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I pastoratet ﬁnns följande kyrkor:

Maria församling:
...........................................................................................

Öppettider vardagar...............................
helger...................................

S:ta Maria kyrka
...........................................................................................

9-17
Öppettider vardagar...............................
9-17
helger...................................

S:ta Anna kyrka (onsdagar 17-19:30)
...........................................................................................

9-16
Öppettider vardagar...............................
10-16
helger...................................

S:t Andreas kyrka
...........................................................................................

vid gudstj
Öppettider vardagar...............................
och aktivitet
helger...................................

Gustav Adolfs församling:
...........................................................................................

Öppettider vardagar...............................
helger...................................

Gustav Adolfs kyrka, (må,ti,on, fre)
...........................................................................................

9-16
Öppettider vardagar...............................
lö 10-14
helger...................................

Gustav Adolfs kyrka, (to)
...........................................................................................

9-20
Öppettider vardagar...............................
sö 9-12
helger...................................

Adolfsbergskyrkan
...........................................................................................

9-12
Öppettider vardagar...............................
16-18
helger...................................

S:t Olofskyrkan
...........................................................................................

9-12
Öppettider vardagar...............................
9-12
helger...................................

Raus församling:Raus kyrka
...........................................................................................

Vid gudstj
Öppettider vardagar...............................
Vid gudstj
helger...................................

Allhelgonakyrkan
...........................................................................................

9-17
Öppettider vardagar...............................
9-12
helger...................................

Elinebergskyrkan
...........................................................................................

10-16
Öppettider vardagar...............................
Vid gudstj
helger...................................

Ättekullakyrkan
...........................................................................................

Tas ur bruk
Öppettider vardagar...............................
Tas ur bruk
helger...................................

Filborna församling:
...........................................................................................

Öppettider vardagar...............................
helger...................................

Den Gode Herdens kyrka
...........................................................................................

8-15
Öppettider vardagar...............................
9-12
helger...................................
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Församlingsinstruktion
– beslutad i kyrkorådet december 2015 – justerad i formaliadelen 6/1 2016.

Det pastorala programmet
Helsingborgs pastorat – omvärlden: möjligheter och hur den utmanar oss:
I den följande texten är det som vi uppfattar som särskilda utmaningar till oss som kyrka skrivet
med kursiverad stil:
Det äldsta Helsingborg låg uppe på Landborgen där Kärnan är belägen och bestod av en dansk
riksborg och en omkringliggande stad. Kristendomen kom, enligt legenden, genom missionärer
från Irland, i mitten av 900-talet. Så småningom växte fiskeläget nere vid vattnet och stadens mitt
flyttades successivt. Den gamla träkyrkan blev till en stenkyrka, en Vårfrukyrka, som under
1300-talet byggdes ut till nuvarande Mariakyrkan eller S:ta Maria kyrka. Här formades stadens
centrum. De tre infartsvägarna sammanstrålade på torget i området framför kyrkan.
Många kyrkobyggnader har sedan dess kommit – och gått – Mariakyrkan har förblivit något av
helsingborgarnas kyrka genom sin placering, sin ålder, sin skönhet och som traditionsbevarare.
Från Mariakyrkan går man västerut två kvarter och hamnar vid stadens kommunikationscentrum,
Knutpunkten, invigt 1991. Här landar tåg och bussar och härifrån transporterar färjorna årligen
7,5 miljoner passagerare till och från Danmark. Helsingborg har bevarat sin tydliga prägel av
kuststad och färjorna är ett självklart inslag i stadsbilden. Strax söder om Knutpunkten finns
Campus Helsingborg som är en del av Lunds universitet med idag drygt 5000 inskrivna studenter.
Tvärs över Campus ligger Helsingborgs Tingsrätt som numera betjänar hela nordvästra Skåne.
Någonstans mitt i den intilliggande stadsparken dras också den osynliga gränsen mellan norr och
söder, en gränsdragning som har gamla rötter och som envist biter sig fast i folk medvetande.
Ytterligare några hundra meter söderut befinner man sig på Gustav Adolfs torg, i folkmun allmänt
kallat ”Söder”. Här är det mångkulturella inslaget påtagligt. Andelen utrikesfödda i Gustav Adolfs
församling utgör 30 %, vilket bland annat innebär att tillhörigheten till Svenska kyrkan är
förhållandevis låg (32.900/15.300). I hela Helsingborg motsvaras siffran för utrikesfödda av 22%
eller 29.300 personer. På och runt GA-torget finns ett intensivt gatuliv. I centrum ligger
GA- kyrkan byggd 1897 och alldeles intill den nya församlingslokalen Svenska kyrkan Söder
(2015) med öppna ytor och stora fönster ut mot gatan.. Café Andrum inne i kyrkan samlar dagligen
människor av olika slag som behöver en rastplats, ett diakonalt stöd och någon att tala med.
Ria-Hela människan har sina lokaler strax bredvid. Trots påtagliga mötesplatser finns det en
ensamhet inte bara på Söder, utan i hela staden om än den tar sig olika uttryck.
Vidare söderut längs vattnet ligger Helsingborgs Hamn som utgör Sveriges näst största
containerhamn med cirka 40 000 anlöp, kryssningstrafiken ej inräknad. En egen hamn har
kemiföretaget Kemira. Därmed är man inne i Raus församling, en stadsdel som uppvisar alla typer
av bebyggelse alltifrån höghuslängor, medelklassvillor, 1800-talsromantik i Ramlösa brunnspark
och idylliskt fiskeläge med stor småbåtshamn vid Råå-åns mynning. Av de 22 300 personer som
bor i församlingen tillhör 13 000 Svenska kyrkan.

