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Följande dokument, som relaterar tIIl församlingsinstruktionen, finns i församlingen och är
lnsända till kontraktsprosten:
Barnkonsekvensanalys som genomförts vid framtagandet av
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Församlingsinstruktionen består av två delar: ett PASTORALT PROGRAM och en FORMALIADEL

1.

DET PASTORALA PROGRAMMET

Det pastorala programmet utgörs av en omvärldsbeskrivning samt en programförklaring

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

Församlingens omvärld
1.

Beskrivning

Geografiskt omfattar församlingen tätorten Höör samt de mindre orterna
Hallaröd, Munkarp, Norra Rörum och Tjörnarp. Det finns kyrka,
lförsamlingshem och kyrkogård på samtliga av dessa orter. På kyrkogården
i Höör finns Klockarebackens kapell. Församlingsgränsen går genom
Sätofta vars skola ligger i den del som ingår i Ringsjö församling. Höörs
och Ringsjö församlingar samverkar kring verksamhet på denna
l
,
I

Församlingen har 36 anställda, 34 förtroendevalda och ett antal ideella
medarbetare.
\31 december 2018 tillhörde 8867 personer Höörs församling, vilket utgör
65,7% av invånarna. Tio år tidigare var antalet tillhöriga 9688 vilket
motsvarade 80,9% av invånarna.
,

*

Genomsnittet för antalet gudstjänstdeltagare i församlingens kyrkor är 36
per huvudgudstjänst.
En utredning av gudstjänstñrandet i byarna före och efter
sammanläggningen till en församling år 2006 visar att antalet gudstjänster
minskade markant under åren 2000-2004, d.v.s. redan innan
isammangáendet. Det minskade antalet gudstjänster hade föregåtts av ett
minskat antal gudstjänstdeltagare. Minskningen av antalet gudstjänster fick
till följd att det genomsnittliga antalet deltagare ökade.

Inom församlingens område finns ett stort antal förskolor och skolor.
Förutom de kommunala finns även enskilda förskolor och skolor med
speciell inriktning som Waldorf, Montessori, kristen/kultur, Ur och skur.
Även äldreboende för pensionärer med särskilda vård- och omsorgsbehov
samt vårdhem med blandad inriktning finns det många av.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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Sociala förhållanden
Den sociala utsattheten har ökat markant de senaste åren. Alltfler hamnar
hos Kronofogden och många ansöker om skuldsanering. Detta sker såväl
bland barnfamiljer, singlar och par, som bland ensamstående föräldrar med
barn. Församlingen möter mycket av denna utsatthet inom framför allt
diakonin samt inom barn/familj/ungdom via verksamheter som t.ex.
Träffpunkten och Tonårscaféet.
Barn och unga
Många barn och ungdomar är aktiva inom sport och idrott samt musik och
kultur.
Det finns även en (fd) fritidsgård som Kommunen nyligen gjort om till
Kulturgård i syfte att aktivera ungdomarna mer, samt att, i viss mån, ändra
klientelet som besöker gården.

|

I

i

Andra samfund och religiösa rörelser
Församlingen har ekumenisk samverkan med Equmeniakyrkans församling
och med Nya Centrumkyrkan. Det finns ett rikt utbud av andra former av
andlighet, ofta med anknytning till Österländsk tradition och/eller annan,
(förkristen) andlighet/religion. Antalet muslimer har ökat de senaste åren.
Tidigare var de flesta från forna Jugoslavien. De som kommit sedan 2015
är i första hand från Syrien, Afghanistan, Somalia och Iran. Än så länge
finns dock ingen moské på orten.
I

l Höör bor många pendlare som jobbar i Lund, Malmö, Kristianstad, mm.
men valt att inte leva i en stadsmiljö. Man åker hemifrån tidigt och kommer
hem ganska sent.
Arbetslösheten är 5-6 % och ligger aningen under riksgenomsnittet.
På orten finns många småföretagare och enskilda firmor (se vidare i
statistikbilagan).
Många barnfamiljer, samt yngre pensionärer, flyttar till orten.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Utmaningar och möjligheter

Den ökade utsattheten och de ökande klyftorna i samhället är en utmaning.
Detta ställer större krav på diakonin. Genom ett fördjupat samarbete med
socialen, kommunen, skolan och andra sociala aktörer kan församlingen ha
en viktig roll då det gäller att möta människors utsatthet.
Behov finns av öppna sociala rum. Församlingen har lokaler som skulle
kunna vara platser för naturlig samvaro och gemenskap. Dessa
mötesplatser kan skapa möjlighet till samtal om tro och livsfrågor. Många
människor idag upplever stress och brist på tid. Kyrkan kan erbjuda
möjligheter till stillhet, retreat och andakt.

