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

DET PASTORALA PROGRAMMET

1.

Det pastorala programmet utgörs av en omvärldsbeskrivning samt en programförklaring

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

Församlingens omvärld
Beskrivning_ _

1.

Förslöv och Grevies församling ligger i Båstads kommun på Bjäre.
Historiskt sett har Grevie varit centralort men idag är det Förslöv som bildar
centrum.Medan Grevie på senare tid förlorat mycket av servicen har
Förslöv behållit den med bland annat vårdcentral. 2002 bildades genom
sammanläggning församlingen av de båda församlingarna Förslöv och Grevie. De
båda församlingarna har en lång historik tillsammans men processen fram
till att bli en församling gick relativt lätt. Detta berodde till stor del på att
man var överens om att fördela resurserna och verksamheterna lika mellan
de ursprungliga församlingarna.

församlingen finns ett stort inslag av jordbruk, inte sällan drivs de som
deltidsarbetande jordbruk med inriktning framför allt på potatis och grönsaker. Två stora företag, PEAB och Lindab sätter stor prägel på bygden
och bereder många arbetstillfällen. Dessutom finns en mängd småföretag
både i Förslöv och Grevie där många församlingsmedlemmar finner en
trygg anställning. Tunneln genom Hallandsåsen blev klar 2015.Tunneln har
skapat en bättre infrastruktur med pågatågstrafik från Förslöv. Även
närheten till flygplats och Öresundsregionen samt ett stort utbud av
gymnasieskolor i närheten kommer att medföra mer byggnation och fler
människor som flyttar in.
l

församlingen finns två låg- och mellanstadie skolor och ett högstadium
Förslöv. En väl utbyggd barnomsorg och äldreomsorg skapar en stor
trygghet för de boende församlingen.
Närheten till skog och hav är påtagbar vilket tillsammans med Båstads
attraktionskraft gör församlingen attraktiv för sommarboende och turism. I
församlingen bor 5040 personer av vilka 3532 är medlemmar. Sedan
relationsförändringen med staten infördes är det ca 500 som utträtt. Det är
företrädesvis unga människor som lämnar kyrkan.
I

i

i

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

En ganska stort antal utlandsfödda bor i församlingen, företrädesvis från
Chile, Kosovo, olika länder i Afrika, Vietnamn och på senast åren från
Syrien och Afganistan vilket även är en förklaring till det relativt låga

medlemsantalet.
Vad gäller deltagande i församlingens gudstjänster är antalet
gudstjänstbesökare ganska konstant över åren. Antalet barn som döps är
stort, ca 75% av alla födda och ca 95% där någon av föräldrarna är
kyrkotillhörig.
Församlingens byggnade och kyrkogårdar är i utomordentligt skick. Kanske
har vi de mest välkötta kyrkogårdarna i hela nordvästskåne.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

Utmaningar och möjligheter

Att bibehålla och öka kyrkobesökarantalet så att kyrkans roll som
trosgemenskap har en stabil grund att utgå ifrån, detta genom att både
arbeta med gudsjänstens innehåll och möjligheter till delaktighet och
engagemang och genom kontaktytan kyrkans egna vardagsgrupper av
alla åldrar, likaväl som ut samhällslivet, så att även nya gudstjänstbesökare kommer till.
i

i

Att med den nuvarande goda barnverksamheten som utgångspunkt och
med nya, bättre lokaler, kunna erbjuda barn från både Förslöv och Grevie
möjlighet att delta i meningsfull verksamhet som även rymmer barn med
särskilda behov. Samverkan behöver ske med Västra Bjäre pastorat då
skolan i Grevie är nedlagd och barnen går i Västra Karups skola.
Att kunna bidra till att den ökade andelen nyanlända svenskar Förslöv och
Grevie ska integreras det svenska samhället. Kyrkans roll handlar både
om att ha förståelse för religionens betydelse livet och att möta upp där
samhällets resurser är otillräckliga. Främst genom ideellt engagemang
församlingen, men också med kyrkans stöd. Detta som en del av kyrkans
diakoni med vistelsebegreppet som grund.
i

i

i
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Att fortsätta med en god verksamhet bland de äldre i Förslöv och Grevie,
både genom att arrangera träffar och besök i hemmen för dem som inte
kommer ut. Samverkan behöver ske med kommunen för att på bästa sätt
möta behoven av stöd och gemenskap, inte minst i Grevie samhälle där
kyrkan saknar en egen lokal. Ideella krafter betyder mycket för att räcka till
för den stora grupp av äldres som finns.