HELSINGBORGS PASTORAT
POSTADRESS: Box

1453, 251 14 Helsingborg BESÖKSADRESS: S Storgatan 22
– 18 90 00 FAX: 042 – 12 67 00 E-POST: helsingborg.pastorat@svenskakyrkan.se
HEMSIDA: www.svenskakyrkan.se/helsingborg
TELEFON: 042

I Raus – eller snarare på Råå – finns Allhelgonakyrkan centralt placerad som komplement till den
gamla medeltidskyrkan – Raus kyrka – som ligger skönt belägen vid Råå-åns vandringsled. I denna
vackra kyrka väljer många par att gifta sig. För många Rååbor är den stora Råå kyrkogård ett givet
val som sista viloplats. Liksom på Pålsjö (på norr) finns här särskild begravningsplats för judar och
muslimer, men också för romer. Även i Raus församling finns ett tydligt inslag av invandrande
svenskar. På campingsplatsen nere vid Råå vallar har tillfälligt boende beretts åt flyktingar.
Platser har också beretts åt ensamkommande flyktingbarn i första omgången på f.d.
Norrehedsskolan. På andra sidan utfarten mot Landskrona hittar man bland annat ABB,
tidningsföretaget Allers, lite längre bort det Carlsbergägda Ramlösa och flera andra större
industriföretag.
Nästa stadsdel inom Raus församling är Elineberg som i skuggan av höghusen rymmer en modern
men klassisk utformad stadsdelskyrka, vidare ut mot Gustavslund ett nybyggarområde med
huvudsakligen villor och så slutligen på höjden höghusområdet Ättekulla med eget litet kyrkorum
inrymt i fritidslokaler i samverkan med Helsingborgs stad. ”Nere” på Råå finns fotbolls-och
friidrottsplanerna Heden och Råå, medan Elineberg övergår i grannstadsdelen Eskilsminne genom
fotbollsplanen Harlyckan. Därmed är man återigen i Gustav Adolfs församling, fast nu med en
tydlig villabebyggelse, innan hyreshusen tar över på nytt. Stadsdelen Adolfsberg har också en egen
kyrka, tillkommen på 70-talet, nära till skolan och stadens fritidsverksamhet. I närheten finns
Jordbodalens fritidsområde, Sundspärlans folkpark med rötter i sent 1800-tal och flera boenden
anpassade för äldre.
In mot centrum återigen och man passerar S:t Olofskyrkan. I dess närhet finns ett flertal
gymnasieskolor i ett område som under en period kallades Skolstaden, men som numera är
separerade under sina gamla skolnamn, Olympia, Nicolai, Tycho Brahe m.fl. Här studerar idag
cirka 2 500 elever. I denna del av staden utgör andelen ungdomar i åldern 20-29 år närmare 33 %
av befolkningen just i stadsdelen Eneborg. Helsingborg har en mycket hög andel friskolor som valt
att förlägga sina lokaler på helt nya platser, flera stycken centralt i hyresfastigheter mitt i stan.
Enbart i Maria församling finns 28 skolor i såväl kommunal - som i friskoleregi. Alla skolor till
trots så uppvisar Helsingborg ändå en förhållandevis låg utbildningsnivå. En utveckling syns där
barn till välutbildade föräldrar samlas på vissa skolor och lågutbildade på andra. Detta bidrar
också till segregeringen. Bilden av en självmedveten ”krämarstad” i vissa delar, där behovet av
tillgångar och fasad lever vidare, i kontrast till ett multikulturellt spänningsfält med helt nya
förutsättningar i andra. Idrottsklubbarna, framför allt inom fotboll och handboll, förenar dock
genom ett medvetet arbete barn och ungdomar av olika ursprung och bakgrundsberättelser.
Fotboll i Helsingborg är långt ifrån bara HIF!
Mitt emot gymnasieskolområdet ligger Helsingborgs lasarett med akutsjukvård för 650
patientplatser och 2 700 anställda. Nya kyrkogården och Donationskyrkogården ligger strax intill.
På den sistnämnda finner man gravplatser och tidstypiska mausoléer som påminner om gamla
helsingborgssläkter från konsulernas tid. Ett stycke längre norrut domineras synfältet av Olympia,
Idrottens Hus och det nybyggda Helsingborgs Arena. Lugnare aktiviteter erbjuds på Fredriksdals
friluftsmuseum alldeles bredvid som ett andhål och en skönhetsupplevelse, inklusive en legendarisk
friluftsteater. Läkemedelsindustrin McNeill ligger i samma område och kaffedoften avslöjar att man
också är mycket nära det klassiska helsingborgsföretaget Zoégas.
På utfarten strax innan industri och hanverksområdet Berga finns polishuset i anslutning till det
nybyggda Helsingborgs häkte med 130 platser (gemensamt för nordvästra Skåne) och
Bergafängelset – de senaste åren disponerat med öppna häktesplatser. För närvarande finns ett
behov från Migrationsverket att nyttja denna byggnad.
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Stadsdelarna Drottninghög, Fredriksdal och Dalhem ingår i Filborna församling, den minsta inom
Helsingborgs pastorat. Också här är andelen utrikesfödda påtagligt; av 13 300 invånare är endast
4 500 kyrkotillhöriga. Området rymmer villor från 70-talet i mindre grad, hyreshus och
bostadsrätter dominerar stadsdelen. Stora renoveringsprojekt planeras för fastigheterna som
byggdes på 60-och tidigt 70-tal. Andelen barn och unga är mycket stort. Den Gode Herdens kyrka
ligger mitt i centrum intill stora livsmedelscentra, skola och vårdcentral som en vacker och
funktionell byggnad tillkommen i mitten av 80-talet, tio år efter att Filborna avknoppats som egen
församling från Maria. Helsingborgs Dagblads stora tryckeri från mitten av 90-talet minner om ett
liv före sammanslagningen med Sydsvenskan, medan Stenströms skjortfabrik satsar vidare på
kvalitet och framtid.
Norra Helsingborg, slutligen, ingår i Maria församling och är ett förhållandevis ekonomiskt stabilt
område. 33 600 människor bor i församlingen, varav 21 300 tillhör Svenska kyrkan. Tågaborg
domineras av stora enfamiljsfastigheter, många av dem av sekelskifteskaraktär. Även vad gäller
åldersfördelningen så är andelen äldre över 65 år på ”norr” förhållandevis stor, runt 35 % av de
boende. På väg ut till Mariastaden passerar man S:ta Anna kyrka som kom att bli den första kyrkan
i Sverige som invigdes på det nya årtusendet i maj 2001. Den synnerligen expansiva Mariastaden
präglas av nybyggda villor och radhus bebodda av ”dubbelpendlarfamiljer”. Här finns närmare
600 barn i åldern 0-6 år. Inkomstmässigt utgör norra Helsingborg en motor i stadens ekonomi.
Hela området har sin utgångspunkt i det gamla mentalsjukhusområdet S:ta Maria vilket