Höörs församling är präglad av en folkkyrkli'g tradition vilken bygger på att
kyrkan har en bred förankring hos församlingsboma. Denna utmanas av att
antalet kyrkotillhön'ga sakta minskar och upplevelsen av att kyrkan
marginaliseras. Genom att synliggöra församlingens närvaro och
medverkan i olika sammanhang kan medvetenheten om kyrkans roll i
samhället stärkas.

Klimat- och miljöfrågorna utgör en oerhört stor utmaning för församlingen
och för hela samhället. Vi måste ta denna utmaning på största allvar.
Genom Lex. de keltiska massorna och församlingens pilgrimsvandringar
kan vi få redskap till att utveckla en kristen hållbar livsstil med stor vördnad
för skapelsen och naturen. Genom fördjupande studiecirklar i olika kristna
andliga traditioner kan vi få möjligheter till reflektion och fördjupning.
För att klara de utmaningar som församlingen står inför behövs ett starkare
ideellt engagemang. Ett sådant kan även ge möjlighet till växt och
fördjupning i den kristna tron hos den som engagerar sig.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Höörs församling är en gemenskap av människor kallade av Kristus och en
del av den världsvida kristna kyrkan. Organisatoriskt hör församlingen till
Lunds stift och ingåri trossamfundet Svenska Kyrkan och därigenom i den
Lutherska kyrkogemenskapen. Geografiskt omfattar församlingen den
norra delen av Höörs kommun.
Den andliga tradition som präglar Höörs församling är den som utgår ifrån
tanken om en öppen folkkyrka, en kyrka med rum för alla som vill vara
med, "för den sökande och tvivlande likaväl för den trosvisse, för den som
hunnit kortare likaväl som den som hunnit längre på trons väg.” (KO 2014
6:e avd Inledning)

Alla kyrkotillhöriga har enligt kyrkoordningen uppdraget att tillsammans
med dem som har ett särskilt vigningsuppdrag, förkunna det kristna
budskapet. Detta betyder att alla har del av uppdraget att tolka, leva och
förkunna kristen tro. Det är i gudstjänst, bön, samtal och vardagshandlingar
som tron på Jesus Kristus blir uttryckt och kan växa och fördjupas.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

Församlingen skall vara synligt närvarande såväl i centralorten Höör som i
de byar som ingår i församlingens geografiska område. För att öka denna
närvaro behövs åtgärder som förstärker medvetenheten om att det är vi
alla tillsammans som utgör kyrkan.
Regelbundna gudstjänster i kyrkorna är tydliga uttryck för församlingens
närvaro. Församlingen bör vara företrädd vid viktigare händelser inom dess
geografiska gränser. Samverkan med lokala byalag och föreningar stärks.
Utmaningen med den ökade sociala utsattheten och oron måste bemötas
både genom en välorganiserad professionell diakoni och genom en
fördjupning av församlingens diakonala förhållningssätt.

Församlingens lokaler ska användas för att erbjuda sociala rum där
människor kan finna goda sammanhang. En fortsatt reflektion över de
fysiska rummens funktion och betydelse behövs. Kyrkorummen måste i så
stor utsträckning som möjligt vara öppna och tillgängliga för gudstjänst,
stillhet, bön, vila och enskild andakt. De digitala rummen och
mötesplatserna måste utvecklas.
En teologisk reflektion behövs kring de utmaningar som miljö- och
klimatfrågorna ställer oss inför. Denna måste få genomsyra alltifrån
gudstjänstlivet till dagliga beslut om färdsätt, inköp och uppvärmning. Det
är angeläget att vi tillsammans hittar en trovärdig och konsekvent hållning
inför vårt ansvar för skapelsen.
En fortsatt satsning på ideellt engagemang och ett ökat antal ideella
medarbetare behövs för att möta de utmaningar som församlingen står
inför.

Kraften att utföra uppdraget utgår från vilan i Guds nåd, så som detta
beskrivs i stiftets vision: "Bottna i nåden skapa i världen".

