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

DET PASTORALA PROGRAMMET
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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 församlingsinstruktionen

Församlingens omvärld
Beskrivning

1.

Vår omvärld.
Fridlevstads församling är en av åtta församlingar/pastorat
Karlskrona-Ronneby kontrakt. Totalt bor det 4350 personer i församlingen
och 3321 (76,3%) av dem är medlemmar i församlingen.
i

Aktörer som flottan, Varvet. Ericsson, Landstinget har spelat stor roll och
på senare är även NKT, Blekinge tekniska högskola och Stena Line.
Från hösten 2014 och med flyktingsituationen kom Fur, tidigare Blekinge
läns sanatorium Saleboda, att nu användas som flyktinganläggning. Den
har innan hyst skiftande verksamheter som bl.a. vandrarhem. Fur ligger
geografiskt inom Fridlevstads församling.
i

i

Fridlevstads församling och Fridlevstad har anor från tidig medeltid och den
äldsta kyrkan är bygd i slutet av 1100-talet. Sillhövda kyrka är bygd 1945
och återspeglar Vadstena kloster i sin arkitektur och är helt anpassad efter
altartavlan från 1400-talet. Den största kyrkan är Tvings kyrka och är bygd i
ny klassicistiskstil och daterar 1843.
församlingen finns tre skolor; F-åk 6 som alla är belägna intill våra kyrkor
och samarbetet mellan kyrka och skola är en självklarhet.
I

Ett stort byggprojekt från bygdens initiativ är Allhallen i Holmsjö. Allhallen
ska möjliggöra rekreation för människor i alla åldrar och denna är placerad
ett stenkast från Sillhövda kyrka. Allhallen invigdes hösten 2015.

Fridlevstad församling består av tre mindre samhällen/byar. Fridlevstad,
Tving samt Sillhövda, och Fridlevstad är det större samhället. Samhällerna
består framförallt av människor som bor här men jobbar inne Karlskrona,
det finns även en del jord- och skogsbruk i församlingen.
i

Transport.
Att ta sig med lokaltrafik till kyrkorna och församlingshemen under helgerna
är något undermålig, församlingen har löst detta genom att erbjuda kyrktaxi

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

till och från kyrkorna på söndagar.

lnom vår församling finns det två serviceboende, med träffpunkter där
församlingen medverkar.
Inom församlingens område finns det flera andra samfund och föreningar,
och det finns ett samarbete mellan Fridlevstads församling och dessa
samfund och föreningar.

Arbetsplatsen.
Arbetsplatserna i församlingen är förlagda enligt följande:
pastorsexpeditionen är förlagd i Fridlevstad, där det också finns ett
församlingshem och en kyrka, i Sillhövda octhing ñnns en kyrka och ett
församlingshem samt i Saleboda har församlingen ett kapell.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2. Utmaningar och

möjligheter

Mycket av det som samhället gör idag har i mångt och mycket initierats
och/eller stötts av den kyrkliga organisationen. Detta betyder att mycket av
det som kyrkan gör idag har tagits över och/eller kopierats av sekulära
grupper och organisationer.
Förrättningar såsom dop, vigsel och begravning kan idag ske helt
borgerligt och utanför kyrkan. Men även den verksamheten som kyrkan har
när det gäller barn, ungdomar, diakoni, körer och musikutbildning, görs
idag av andra organisationer.
Detta gör att det på många ställen kan upplevas som att kyrkan biter sig
fast vid det som varit och kanske alltför sällan rannsakar sig själv och sin
verksamhet samt det samhälle som hon är van att finnas i. Detta gör vi
istället för att se var de dolda behoven finns och som gömmer sig hos
dagens människor.
Fridlevstads församling står precis som många andra församlingar inför
utmaningen, att få våra församlingsmedlemmar att komma till kyrkan. i
dagens samhälle är det inte ett naturligt inslag att avsluta veckan med att
gå i kyrkan. Vi lever idag i ett digitaliserat kunskapssamhälle med en
teknisk utveckling som går allt snabbare. Samhället idag är också mer
individinriktat än gemenskapsinriktat. Människor flyttar och rör på sig mer
nu vilket kan upplevas att stå i kontrast till kyrkans lokala förankring, där vi
vill bygga gemenskap och ge människor en möjlighet att mötas. och då
framförallt i kyrkorummett
Kyrkorummen.
Tillgängligheten är stor till våra kyrkor som öppnas upp vid behov (mellan
8-15 vardagar eller annan överenskommelse med kyrkvaktmästarna), och
våra kyrkvaktmästare visar gärna runt om så önskas. Kyrkorummet är ett
heligt rum som ska inbjuda till en stunds stillhet och bön. Här finns det plats
*att föra ett samtal med Gud. Det är också ett rum för gudstjänst, men
upplåts även till andra program så som konserter, det finns alltid med en
andaktstund i varje annat program.