avvecklades 1994. Några år senare startade byggboomen. Den gamla sjukhuskyrkan heter numera
S:t Andreas och är stadsdelens dop- och kvällsmässokyrka. Området gränsar till Pålsjö skog med
stora möjligheter till rekreation – ändå bort till Sofiero slott. Det stora kyrkogårdsområdet Pålsjö
med krematorium och kapell har under de senaste åren kompletterats med ett vackert
skogsminneslundsområde och en ceremonihall anpassad för såväl icke-kristna,
som icke-konfessionella begravningsakter.
Slutligen tillbaka längs stranden in mot centrum och Mariakyrkan. Kuststräckan utgör en enda lång
badplats med möjligheter till promenader, mötesplatser, fritidsaktiviteter och matpauser. ”Norra
hamnen” som slutligen avslutar promenaden med ytterligare en småbåtshamn var ett område som
blev omdiskuterat vid sin tillkomst på grund av dess påstådda exklusivitet. Numera består folklivet
av människor av alla de slag – en del på väg till Stadsteatern, Konserthuset eller Dunkers kulturhus
- eller bara för att ta ett glas öl vid en uteservering och träffa folk.
Tvärs över Stortorget med Rådhuset med stadens styrande som ett dominerande perspektiv och
tillbaka in i Mariakyrkan igen… Dörrarna är öppna och hit drar sig turister från när och fjärran och
kulturellt intresserade.
Men detta är också ett rum som många använder som en möjlighet till att stilla sig, tända ljus, hitta
någon att samtala med – och kanske också för att ta en tupplur i bänkarna när det är kallt ute.
Beskrivningen av Helsingborg har gjorts i form av en förflyttning. Flyttande är också en företeelse
som präglar staden, både till och från och inom. 2014 omfattade den totala omflyttningen, det vill
säga såväl in-som utflyttning tillsamman (inflyttade 8770 – utflyttade 6847) 15 600 personer, vilket
är den största någonsin.
Vad som mera ryms i Helsingborg kan också beskrivas i statistik. Även i siffrorna ryms Guds
närvaro. Oavsett vilka slutsatser man kan drista sig att dra av dem – och av ovanstående
beskrivning – så är Svenska kyrkan Helsingborg/Helsingborgs pastorat genom alla sina
medlemmar, döpta och inte döpta, en del av denna verklighet och har till uppgift att bära fram
budskapet om Guds nåd, Jesu närvaro och den Helige Andes befriande kraft.
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Programförklaring
1. Identitet
Svenska kyrkan Helsingborg – Helsingborgs pastorat – utgörs av församlingarna Maria,
Gustav Adolf, Filborna och Raus. Till pastoratet hör också Helsingborgs kyrkogårdsförvaltning.
Vi är en del av den världsvida kyrkan och därmed inlemmade i ett sammanhang av beroende och
ansvar där världen alltid är större än våra egna mindre perspektiv. Vi hör också hemma i den
evangelisk-lutherska kyrkofamiljen, vilket innebär en trosgemenskap utanför Sveriges gränser.
Vi hör samman med de övriga församlingarna i Lunds stift, biskopen i Lund symboliserar en enhet
och en kontinuitet i tradition och lära som vi är lojala mot. I Svenska kyrkan Helsingborg finns en
tydlig folkkyrklig grund präglad av Einar Billings anda. Det betyder att församlingarnas identitet är
att vara instrument för Guds förekommande nåd i relation till alla de människor som bor, verkar
och vistas inom församlingens gränser. Vi tror på och lever i den verklighet där ”världen genom
Jesus Kristus är älskad tillbaka till Gud.” (ps 62:2).
Lunds stifts vision ”Bottna i nåden – skapa i världen” är en tanke som bär oss. Glädjen och
tryggheten i att vara älskad och förlåten förvandlas till tjänst och bärande i det alldeles vanliga
vardagslivet. ”Att leva av tro är grenarnas liv från Olivträdets rot, att bära ett ok i sitt jordiska kall,
men själv vara buren av den som bär allt och svara på åklagarmakternas dom, försoningens ord.”
(ps 62:4)
Församlingarnas gudstjänster är de självklara utgångspunkterna - samlingsplatser där vi rustas och
inspireras, där vi tar emot glädje och livsmod och möter Guds perspektiv genom Ordet - på våra liv
och vårt ansvar som medmänniskor. Trösklarna är låga och taket högt och Guds Andes goda vind
skapar korsdrag i rummen. Dopet har som ett alldeles särskilt uttryck för Guds nåd haft en stark
ställning i församlingarna och skall fortsatt vara så. Dopet är en livslång berättelse som präglar
församlingarnas liv genom undervisning och växande, genom gemenskap och stöd och genom
gestaltande av hopp och frimodighet bortanför tidens gräns. I dopets liv gestaltas evangeliet
i handling genom diakonin, både av medarbetare som fått församlingens uppdrag och av alla döpta
i sina vardagsliv. I den ofta firade nattvardsmåltiden möts syskonen i Guds familj i en gemenskap
där vi inte har valt varandra eller där någon fått särskilt företräde framför någon annan. Kristus
själv har kallat oss och håller samman sitt folk oavsett våra inbördes förhållanden och åsikter.
Svenska kyrkan vill också bejaka all samverkan med goda krafter och med alla människor av god
vilja oavsett ursprung och livssituation.
I detta sammanhang sker hela tiden Guds mission, där alla människor ska mötas med respekt
och i dialog, utan att vi för den skull förlorar den förankring och trygghet som en tro
på Jesus Kristus innebär.
Svenska kyrkan i Helsingborg vill vara Kristi kyrka i livets alla skeden, finnas där människor är
och bidra till möten mellan Gud och människor, tillsammans med varandra växa i tillit,
ansvar och glädje.
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2. Uppdraget för de närmaste fyra åren:
I det följande möter tre bibelord varandra: ”….nu är ingen längre jude eller grek,
slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:28)
”Vad vill du att jag ska göra för dig? (Matt.18:40) och
”Vi för vår del kan inte tiga med det vi sett och hört” (Apg 4:20)
Upplevelsen av att vila i Guds nåd, att vara till för andra och att våga dela med sig
anknyter till Lunds stifts vision.
Svenska kyrkan Helsingborg:
- Öppnar rastplatser i ett rörligt samhälle genom de strategiskt utplacerade kyrkorna, genom
gudstjänster som berör och involverar och musik som öppnar dörrar för tro och upplevelse av en
helig verklighet – och förkunnelse som utmanar, inte underskattar och inte räds fördjupning.