Att samverka med föreningar i Förslöv och Grevie i sådana frågor där
gemenskap, kultur, människovärde, hjälp- och stödverksamhet mm gör
samverkan meningsfull och kontaktskapande, men utan att ta över
samhällets roll och ansvar.
Förutsättningar och möjligheter att uppnå detta finns genom att
församlingen har en god ekonomi.
Det finns också en god personalstab med stort engagemang och intresse
för sitt arbete, vilket också bidrar till goda kontakter mot samhället och
berikar gudstjänsterna.
Ett nytt "Barnens hus" gör församlingen än bättre rustad att bedriva
verksamhet bland barn och ungdomar, framförallt i Grevie.

Max antal tecken: 21 50 Inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Församlingens identitet
Församlingen är en trosgemenskap med kristen tro som grund. Tron har
korsets alla fyra riktningar och går både uppåt, inåt, utåt och nedåt, där
uppåt symboliserar bönen och Gudsgemenskapen, inåt den enskilda
fördjupningen och uppbyggelsen, utåt den öppna gemenskapen mot
samhällslivet och barmhärtighetens tjänst till upprättelse och
medmänsklighet. Nedåt förankringen i vår tro och omvärld.
Med Lunds stift står församlingen på visionen att "bottna i nåden-skapa i
världen, inspirera lärande och samlas kring hoppet med dopet som grund
för att möta livets och världens utmaningar".

församlingen prioriterar vi barn-, kontirmand- och ungdomsverksamheten
vilket syns i ett stabilt och ökande deltagande.
l

Både kyrkor, församlingshem, prästgård och kyrkogårdar är välkötta och
öppna för att vara lättillgängliga och välkomnande för besökare.

församlingen har också musiken en stor plats med en rik körverksamhet,
en sjungande församling och både musikgudstjänster och konserter över
hela året.
l

En grundhållning är att diakonin genomsyrar alla verksamheter och inte
bara de särskilda insatser som kallas "diakoni". Vem man är och vem man
än möter i kontakten med kyrkan, anställd eller frivillig, ska det ske som ett
möte med den medmänniska, med Jesus kärleksbudskap som grund.

Församlingens hållning är därför att vara öppen och välkomnande. Frivilliga
insatser kan innebära en stor mångfald av verksamheter, medan anställda
bär ett större ansvar för kärnverksamheten och kyrkans trosuttryck.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

Vad vill vi de närmsta 4 åren?
Med förändringar i vårt samhälle behöver församlingen vara öppen för att
ompröva, samverka och finna nya vägar.
Ett planerat äldreboende i Förslöv och nedläggning av Ängahällan som
serviceboende påverkar den nuvarande äldreverksamheten och leder till ett
nytt läge där församlingen kan medverka. Vad som händer med
skolsituationen i Grevie påverkar barnverksamheten och det nuvarande
samarbetet. En ökad inlyttning som det ser ut framförallt i Förslöv men
även i Grevie för att församlingen behöver finna vägar till att bygga nya
kontakter. Allt fler använder sig av Internet och det är ett kommunikationsmedel som församlingen kan arbeta vidare med, särsklit bland gruppen
"mitt i livet" och de unga.

Förändringar på personalsidan, kan med god rekrytering och introduktion
innebära ny kraft och nya idéer in i verksamheten.
Vi vill under de närmsta fyra åren bibehålla vår verksamhet men också
ompröva och utveckla för att kunna svara mot de behov som en förväntad
inflyttning och den förändring det medför.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

3. Den

grundläggande uppgiften

Utifrån stiftets vision vill vi arbeta med de "fyra benen" som är grunden för
församlingens uppgift.
Utifrån antagen barnkonsekvensanalys vill vita särskild hänsyn till barnens
bästa och i alla beslut som tas ställa oss frågan: "Vad innebär vårt beslut
för barnen i vårförsamling?"
Mission: Utifrån missionsbefallningen i Matt 28:18-20 följer ett uppdrag till
alla förtroendevalda och personal att bedriva mission i ord och handling till
de som efter vistelsebegreppet finns i vår församling. Det innebär en
riktning som uppmanar oss att gå ut och inte bara bjuda in. Dopet har en
cenral plats inom missionen som inkluderar både undervisning och diakoni
och mynnar ut i att människor i vårförsamling skall få en positiv syn på
kyrkan och en längtan efter kristen tro. Missionen är också glokal, dvs riktar
sig ut både i de nära sammanhangen och långt bort. Därför vill vi arbeta
med en aktiv mission både lokalt med det sociala samhället där ordet
tillgänglighet är viktigt och globalt med att vara med i nätverket för vårt
vånstift i södra Sudan samt aktivt verka genom församlingens
internationella grupp.