-

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

3. Den

grundläggande uppgiften

Församlingens grundläggande uppgift är i enlighet med kyrkoordningen att
ñra gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Detta
med syftet att "människor ska komma till tro på Kristus, och leva i tro, en
kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och
skapelsen återupprättas." (KO kap 1)
Samtliga verksamheter inom församlingen ska gå att härleda till denna
grundläggande uppgift. Uppgiften är en och dess olika dimensioner går in i
varandra.
Gudstjänst
Församlingens gudstjänst är en del av den världsvida kyrkans bön och
lovsång. Genom möjlighet till symbolhandlingar och liturgiskt deltagande
ges utrymme för den enskilde gudstjänstfrraren att hitta sina egna uttryck i
den gemensamma ordningen. Barn och unga ska ha möjlighet att vara
delaktiga i gudstjänstens olika moment.
Gudstjänsten gestaltar på ett särskilt sätt kyrkans närvaro och ska firas
regelbundet i församlingens 5 kyrkor. Dopet som livsväg synliggöras
genom doppäminnelsen, vilken alltid lyfts fram i huvudgudstjänsten.
Församlingens gudstjänstliv har många former, allt ifrån den liturgiska
huvudgudstjänsten, till enklare gudstjänster, böneandakter, keltiska mässor
loch pilgrimsvandringar. Kyrkorummen bör vara öppna för enskild andakt.
Den musikaliska gestaltningen har en stor betydelse för vår gudstjänst.
Varje söndag ñras mässa i församlingen.
l
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Undervisning:
Undervisningen har sin grund i dopet och i kallelsen att vara Jesus
lärjungar. Lärjungaskapet inbjuder till ett livslångt lärande och inom
församlingen ska det finnas möjlighet till växt och fördjupning för alla åldrar.
Hit hör även uppgiften att bedriva musikundervisning för barn- och unga
Undervisningen utgår från våra enskilda livserfarenheter och livsfrågor och
hur dessa kan belysas och relateras till bibelns berättelser och kyrkans
traditioner.
Frågan om en hållbar livsstil och hur denna kan hämta stöd ur kyrkans
traditioner och kristen tro måste utforskas genom samtal och gemensamt
sökande. Barn och unga bör ha en stor plats i detta samtal.
Ideell medverkan i undervisningen uppmuntras.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Diakoni
Diakoni är ett förhållningssätt som ska genomsyra allt arbete och
församlingsliv. Organisatoriskt måste diakonin inom församlingen stärkas.
En viktig uppgift för diakonin är att förmedla hopp och kraft att möte livets
utmaningar. Diakoni bottnari dopets nåd, vilar i gudstjänstens bön och
hämta kraft i mässans bröd och vin.
l församlingens diakonala livshållning ska barns och ungas utsatthet
särskilt uppmärksammas. Antalet äldre ökar och även detta måste tas med
i den diakonala beredskapen. För att utföra det diakonala uppdraget
behövs en god och ökad samverkan med kommunen och andra sociala
aktörer.
Genom diakonin och erbjudandet av sociala mötesplatser blir församlingen
synlig i vardagen för många.
Den diakonala livshållningen kallar oss alla att vara en profetisk rösti
samhället, så att vi kan vara jordens salt och stå upp för en rättfärdigare

*värld

Mission
Missionen är en sändning som finns med i varje gudstjänst och som
genomsyrar allt vad församlingen är och gör. Hur denna mission gestaltas
måste anpassas efter varje situation.
Missionen är ett uppdrag som Jesus gett sin församling, att döpa och att
förkunna evangeliet om Guds rike.
Församlingens engagemang kring frågor som rör rättvisa, fred, klimat- och
miljö och mänskliga rättigheter visari ord och handling på något av allt det
som ryms i arbetet för Guds rike.
Mission är för församlingen att ständigt öppna upp och möjliggöra nya
möten, nya gudstjänstbesök, nya tillfällen att samtala om och möta
budskapet om Jesus Kristus och att föra ut den kallelse med vilken Jesus
samlar sin kyrka. Missionen är gränsöverskridande och en ständig
utmaning att möta den andre.
Höörs församlings uppdrag sammanfattas med följande formulering:
'tillit till Guds närvaro -i öppenhet inför andens ledning - "odla Hopp för
I

världen.“
*Lunds stifts vision

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION ENS FORMALIADEL

De regler

för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE

(17

kapa och 5 § KO samt37 kap 2§ KO)

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

JA

NEJ

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

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år iförsamlingen
enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 24
1

enligt senast inlämnad gudstjänststatistik

63

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

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

0

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

gånger/är med

församling
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PRÃSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal prästtjänster: .3 5
1

I

församlingen finns följande prästtjänster:

100% Kyrkoherde

I

nst, 100% Komministertjänst, 100% Komministertjänst

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

Hur många organisttjänster finns?

“2., .....................

Hur många kantorstjänster finns?

DlAKONER

Hur många diakontjänster flnns i församlingen?

100% Diakmtlänêâ.

..

.

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

'forsamlmgenf'"“$ävenen100%d'akon'aSS'StentUanSt

1'1

0:6

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

församlingen finns följande större språkgrupper representerade:

I

ArabiskaFmskaBosnIskaAlbanskaEngelskateckensrarak

i

vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk på följande sätt:

Tolk anlitas vid behov.
Gudstjänstagendor på engelska ska tas fram.

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:

Enge'SKaTVSkESPans'kaFra“SkaDa“SKaFmSka
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