Utvecklingen av gudstjänsterna är ett ständigt pågående verk. Vi lever i en tradition att bygga
vidare på där också församlingarnas olika karaktärer och kyrkorum präglar gudstjänstlivet, där
kyrkorummets musik har en unik möjlighet och där andra uttryck för att gestalta evangeliet
utvecklas. Utmaning – att underlätta för människor att hitta hem, hitta rastplatserna och att mötas
där i en trygg respekt.
- ser barn och unga som vår framtid, vår glädje men också vår oro. Dopets gemenskap skall
erbjudas utan förbehåll och ge möjlighet till växtplatser i tillit och ansvarstagande där var och en
möts med respekt, värme och uppmuntran. Att samverka med alla goda krafter när det gäller
byggandet av unga människors värdegrund, till exempel genom medarbetares synliga närvaro och
medverkan på skolorna. Vidare genom att utveckla konfirmandverksamheten till ett angeläget och
befriande nedslag för ungdomar att gå vidare i. Utmaning – att barnen och deras familjer blir
bemötta så att de känner lust att stanna kvar, en nyfikenhet att upptäcka mer av bibelns berättelser
om Jesus Kristus och en växande tillit till Gud i sitt vardagsliv. Samt att förmedla livsmod och
framtidshopp – i grunden inspirerat av en tro på Gud – till unga människor.
- värnar om den ensamma, utsatta och trasiga medmänniskan genom medarbetare, ideella och
anställda, hör de svagas röst och hävdar deras rätt i tillvaron. Genom våra möjligheter till
ekonomiskt stöd ska inte bara ges tillfällig hjälp utan också innebära medverkan till att på sikt bidra
till att avsevärd skillnad kan ske i människors liv. I detta arbete måste samverkan ske också med
andra goda krafter, utan att kyrkans händer vare sig upplevs som en myndighet eller som ett uttryck
för utslätad snällhet. Utmaning – att arbeta över församlingsgränserna, att ta vara på
fritidsarbetarnas engagemang och låta all verksamhet präglas av ett Jesushandlag med människor.
- visar på gränsöverskridande mötesplatser där ingen har företräde eller räknas som förmer utan där
alla, oavsett ursprung och boende, kan mötas i en glad och trygg gemenskap, opretentiöst med
Guds generositet gentemot sin mänsklighet som grundläggande mönster. Utmaning – att frimodigt
överbrygga de trösklar som i generationer – genom ekonomiska, politiska, kulturella faktorer –
byggts upp i Helsingborg.
-är en brobyggare och medverkar till fred, livsmod och ömsesidighet mellan människor.
Utmaning – att i konkret handling visa på religionens möjligheter att vara uppbyggande i samhället
och bidra till att förena, inte splittra. Detta gäller såväl genom respektfulla ekumeniska kontakter,
som konstruktiva interreligiösa möten.
- känner ansvar för miljön i det nära, men ser också perspektivet utanför stadens gränser. Detta
utrycks till exempel i ambitionen att genomföra en miljöcertifiering av hela Helsingborgs pastorat
inom mandatperioden och att praktiskt engagera sig i olika internationella projekt för
medmänniskans väl. Utmaning – att fortsatt satsa på 1 % målet inom budget till internationellt
arbete samt fortsatt uppmuntra och därmed underlätta för lokala stödsatsningar i församlingarna.
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- finns genom medlemmar och medarbetare på stadens olika arenor av kultur, samhällsdebatt,
idrottsliv med mera - som en röst för människans värde, livets mening och ansvar och aldrig
döljande glädjen i att bäras av tillit till Jesus Kristus och att Gud älskar sin värld. Utmaning – att
prioritera närvaron – hörbart och synligt på olika sätt – i dessa sammanhang utan att förflacka
budskapet och med mottagarens perspektiv för ögonen, att vara nyfiken på tillvarons frågor och
oförtrutet söka hitta orden som möter dem.
3. Den grundläggande uppgiften:
Gudstjänst i Helsingborgs pastorat firar vi med stor glädje och förväntan inför Guds ansikte.
Vår gudstjänst vill bejaka skapelsens hela mångfald. Genom sakramenten ges uttryck för såväl
innerlighet som öppenhet. De kyrkliga handlingarna är betydelsefulla uttryck för Guds handlande
i våra liv, där människor tas på allvar och möts med omtanke och värme. Gudstjänsterna möter
människors behov av förlåtelse, tröst och gemenskap och när deltagaren lämnar kyrkorummet så får
han eller hon göra det i förtröstan på att mitt i vår trasiga värld är ett liv i gemenskap med Gud
möjligt. Vår gudstjänst är en del av en levande och medveten tradition, där förkunnelsen är
centrerad kring Jesus Kristus och där också musiken i alla dess former är omistliga uttrycksmedel.
Den är också föränderlig på så sätt att den lever i en ständig dialog med omvärlden, som ett levande
tilltal i Guds värld.
Undervisning i Helsingborgs pastorat är en livslång dopundervisning, präglat av inlevelse, respekt
och engagemang. Delandet är en viktig grundhållning – vi är kallade att dela tro och att dela liv
med varandra. En god pedagogik förutsätter goda relationer, vare sig det handlar om arbetet med
barn och familj, värdegrundsarbete i skolorna, konfirmandverksamhet eller samtals-och
studiegrupper. Att nå ut med undervisning till alla åldersgrupper som en hjälp till personligt
livslångt växande i tro och mognad är en utmaning som vi vill anta. Körverksamheten är också en
del av pastoratets utbildningssatsning – genom musikalisk växt in i gudstjänstens liv och kyrkans
tro.
Diakoni i Helsingborgs pastorat utgår från evangeliet och Jesu uppmaning ”Allt vad ni vill att
människor ska göra mot er, det ska ni också göra mot dem.” I livets olika skiften är diakonin ett på
en gång handfast och ömsint uttryck för Kristi kärlek. Diakonin är församlingarnas profetiska röst
och sociala samvete. Under kommande år vill Svenska kyrkan vara en del av den stora diakonala
utmaningen som utgör samverkan dels mellan församlingarna, dels med Helsingborgs stad för
medmänniskans bästa. I mötet med församlingarnas medarbetare – ideella och anställda - ska alla
människor oavsett historia och ursprung mötas av ett diakonalt förhållningssätt. Genom förkunnelse
och liturgi ska deltagande i gudstjänsterna involveras och inspireras att våga vara Kristusljus.
Mission i Helsingborgs pastorat är att vara sänd av Gud för att gestalta evangelium. Det är att
