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Församlingslnstruktionen 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 lira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission,
För hjälp: Se Vägledning

för arbetet med försomlingsinstruktionen

Församlingens omvärld
Beskrivning

1.

Höganäs församling som innefattar centralorten Höganäs består av
småstadsbebyggelse med många angränsande naturområden och
omkringliggande landsortsbebyggelse. Höganäs är en bygd som är
expansiv och fungerar till största del som egen stad med affärsverksamhet,
och små och stora företag/arbetsgivare, men fungerar också till viss del
som förort till Helsingborg.
Inom församlingsgränsen finns två grundskolor som undervisar åk F-9 och
en Montessoriskola, alla med tillhörande förskolor, ett föräldrakooperativ
och en gymnasieskola, Kullagymnasiet, med såväl teoretiska som praktiska
program. Både introduktionsklasser och särskola finns i staden. staden
finns även familjens hus, med bl.a. öppen förskola och babyrytmik och ett
kulturhus, som även innefattar fritidsgården för dem från högstadiet och
uppåt. Härigenom kan barn tillgodose sig hela sin skolgång utan pendling
och det ñnns ett bra utbud av idrottsföreningar och fritidsaktiviteter i staden.
Ett orosmoln är de inom kommunen förda samtalen kring ekonomiska
neddragningar inom skola och kultur, samtidigt som det sker inflyttning.
Detta är en utmaning som kyrkan måste förhålla sig till och möta.
I

l Höganäs finns två vårdscentraler, socialförvaltning, trygghets- och
vårdboenden för äldre, hemtjänst, LSS-boenden, Familjefridsjouren,
Nattvandrarna, Frälsningsarmén och Träffpunkten. Stadens invånare har
på så vis institutioner som främjar hälsa och trygghet nära till hands.

Höganäs finns en känsla av ökad segregation. Staden har en tradition av
att vara uppdelad i två delar; övre och nedre. Segregationen följer till stor
del denna uppdelning. De flesta med utländsk bakgrund bor på Övre och
barn med utländsk bakgrund gåri skolan där. På samma skolor finns även
Särskolan. Många i social utsatthet bor på Övre, men kyrkans placering är
på Nedre. Församlingens omsorg och verksamhet har svårt att nå de mer
socialt utsatta grupperna i samhället. Detta påverkar både vuxna och barn,
oavsett geografiskt ursprung.
l

-antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

staden bor många änkor och änklingar, ensamstående med barn och
ensamma som är mycket fattiga. i samhället syns en statusuppdelning,
främst bland 30-40-áringar, och denna typ av grupperingar kan ses också
bland ungdomar. Socioekonomiska förhållanden präglar främst
uppdelningen.
I

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Utmaningar och möjligheter

Utmaningar:
- Samhället blir mer och mer digitaliserat, vilket lätt leder till mer ensamhet

- Samhället blir mer och mer individualiserat, vilket lätt leder till ensamhet
- Samhället är idag mer sekulariserat än tidigare
- Sämre förtroende för Svenska kyrkan pga. dyra utköp, resor osv. (Även
om det inte gäller Höganäs blir vi i detta sammanhang en del av en helhet)
- Bristande intresse för att ta reda på fakta, vilket leder till att rykten sprids
och människors förutfattade meningar om kyrkan kan förstärkas
- Medias negativa bild av Svenska kyrkan
- Alltfler äldre bor hemma i stället för på trygghets- eller äldreboende
- Konkurrens från andra föreningar, bl.a. på söndagförmiddagar
- Få människor att förstå att vi har något viktigt att ge
- Uppdelningen av staden/församlingen, både geograñskt och

socioekonomiskt
- Ekonomiska nedskärningar inom skola och kultur
- Människors kunskap om Bibelns berättelser och annan grundläggande
kunskap om kyrkan och kristendomen är mycket begränsad
- Risken att skolorna nekar samarbete med kyrkan

Möjligheter:
- Församlingens vision att vända medlemstappet

- Många människor söker idag efter "något mer'
- Många människor söker sig till kyrkan när andra samhällsaktörer "sviker"
- Stora möjligheter att utveckla det ideella arbetet
- Den enligt kommunen planerade inflyttningen till staden
- Samverkan med myndigheter, kommun och organisationer
- Intern samverkan mellan våra verksamheter
- Öppna upp kapellet på kyrkogården mer
- Vi gör redan ett gott arbete med god kvalitet
- Göra mer reklam för oss själva och vad vi gör
- Många vet om att vi finns och vad vi gör
- Tröskeln att komma till kyrkan är låg för många