Undervisning: Vad gäller församlingens undervisande verksamhet vill vi
utgår från stiftets vision om lärande. Det innebär att undervisa, upptäcka
och utforska den kristna tron och traditionen samt det kulturella arvet. I
undervisningen ingår även dialog med alla människor oavsett tro. Detta vill
vi uppnå genom arbetet i barngrupper, konfirmationsgrupper, körer och
samtalsgrupper för vuxna. Vårt mål är att våra församlingsbor skall
erbjudas "lärande" på många plan, alltifrån tradionell undervisning till
upplevelser som berör både kropp och själ.
Diakoni: vår församling tolkar vi även diakonin glokalt. Lokalt genom
diakoniassistenten, prästernas och frivilligas arbete som utförs genom
hembesök, gemensamma träffar, Ievavidaregrupper och det personliga
samtalet. Globalt genom att den Internationella gruppen och
arbetskretsarna samlar in medel till vårt vänstift i södra Sudan och svenska
kyrkans internationella arbete. En stor del av församlingskollekterna är
också bestämda till dessa ändamål. Dessutom att sprida kunskap om
kyrkans internationella uppdrag samt skapa mötesplatser i församlingen för
alla. l församlingens måldokument har bestämts att all verksamhet skall
genomsyras av diakoni genom att sätta människan i centrum med den
kristna kärleken som grund. Vi utvecklar därför ständigt frivilliggruppers
verksamhet och har en hög ambitionsnivå i utbytet av trivselträffar, utfärder
och andra aktiviteter som främjar gemenskap och bryter ensamhet och
utanförskap.
I

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Gudstjänst: Vi vill fortsätta med att erbjuda ett varierat gudstjänstutbud där
alla kan känna sig välkomna. Vi vill att "trösklarna skall vara låga" samtidigt
som vi vill prova nytt från handboksförslaget utan att förlora den kristna
trons fördjupning och behovet av igenkännande. I vår församling vill vi
erbjuda huvudgudstjänst i regel varje söndag/helgdag som alterneras
mellan församlingens två kyrkor och under större delen av året erbjuda
kvällsgudstjänster och konserter i den kyrka som inte har
huvudgudstjänsten.Vi vill erbjuda variation av gudstjänster med musik och
körsång regelbundet. Vi vill erbjuda många tillfällen till förrättningar med en
hög kvalité och i möjligaste mån kunna tillgodose de förrättningsökandes
behov och önskemål. Här är ett ledord tillgänglighet. Gudstjänsterna skall
också präglas av delaktighet.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMUNGSlNSTRUKTiONENS FORMALIADEL

De regler

för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE

(17

kap 3 och 5 § KO samt 37 kap 2§ KO)

Iförsamlingen firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag:
Om ”NEJ“ ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag hära

JA

|:|

NEJ

Att på annandagar fira annat alternativ än huvudgudstjänst.

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § 8118 kap 6 § KO)

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

enligt senast inlämnad gudstjänststatistik

.2

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

JA

i

Ej

aktuellt

a

g

efter den
20/5 2018

Om ”JA" ovan, hur många gånger per år? NAGON GANG
Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds

l:l

l:
.

_

CA1GANG/MAN

stift

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok

l:l

NEJ

|:|

ALLTID

l:l

JA

D

NEJ

El

JA

l:|

NEJ

|:|

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

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

församling

gånger/år med

10

i

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

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

.2..

församlingen ñnns följande prästtjänster:

Kyrkoherde 100%, Komminister 100%, Komminister 75% (vakant)

I

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

Hurmánga organisttjänsterñnns?

1(100%)

Hur många kantorstjänsterñnns?

1

(30%)

DIAKONER
Hur många diakontjänster finns iförsamlingen?
_9._

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

.Eäfââmlimâ'l,håll..(§9.'7/9).QiâlSQniâêâiâlânlz ..............................................................................
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ KO)

l

församlingen finns följande större spräkgrupper representerade:

AFêPlêlfêz.fiêElrâl'lQâlâlSêa.Näää ............................................................................................................

lvâr ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk

på följande

sätt:

Egna frivilliga samt anställda och tolk vid behov,

Finns beredskap
JA

för tillfälliga och akuta behov av att möta människor

NEJ

på andra språk än svenska?

I:

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

De flesta ovan angivna
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