till Självhjälp. Barns utsatthet ska särskilt uppmärksammas och deras
diakonala behov mötas. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den
möter oss i Jesus Kristus. Vårt uppdrag är att ständigt ta emot och ge
vidare Guds kärlek till dem vi möter. Genom kärlek till medmänniskan,
gemenskap, värnandet om skapelsen och kampen för rättvisa vill vi vara
Guds redskap, Kristi kropp på jorden. Vi vill ställa oss till förfogande och
tillsammans med alla goda krafter arbeta för det goda och bekämpa
ondska och destruktivitet
UNDERVISNING: Barn- och ungdomsverksamheten ska prioriteras och
utvecklas. Vi ska arbeta långsiktigt och pedagogisk. Arbetssätt, aktiviteter
och material i verksamheten ska bidra till att barn och ungdomar får en
naturlig plats i kyrkan, möjlighet att på sina villkor växa i tro och ge dem
vilja att stanna kvar i kyrkan. Undervisning ska ske riktat till barn, ungdomar
och vuxna. Verksamhet riktad till människor mitt i livet sker genom
föreläsningar och utbildningar som i samtalets form ger utrymme för viktiga
frågor och förmedlar kunskap i tros- och livsfrågor.
MISSION: Mission är att vara sänd av Gud, medverka till att upprätthålla
goda relationer som genomsyras av Guds kärlek och i möten leva med
Jesus som förebild och hört följa honom. Mission är att leva öppen för
andras perspektiv, att våga ge och ta emot och vilja förändring. Missionsuppdraget handlar om vår samhörighet och vårt beroende av hela världen
med alla människor och vår skapelse. För att vara en samhällsaktör att
räkna med måste vi synas och finnas i människors vardag. Som ett resultat
av undersökningen kring vårt kommunikations- arbete (som gjordes 2017),
satsar vi på modern, relevant och lokal kommukation. Kärnan i missionsuppdraget är att visa att vi är buma av den villkorslösa nåden.

t

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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4. Hur är ansvaret

för den grundläggande uppgiften fördelat mellan pastorat och församlingar

och mellan församlingarna i pastoratet ?

Arbetsorganisationen är på tjänstemannanivå uppdelad i sex
verksamhetsområde med två mellanchefer fördelat på
begravningsverksamhet och ekonomi/administration.
- Område 1: Begravningsverksamhet
- Område 2: Fastigheter/IT
- Område 3: Församlingsverksamhet
- Område 4: Ekonomi/administration
- Område 5: Information
- Område 6: HR
Kyrkoherden är ansvarig för ekonomi, personal, verksamhet och
arbetsmiljö. Kyrkoherden har till sin hjälp för styrning och ledning en
styrgrupp som utgörs av ekonomichef, chefsstöd, HR och vid behov
adjungeras främst chef för begravningsverksamhet samt informatör.

Barnkonsekvensanalyser sker kontinuerligt och löpande under året inför
beslut i kyrkorådet. Arbetet i bamkonsekvensanalysgrupp leds av
kyrkoherden och består av personal samt kyrkorådsledamot.
Organisationen är indelad i 7 yrkesspecifika team fördelat på präster,
diakoner, musiker, pedagoger, begravningsverksamhet,
ekonomi/administration och kyrkvaktmästare.
Det finns tre församlingsråd fördelade i Eslövs, Östra Onsjö samt
Marieholms församling. Församlingsråden lyder under kyrkorådet och
kyrkoherden har rätt att lyfta ärenden i församlingsråden för rådets
yttrande.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

21FÖRSAMLlNGSINSTRUKTlONENS FORMALIADEL
De

regler för pastoratet och församlingarnas verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE

(17

kap 3 och 5 § KO samt 37 kap 2§ KO)

pastoratet firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag:
Om ”NEJ” ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här
I

JA

NEJ

D

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

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i var och en av pastoratets församlingar
enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013: 12
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik:

Eslöv: 51 & Östra Onsjöz14

8.

Marieholm 14

Hur fördelas huvudgudstjänster (minst 24 per år och församling) och huvudgudstjånster med
nattvard mellan församlingarna i pastoratet?

Eslövs församling: Högmässogudstjänst 18 & Högmässa 51
Östra Onsjö församling: Högmässogudstjänst 43 Högmässa 14
Marieholms församling: Högmässcgudstjänst 28 Högmässa 14

HUVUDGUDSTJÃNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

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

,1

i

gånger/år med PÅPS§§å9§E§TFEYEK

10

församling

i

E§F§yâ.fåtsêmi99.:.:ku

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

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

pastoratet finns följande prästtjänster:
1

kyrkoherde

7k°mm'"'$t'a'

Hur fördelas prästresurserna mellan de olika församlingarna?

Eslöv: 5
Östra Onsjö:
Marieholm: 1

l

1

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

Hur många organisttjänster finns?

2

Hur många kantorstjänster finns? 5

11

Å

DIAKONER
Hur många diakontjänster finns i pastorateL?

3

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

PASTORATETS VERKSAMHET PA ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ KO)

I

pastoratet finns följande större sprâkgrupper representerade:

Arabiska...persiska.99.Iuska...alban§katdari,engelskafinâka..dan$l<.a,n9rskar..._,,.,

Kurdiska

I

vår ordinarie verksamhet arbetar vi med olika språk

'så

föliande sätt:

All information på vår webbplats kan översättas via den inbyggda
översättningsfunktionen liksom på Facebook. En del av prästerna kan hålla
kyrkliga handlingar helt eller delvis på andra språk. Vi har
teckenspråkskunnig personal i verksamheten. Vid behov kan
tolkförmedlingen i Eslövs kommun anlitas.

Finns beredskap

JA

[g

för tillfälliga och

NEJ

akuLa behov av

att möta människor

på andra språk än svenska?

D

Orn ”JA“, ange vilka språk ni har beredskap

att möta människor

på vid

tillfälliga och akuta behov:

Miatqllsfärmçdlingen.iiåsiäyahemmen.Kemi..erbjuda.tellsninepå..ç.i,.rlsa§§w

olikasprak

12

BILAGA TILL FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN

FÖRSAMLINGARNA

I

PASTORATET

Församlingen ansvarar fortfarande för den grundläggande uppgiften. Pastoratet har som
pastoralt omrâde ansvar för att församlingarna fullgör den grundläggande uppgiften.
Här ges utrymme för en eventuell beskrivning av vad som är utmärkande och/eller särskiljande
för varje församling i pastoratet.

Max antal tecken: 21501nkl blanksteg
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