medverka till och upprätthålla goda relationer, präglade av Guds kärlek. Att i möten med
människor ställa sig frågan ”hur skulle Jesus ha gjort” och lyhört och frimodigt också våga följa
svaret. Mission är att leva öppet för andras perspektiv, att våga ge och ta emot och vara beredd till
förändring. Uppdraget till mission handlar också om vår samhörighet och vårt beroende av hela
världen, med alla människor och med vår skapelse. I Helsingborgs pastorat tar sig det
internationella missionsuppdraget konkreta uttryck genom olika projekt, genom utbyten och
insamlingar. Att vara en del av en missionerande kyrka är att våga vara fredsstiftare, att bidra till
mötesplatser där människor – unga och gamla – kan samtala, växa i ömsesidighet och hjälpa
varandra att leva tillsammans. Förankrad i Jesus Kristus behöver vi inga förskansningar. Mission är
att ständigt bli påmind om och ständigt få förmedla vidare att vi alltid är burna av den villkorslösa
nåden.
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4. Uppdraget fördelat och delat inom det gemensamma:
I varje församling finns en församlingsherde som på kyrkoherdens uppdrag leder personal och
verksamhet utifrån en formulerad delegation vilket även omfattar budgetansvar. Församlingsherden
är kyrkoherdens ersättare i församlingsrådet. Tills vidare har varje församling i huvudsak sin egen
personal, men gränsöverskridande uppdrag förekommer ofta - till exempel när det gäller det
praktiska genomförandet och utformningen av arbetet bland konfirmander och unga människor
samt inte minst inom det rika musiklivet. Även om varje församling har egna projekt inom
internationell diakoni, så förenas det gemensamma i ett mer specifikt definierat hjälpprojekt genom
Svenska kyrkans internationella arbetes förmedling (finansieras via budget).
I Helsingborgs pastorat finns också ett antal präst och diakontjänster med särskild inriktning mot
institutionssjälavård. Detta inte bara utifrån församlingens ansvar för alla som vistas inom dess
gränser, utan inte minst som ett uttryck för uppdraget att särskilt vårda sig och med evangeliet möta
sjuka, svaga och utsatta människor.
Med placering i Maria församling finns en sjömanpräst med ansvar för sjöfolket som anlöper
Helsingborgs hamn. Det finns präst för det finskspråkiga arbetet i Helsingborg med omnejd.
Kriminalvården i Helsingborg betjänas av 75 % av en komministertjänst. Detta gäller i huvudsak
häktet i Helsingborg. Resterande del av denna tjänst används som en resurs för kontaktsprosten,
/kyrkoherden/ att nyttjas i pastoratet på lämpligt sätt. Vidare finns Sjukhuskyrkan i Helsingborg
som består av två prästtjänster och en diakontjänst.
Tjänsterna inom kriminalvården och sjukvården finansieras delvis av bidrag från Lunds stift för att
långsiktighet och uthållighet i en föränderlig omvärld skall kunna garanteras.
Med placering i Gustav Adolf finns en Campuspräst som skall bedriva arbete bland studenterna vid
Helsingborgs filial till Lunds universitet. Även denna tjänst har hitintills finansieras delvis via
bidrag från Lunds stift. Ett pågående diakoniprojekt har som ett av sina uppdrag att hitta vägar till
en närmare och mer organiserad samverkan mellan församlingarnas diakoni. Det faktum att varje
församling bär hela uppdraget motsäger inte vare sig konkret samverkan eller vissheten om att vi
alla är del av det gemensamma.
Inom pastoratet finns två inom sig självständiga EFS föreningar, den ena i centrum och den andra
på Råå. Båda har anställda präster, vigda i Svenska kyrkan. Samarbete med dessa föreningar sker
dels genom lokala arrangemang, dels inom ramen för Helsingborgs Kristna Råd. Den senare
organisationen är ett självständigt nätverk med egen styrelse och ekonomi. Årligen genomförs ett
antal gemensamma arrangemang, av vilka Böneveckan i januari, Världsböndagen och
Långfredagsvandringen är fast förankrade.
Pastoratet bedriver också en särskild och mycket efterfrågad Kyrkans Musikundervisning, där
utbildning ges i stråkinstrument, orgel, piano och sång. Deltagarna medverkar i gudstjänster och
konserter. Syftet är inte bara att erbjuda musikalisk utbildning, utan inte minst att medvetet bidra
till unga människors lust att i framtiden arbeta i kyrkan.
Inom organisationen finns även Kyrkogårdsförvaltningen som har ett på en gång eget uppdrag och
samtidigt representerar i sig en del av helheten. Helhetstänkandet tar sig uttryck till exempel i en
samsyn när det gäller respekt för den enskilda människan, integritet och omtanke samt, naturligtvis,
en rad etiska ställningstaganden som har med människans unika värde och värdighet att göra.
Kyrkokansliet har som uppgift att betjäna helheten men har också, eftersom det ingår i en
evangeliskt-luthersk kyrkostruktur – och teologi - ett eget värde som redskap utifrån sina
förutsättningar och uppdrag i pastoratet. Inom ramen för det gemensamma finns – förutom
kyrkogårdväsendet - administrationen för kyrkobokföring (pastorsexpedition),
kommunikationsenhet, IT, ekonomi, personalärenden, fastighetsförvaltning och telefoni (gemensam
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växel). I detta har inte minst kommunikationsverksamheten ett särskilt ansvar då den också riktar
sig påtagligt utåt. Samspelet på olika sätt mellan församlingar och det gemensamma inom detta
område är beroende av vartannat och sker i ömsesidighet.
Samtalen kring vad det är att vara en del av det gemensamma, Svenska kyrkan i Helsingborg är en
pågående process och förs i alla sammanhang. Att värna om det enhetliga och vårda det specifika är
en utmaning inför framtiden. En framtid som vi med stor frimodighet vågar gå till mötes i tillit till
den Gud som kommer emot oss.
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2. FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL
De regler för pastoratet och församlingarnas verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE (17 kap 3 och 5 § KO samt 37 kap 2§ KO)
I pastoratet ﬁras huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag:
Om ”NEJ” ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.