Vision.
Vår vision är att skapa mötesplatser där de stilla samtalen kan föras över
en kopp kaffe, eller en vävstol, snickarbänk. vandringsstav eller något
liknande. De övergripande orden att bära med sig kan finnas i begreppet"Kom och möt!"
Vi vill också att församlingens medlemmar och andra besökare ska uppleva
att vi är en naturlig del av samhället. Vi vill möta människor i livets alla
skeden och vara en naturlig del i den enskilda människans liv.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Vi vill med vår verksamhet kunna: rent och klart förkunna Kristus med den
jag är, det jag säger och det jag gör, bygga gemenskap och medverka till
förtroendefulla och utvecklande relationer, kunskapsutrusta med Guds ord
och trygghet i det sakramentala mötet samt modiggöra individen och sända
ut!

Vi vill satsa mer på de personliga mötena som erbjuds oss, samt om möjligt
kvalitetshöja dem så att vi kan öppna vägar hos dem vi möter för en
längtan till Gud. För att kunna uppnå detta vill vi skapa fler lekmannaledda
grupper som:
mindre samtalsgrupper
upptäckargrupper
förrättningssamtal
samtal om sångernas innebörd i körerna
unga ledare och utbildning av dem
lvuxenkonfirmandgrupper
leva vidare grupper
bibelstudiegrupper
föräldragrupper
kyrkorumsilluslrationsgrupper
drama
pilgrimsgrupper
gudstjänstgrupper m.fl.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

Att knyta församlingens verksamhet kring Dop, Bordet och Ordet.
Detta vill vi göra genom att förankra sakramenten i gudstjänsten. Ordet har
vi med oss under gudstjänsten och i samtalet med varandra.
Församlingen kan också med dessa tre ord som ledstjärnor, möta
människor utifrån vad de ärjust i mötet. Genom dessa ord kan
församlingen ge kunskap om tro och liv och förhoppningsvis öppna dörrar
till en bredare kyrka med stor gemenskap.
Församlingen vill arbeta med dialoger i olika former; vid kyrkkaffet,
skola-kyrka mm.
Församlingen vill inspirera till gudstjänstglädje, så att människor kan få del
det kristna hoppet som delas vid varje gudstjänsttillfälle.

i

Dopet är en av de grunderna som kyrkan vilar på och framförallt utgör det
en grund för det kristna livet, församlingen vill därför välkomna alla som är
på väg till dopet, ung som gammal, några hinder för dop skall ej finnas i vår

församling.
Bordet är nattvardsbordet där församlingen delar en gemenskap med
varandra och med Jesus. Men bordet är också kaffebordet där samtalen
efter gudstjänsten, under församlingsaftnar och i olika gruppformationer
sker. Här utbyts erfarenheter och en gemenskap formas.
Ordet är det som förkunnas under gudstjänsten, men också de som sprids
samtalen kring kaffebordet.

i
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3. Den

grundläggande uppgiften

Församlingens uppdrag är enligt kyrkoordningens andra avdelning, andra
kapitel första paragraf: "Församlingen är det lokala pastorala området.
Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva
undervisning samt utöva diakoni och mission. Församlingen har ansvar för
den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen. Det finns
särskilda bestämmelser om skyldigheten att tillhandahålla dop,
konñrmation, vigsel och begravningsgudstjänst. Församlingen får lämna
bidrag till internationell diakoni och mission. Församlingen ska anställa och
avlöna den personal samt anskaffa och underhålla den egendom som
behövs för församlingens verksamhet"
Gudstjänst.
Gudstjänsten är det centrala i vår församlings liv, och vi vill att söndagens
gudstjänst/mässa skall vara höjdpunkten, från vilket församlingens arbete
utgår. Gudstjänsten skall också vara rogivande och stämningsfull och alla
är välkomna att deltaga. Hänsyn tas till barn och barnfamiljer och det
erbjuds möjligheter för dem att deltaga i gudstjänsterna. Gudstjänst firas
oftast två gånger varje söndag samt under andra kyrkliga högtider. Vi vill
genom detta erbjuda församlingsmedlemmar möjlighet att kunna deltaga
under gudstjänsterna. Vi vill också synliggöra att gudstjänsterna är hela
församlingens gudstjänst.
Vi lägger också stor vikt vid musiken under gudstjänsterna samt i
församlingslivet. Musiken är en av de kyrkliga uttrycksformer, som på ett
påtagligt sätt ger inspiration till det andliga sökandet. Det är därför viktigt att
våra körer medverkar med sång under gudstjänsterna.
Diakoni.

Vår församlings definition av diakoni som kristen tro, är att mötet med
människor ha ett handlingssätt som är kärleksfullt och fyllt med ödmjukhet
och empati. Vår diakoni utgår från Guds budskap om kärlek och att stödja
utsatta människor. Vi vill inom diakonin fortsätta att utveckla vårt arbete
med fler målgrupper samt vill vi erbjuda olika former av samtal i frågor som
rör vardagslivet och existentiella frågor, både enskilt och i grupp.
i

Det pedagogiska arbetet med barn och ungdom.
Barnen ska enligt Jesu uppmaning ha ett framträdande utrymme i
församlingen. Därför arbetar vi i vår församling utifrån en barnanalys där
varje barns rättigheter respekteras.
Vi jobbar också med att tillvarata barnets bästa då varje barn har en unik
kunskap om sin egen situation. Detta innebär att vi försöker vara mer
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lyhörda och lyssna på barnen och vi försöker sedan utifrån deras behov
och förutsättningar skapa möjlighet till deltagande. Som vuxna och
professionella har församlingen ett ansvar för att göra detta möjligt för
barnen och ungdomarna. l församlingens barnkonsekvensanalysarbete
använder vi oss av den handbok för barnkonsekvensanalys som finns i
svenska kyrkan samt använder vi oss också av FN:s barnkonvention, som
har en framträdande roll i hur barns rättigheter ska tillgodoses. Utifrån detta
försöker vi ge möjlighet för alla barn och ungdomar att kunna deltaga i
församlingens grupper.

Undervisning.
Utifrån Jesu missionsbefallning ligger församlingens uppgift i att hjälpa
människor att fördjupa och växa i sin kristna tro. Detta ger genom
gudstjänsterna, genom dialoger, i mötena, i samtalen och i
konfirmationarbetet. Vi vill erbjuda människor i olika åldrar tillfällen att
samtala om och kring Gud, om livet och genom detta ge varje människa en
möjlighet att växa i sin tro, och att fördjupa kunskapen om den kristna tron.
Vi vill också erbjuda en mötesplats för de som inte bara tilltalas av Ordet
och det intellektuella samtalet, utan föredrar andra metoder och
uttrycksformer.
l undervisningen ligger också ett självklart utrymme för barnen och
ungdomarna att utveckla sin kristna tro och att fördjupa sig i den på ett sätt
som passar dem.
Församlingen erbjuder också vuxna och äldre församlingsmedlemmar
möjligheten att fördjupa sig i sin kristna tro, växa i sin tro både andligt och
själsligt. Detta sker i organiserade studiegrupper. där det erbjuds samtal
om den kristna tron och det kristna livet.
Mission.
Församlingen har också ett missionerande uppdrag. Detta sker i alla möten
med olika människor på olika platser. Framförallt vill vi att kyrkorummet ska
vara en naturlig mötesplats för alla människor. l missionsarbetet vill vi
främja kontakt- och gemenskapsmöjligheter genom att ge människor
regelbundna tillfällen att träffas.
Vi vill också ha ett öppet samarbete med de olika verksamheterna som
finns inom vårt församlingsområde, så som serviceboende, träffpunkter,
skolor och arbetsplatser. Församlingens präster ställer upp som
resursperson i andliga, etiska, och existentiella frågor och vid behov även
som stödpersoner.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL

De regler för församlingen och församlingens verksamhet som

rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE (17 kap3 och 5 § KO samt 37 kap 25 KO)
församlingen firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag:
Om ”NEJ" ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.
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FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § &18 kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i församlingen

enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 : 24

enligt senast inlämnad gudstjänststatistik
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Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som
ingåri Den svenska kyrkohandboken som huvudgudstjänst?
aktuellt
efter den
20/5 2018
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Om "JA" ovan, hur många gånger per år? NAGON GANG
Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds
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HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)
En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund firas som huvudgudstjänst högst

.9. ............... gånger/år med ................................................ församling i ...........................................................
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PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

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

I

..2.. .....

församlingen finns följande prästtjänster:
En kyrkoherde samt har vi anställt en prästkandidat som tjänstebiträde.

l

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

Hur många organisttjänster flnns?

0

Hur många kantorstjänster finns?

..1.

DIAKONER

Hur många diakontjänster finns i församlingen?

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÃK (57 kap 5§ KO)

församlingen finns följande större spräkgrupper representerade:

I

svenska

I

vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk på följande sätt:
i vår församling talar de flesta människorna svenska. Vi har några få människor i
församlingen som talar annat språk, men de förstår svenska och vill lära sig att tala
svenska.
församlingen har några av våra medlemmar startat ett integrationscafé.
I

Finns beredskap
JA

El

för tillfälliga och akuta behov av att möta människor

på andra språk än svenska?

NEJ

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