JA

NEJ

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:

Maria, Gustav Adolfs och Raus församling
- högmässa varje sön- och helgdag
Filborna församling - högmässa varannan sön- och helgdag
Hur fördelas huvudgudstjänster (minst 24 per år och församling) och huvudgudstjänster med
nattvard mellan församlingarna i pastoratet?

Se ovan.
Undantag kan göras när gemensam gudstjänst t.ex. kan firas på
annandagar och vid specifika gemensamma
pastorats/kontraktsarrangemang.
Vid sådana gemensamma gudstjänster firas alltid högmässa

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

JA

NEJ

Kommentar

Ja, i samtliga kyrkor. Alla fyra församlingarna utgjorde remissförs.
…...................................................................................................................................................................................
och kommer således att använda kyrkohandboksförslag 2016.
......................................................................................................................................................................................
Om ”JA” ovan, hur många gånger per år? NÅGON GÅNG

Församling i pastoratet tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift

CA 1 GÅNG/MÅN

JA

ALLTID

NEJ

Om ja, vilken/vilka församlingar?

Maria församling
…...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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Församling har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok

JA

NEJ

Om ja, vilken/vilka församlingar?

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

0
….................
gånger/år med …............................................. församling i …........................................................

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

24
Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i pastoratet ﬁnnas minst följande antal prästtjänster: …..........
I pastoratet ﬁnns följande prästtjänster:

1 kyrkoherde 4 arbetsledande komministrar (församlingsherdar)
…...................................................................................................................................................................................
19 komministertjänster
......................................................................................................................................................................................
Hur fördelas prästresurserna mellan de olika församlingarna?

Maria församling: 1 församlingsherde, 4 komministrar med inriktning
församlingsarbete, 1 komminister 75% med inriktning sjömanskyrkan 45%
och församlingsarbete 30%, 1 komminister med inriktning Sverige-finskt
arbete, 2 komministrar med inriktning sjukhus.
Gustav Adolfs församling:1 församlingsherde, 4 komministrar med
inriktning församlingsarbete, 1 komminister med inriktning universitet 50%
församlingsarbete 50%
Raus församling: 1 församlingsherde, 4 komministrar med inriktning
församlingsarbete. Filborna församling: 1 församlingsherde,
1 komminister med inriktning församlingsarbete

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

10
Hur många organisttjänster ﬁnns? ….......................

11

3 (+ 3*)
Hur många kantorstjänster ﬁnns? .....................

DIAKONER
Hur många diakontjänster ﬁnns i pastoratet?
12 varav 1 sjukhusdiakon
…...................................................................................................................................................................................

1 diakoniassistenttjänst och 1 utredningssekreterare för diakoni/stiftelser
......................................................................................................................................................................................

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

* 3 församlingsmusiker - inriktning gospel, musiksamordning
…...................................................................................................................................................................................
och musikpedagogik
......................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
PASTORATETS VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ KO)

I pastoratet ﬁnns följande större språkgrupper representerade:

Teckenspråk, danska, norska, finska, lettiska, engelska, tyska, polska,
......................................................................................................................................................................................
arabiska, romani, serbo-kroatiska
......................................................................................................................................................................................
I vår ordinarie verksamhet arbetar vi med olika språk på följande sätt:

Engelskspråkig mässa varje vecka, finskspråkig mässa varannan vecka,
finskspråkig körverksamhet och öppen gemenskap, tyskspråkig mässa
två gånger per termin, regelbunden upplåtelse av kyrkorna för
rumänsk-ortodoxa, grek-ortodoxa och arabisk-katolska gudstjänster.
Föräldragrupper och ”makalösa föräldragrupper” för icke-svenskfödda samt
dagligt öppet café i GA kyrkan för alla språk.
Vi anlitar också stadens tolkservice. I huvudkyrkorna sker guidning på
engelska och tyska

Finns beredskap för tillfälliga och akuta behov av att möta människor på andra språk än svenska?
JA

NEJ

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

Danska, engelska, tyska, holländska, finska, lettiska, polska, arabiska,
......................................................................................................................................................................................
serbo-kroatiska, romani(tolk) och rumänska, teckenspråk(enklare)
......................................................................................................................................................................................
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Den grundläggande uppgiften i församlingarna
Maria församling:
Maria församling vill vara en Ja-församling, vilket innebär att det är en viktig del av församlingens
identitet att vilja samverka med alla goda krafter i samhället för att tjäna alla de människor som bor,
lever och verkar i vår församling. I allt vi gör vill vi vara bärare av Guds kärlek så som vi möter den
hos vår Herre Jesus Kristus.
Maria församling är en stor församling med många medarbetare och frivilliga och en stor rikedom
av verksamheter och aktiviteter. I centrum finns gudstjänsten där vi som Guds folk hämtar kraft för
att kunna vara lärjungar. Det finns ett pågående arbete med gudstjänstens form och språk där ord
som bemötande, gemenskap, öppenhet och djup står i centrum. I detta arbete engageras
församlingen i sin helhet, medarbetare, förtroendevalda, frivilliga och alla som har sitt hem i
församlingens gudstjänster. Maria församling vill sätta barnet i centrum och har därför många olika
mötesplatser för de allra minsta och deras familjer för samtal, lek och gudstjänst. Ett flerårigt
dopprojekt har förnyat församlingens doppraxis och lyft in dopet i centrum för församlingslivet.
Att nå fler unga med erbjudandet om konfirmation är en av församlingens viktigaste prioriteringar
inför framtiden där vi ser fram mot ett ökat samarbete inom Helsinborgs pastorat. Att nå ut med
undervisning om kristen tro i alla åldersgrupper är en framtidsutmaning. Församlingens rika
musikliv har varit en källa till glädje och stoltehet under många år och är en självklar och högt
prioriterad verksamhet. Ett stort konsertutbud gör församlingen till en kulturproducent av rang.
Rika möjligheter till musicerande och körsång fördjupar och berikar församlingens gudstjänstliv.
Den musikaliska spännvidden är stor och spännande och en viktig del av församlingens uppdrag
att nå människor med evangeliet.
Diakonin är församlingens profetiska röst och sociala samvete. Att ge stöd åt ensamma föräldrar,
att ge matkassar till dem som saknar det nödvändigaste och att stötta flyktingar är i grunden samma
kallelse som den dag då Jesus gav oss liknelsen om den barmhärtige samariern. Under kommande
år vill Maria församlings diakoni vara en del av den stora diakonala utmaningen som är samverkan
mellan pastoratets församlingar och Helsingborgs stad för medmänniskans bästa. Inte minst ser vi
fram mot en samverkan med GA församling i arbetet för försoning mellan ungdomar från olika
kulturer och religioner.
Även det internationella arbetet är en viktig och självklar del av församlingens liv. Maria
församling har sitt eget internationella projekt i barnbyn Hutano i Zimbabwe där vi får vara med om
att ge tjugofem föräldralösa och funktionsnedsatta barn och ungdomar en framtid och ett hopp.
Maria församling är också en del av pastoratets ”Mentor mother” projekt i Etiopien och Sydafrika.
Församlingens internationella grupp arbetar med att i församlingen förankra och lyfta fram de olika
kampanjer som drivs av Svenska kyrkans internationella arbete. Församlingen är Fairtradediplomerad.
Maria församlingsråd har antagit en handlingsplan som syftar till att församlingen under kommande
år skall inleda ett arbete med syfte att nå och rekrytera fler människor som volontärarbetare i
församlingen. Detta är tänkt att beröra alla aspekter av församlingslivet från gudtjänstvärdar till
medarbetare inom diakoni och andra församlingsverksamheter. Detta handlar om att bemyndiga
kyrkans medlemmar till ett aktivt lärjungaskap och att stärka kyrkans förmåga att möta framtidens
utmaningar.
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Gustav Adolfs församling:
I Gustav Adolfs församlingen finns stora delar av världen inom räckhåll. Södra Helsingborg,
där Gustav Adolfs församling ligger, har en tydlig karaktär av mångkultur och mångfald.
Församlingens arbete kretsar kring tre olika nav: Gustav Adolfs kyrka, S:t Olofs kyrka och
Adolfsbergskyrkan.
Gustav Adolfs församling vill i en anda av öppenhet och respekt dela med oss av evangelium
och i varje verksamhet vill vi förmedla att det finns en Gud som är god.
Mission är grunden för allt arbete inom församlingen och handlar om att vara sänd av Gud att
gestalta evangelium. Som församling har vi gemensamt en kallelse att vittna om evangeliet i ord
och i handling lokalt och globalt. Vi vill dela med oss av den glädje och livsavgörande betydelse
som vi själva funnit i evangeliet och verka i samklang med evangeliet så att människor kommer till
tro på Jesus Kristus. Musik och kultur är centralt i församlingen och är en viktig del av det
missionerande arbetet.
Gudstjänsterna är församlingslivets centrum och hjärta. I församlingens tre olika kyrkor finns en
stor variation och ett rikt böneliv. Här firas traditionella högmässor, lovsångsmässor,
sinnesromässor, taizémässor och mycket mer. Ordet, bönen, sakramenten, musiken, körerna,
gemenskapen och kyrkobyggnaden öppnar tillsammans vägar för Gud att verka i världen. Både
tradition och nytänkande har sin givna plats i vårt gudstjänstliv. I våra tre olika kyrkor verkar redan
idag många ideella i gudstjänster och förhoppningen är att delaktigheten ska kunna utvecklas ännu
mer i framtiden.
Undervisningen i Gustav Adolfs församling genomsyras av delandet. Vi, alla som på olika sätt är
aktiva i församlingen, delar tro och liv. Under samtal växer gemenskap, kunskap och tro. För en
god pedagogik behövs goda relationer. De goda relationerna är basen i all pedagogisk verksamhet,
vare sig det handlar om arbetet med barn och familj, värdegrundsarbetet i skolorna eller den
pedagogiska verksamheten som är riktad mot unga vuxna och vuxna.
Diakonins uppgift är att i Kristi kärlek möta människor i livets olika situationer, ofta i ett utsatt
läge. Café Andrum, som finns inne i Gustav Adolfs kyrka är en viktig del av den diakonala
verksamheten. De diakonala behoven är stora både vad det gäller det sociala och det ekonomiska.
Inom hela församlingsarbetet, men kanske främst inom diakonin strävar församlingen med att
utveckla det ideella arbetet. Som arbetslag märker vi också av ett ökat tryck nu när
vistelsebegreppet har fått en ännu tydligare internationell prägel genom EU-immigranter och ökad
tillströmning av flyktingar. På det internationella planet är Gustav Adolfs församling delaktig i
pastoratets ”Mentor mother” projekt i Etiopien och Sydafrika.
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Raus församling:
Kommentar till nedanstående: ”vi” i detta fall motsvaras av de som har tjänst eller
förtroendeuppdrag i församlingen. Vi gör inga anspråk på att företräda eller representera hela
kyrkan, utan deklarerar bara hur vi vill verka.
Gudstjänst
Vi vill fira
 gudstjänster där lekfolket har en självklar plats i de olika momenten.
 våra gudstjänster så att de möter vårt behov av förlåtelse, tröst, gemenskap, glädje och
kunskap
 våra gudstjänster så att människorna lämnar gudstjänsten i förtröstan på att mitt i vår trasiga
värld är ett liv i gemenskap med Gud möjligt.
 våra gudstjänster så att stor som liten känner sig självklar och delaktiga emot livet och dess
möjligheter.
 våra gudstjänster på en klangbotten av nåd som gör att vi kan vara medskapare i vår värld.
 utforma våra gudstjänster språkligt och musikalisk så att olika människor har möjlighet att
känna igen sitt eget sätt att uttrycka sig.
 våra gudstjänster med glädje även om vi inte är så många.
 våra gudstjänster så att berättelsen om Jesus Kristus får träda fram som en skatt att bära i sitt
hjärta.
Vi är medvetna om hur viktig musiken är i alla församlingens sammanhang och låta den förstärka
budskapet i alla verksamheter.
Mission
 Vi förstår missionsuppdraget som en särskild betoning av vår samhörighet med hela
världen, alla människor och natur.Tillsammans med alla de övriga församlingarna i Svenska
kyrkan vill vi i de olika, nationellt samordnade kampanjerna dela med oss i främst jul – och
fasteaktion.
 Vi vill särskilt engagera unga människor och fördjupa medvetenheten om världen utanför
församlingens och landets gränser.
 Vi vill fortsätta vårt arbete med att tänka och handla utifrån en syn på skapelsen som något
att skydda och vårda.
 Det enskilda mötet mellan människor är en av de bästa missionsvägarna. Därför vill vi
inspireras och inspirera till frimodighet i vardagen.
 Vi vill med vårt missionsengagemang bryta ner murar och sänka trösklar så att människor
finner vägen till tron.
Undervisning
Vi vill bedriva vår undervisning
 med inspiration från Kolosserbrevet 3:16 "Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner
och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan".
 med användning av musiken i alla former.
 med särskild satsning på konfirmandarbetet.
 med inriktning på alla generationer och alla livscykler.
 så att vi närmar oss stiftets och vår egen vision.
 så att det leder till erfarenhet av tro och gemenskap
 så att vi rustas för livets svårigheter och konflikter.
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Diakoni
Vi vill





utöva diakoni så att ordet diakoni blir ett betydelsefullt begrepp i gudstjänster och grupper.
finna arbetsformer som gör att vi hittar och kan hjälpa utsatta i församlingen.
utöva diakoni så att vi tar ett särskilt ansvar för att lyfta fram medmänsklighet.
utöva diakoni så att vi visar att det är allas vår uppgift att omsätta diakoni i handling och
motverka fattigdom och utanförskap.
 samverka med andra aktörer inom området.

Filborna församling:
För alla som bor och vistas här vill vi vara en öppen, välkomnande och närvarande kyrka buren av
tillit, livsmod och hopp, vara öppen för frågor och samtal om tro och livets viktiga frågor.
Vi vill att människor ofta skall möta evangeliet om Jesus Kristus.
I Den Gode Herdens kyrka firas olika typer av gudstjänster för att nå människor i livets olika
stadier: högmässa, söndagsgudstjänst, gudstjänst med små och stora, morgonmässa,
musikgudstjänst, konserter och temagudstjänst med miljö- och rättvisetema. Kyrkvärdar och även
andra personer berikar gudstjänsterna med att aktivt ta del med läsningar, bön, ljuständning och
dramatiseringar.
Församlingen bedriver verksamheter för de flesta åldrar. Vi vill ständigt utvärdera, omforma och
utveckla dem så att många känner sig delaktiga och välkomna. Barnen och ungdomarna får ofta
möjlighet att delta på läger och i aktiviteter och friluftsliv. De engageras till delaktighet och
medverkan i andakter och gudstjänster och får möjlighet att vara med i körer. Vi erbjuder
undervisning i musik och sång. Ungdomarna har i kyrkans unga hittat en regelbunden mötesplats
och är engagerade som medarbetare i konfirmandverksamheten. För vuxna finns också mycket av
detta. Vi vill tillgodose människors behov av att utöva och reflektera över sin tro och andlighet i det
vardagliga livet genom att inbjuda till gruppverksamhet, öppna verksamheter där social omsorg
prioriteras, lägervistelser och reträtter. Vi har ideella medarbetare som är engagerade i den
internationella gruppen, i verksamheter till förmån för behövande. Ideella krafter ansvarar också för
en del praktiska göromål såsom solidariskt altarbord med egenodlade altarblommor. Många lägger
sitt engagemang i körgemenskapen där vi uppmuntrar såväl kompetens som sångarglädje. Vi vill
värna om vår miljö genom att ständigt ha miljöfrågorna med i de olika verksamheterna och uppfylla
våra mål som miljödiplomerade i steg 3.
Det är vår vision och mission att även de som inte delar vår tro ändå räknar med oss i olika
sammanhang. Därför är församlingen flitigt representerad i olika nätverk där bostads- och
hyresrättsföreningar, biblioteket, sociala teamet, skolorna, fritidsförvaltning och föreningar av olika
slag deltar. Där är vi alla engagerade för att bostadsområdena ska kännas trygga och attraktiva att
bo i. Det är en betydelsefull uppgift att tillsammans arbeta med ungdoms- och trygghetsfrågor och
på olika sätt engagera och uppmuntra barn och ungdomar och ta till vara deras kreativitet. Barnoch ungdomsarbetet har också samarbete med skolor och förskolor där det kristna budskapet
tydliggörs. Det är också en del av församlingens missionsarbete att vara delaktig i Helsingborgs
nätverksarbete för rättvisa och solidaritet. Vi kan tillsammans med andra aktörer visa att vi står på
de svagas sida både inom församlingen och i andra delar av världen.
Diakoni utövas genom enskilda samtal, själavård och samtal i samband med olika kyrkliga
handlingar. Genom olika fonder för behövande kan vi stötta de som har det svårt på olika sätt och
ge ekonomisk hjälp.
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