Sammanfattning:
Det framtida samhället i kommer att präglas av en ökad grad av oro och
osäkerhet. När allt upplevs som föränderligt och relativt vill Höganäs
församling peka på kyrkans ZOOO-äriga budskap. Som kristen församling
vill vi finnas som en naturlig del i församlingsbornas liv och kunna svara
upp mot de olika behov som finns idag och i framtiden.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Höganäs församling är en del av Kristi kyrka på jorden. Jesus själv
uppmanar alla kristna att gå ut i sin omvärld och förmedla evangeliet, dopet
och Jesu bud till alla människor. Petrus sammanfattar församlingens
uppgift med att hålla sig samlade och sansade, att be, att vara gästfria, att
tjäna och älska varandra. Detta gäller fortfarande två tusen år senare och
utgör grunden för Höganäs församlings fortsatta arbete. Därför vill
församlingen verka för att människor ska komma till tro på Kristus och få
möjlighet att växa i sin tro. Församlingen vill skapa mötesplatser där
relationen till individen, till andra och till Gud fördjupas. l allt vi gör ska vi
värna Guds skapelse. Församlingen vill i kontakten med människor hålla
fram evighetshoppet att Gud en gång ska ställa allt till rätta, men att vi
redan här kan få uppleva glimtar av det. Den kristna tron är och förblir
kärnan församlingens arbete (hämtat ur församlingens vision 2016-2025).

-

i

Kallelsen att föra ut evangelium är given åt Guds hela folk. Dopet är den
grundläggande vigningen till tjänst i kyrkan och ger delaktighet i kyrkans
gemensamma uppdrag. För att fullgöra denna kallelse och synliggöra
Höganäs församlings grundläggande syn på vilka som utgör den synliga
församlingen tar vi vår utgångspunkt i 1 Petrusbrevet 2:4f: "När ni kommer
till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och
ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge".
Kyrkan tillhör alla döpta, och delaktighet och gemenskap är grundläggande
i församlingsarbetet, oavsett om man är ideell, deltagare, förtroendevald
eller anställd. Alla som vill ska få möjlighet att engagera sig i församlingen
och vara en del av gemenskapen oavsett nationalitet, kön, könsidentitet,
könsuttryck, sexuell läggning. kapacitet, ålder enligt församlingens
värdegrundspolicy.
Kyrkan och församlingshemmet ska vara en öppen plats, där människor
känner sig välkomna i livets alla olika situationer. För att kunna gestalta
denna vision är alla viktiga byggstenar, var och en med sina gåvor och
förutsättningar. Församlingens yttersta syfte med allt vad den är och gör är
att hjälpa varandra till ett liv i tro, samt att skapa och fördjupa en kristen
gemenskap så att Guds rike utbreds och skapelsen upprätthålls.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Uppdraget

för de närmaste fyra åren

I vårt arbete
melmmarmmmwttmseeer vi tagit fasta på och utgått
från de strategier som âterñnns Höganäs församlings vision 2016-2025.
Till strategierna har vi kopplat de mål som vi har för avsikt att arbeta med
under de kommande fyra åren.
i

Mål för gudstjänst:
1) Vi ska öka andelen gudstjänstdeltagare i huvudgudstjänsten med 20 %.
2) Vi ska öka antalet gudstjänsttillfällen under året.
3) Vi ska knyta alla verksamheter och grupper till huvudgudstjänsten.
Mål för diakoni:
1) Vi ska vi ha en fungerande organisation kring den ideella verksamhet
som berör området diakoni, med utbildning, handledning etc.
2) Vi ska ha en fungerande samverkan med minst fyra av de aktörer som
identifierats i diakonigruppens omvärldsbeskrivning. Även här behövs en
arbetsgrupp.
3) Vi ska ska ha genomfört en studiecirkel kring boken "Diakonins sju bord”
med tre träffar per termin och ett kapitel perträff. Studiecirkeln ska vara
rullande under fyra år. Målet är att minst 40 personer ska ha deltagit i
studiecirkeln efter fyra år.
4) Vi ska fördubbla antalet ideellt engagerade inom den diakonala

verksamheten.
Mål för undervisning:
1) Vi ska utveckla en plan för att sprida bibelns berättelser och ge barn som
vuxen möjlighet att utveckla sin tro.
2) Vi ska än mer ge barn som vuxen möjlighet att fundera över livets och
trons frågor.
Mål för mission:
1) Vi ska synas mer i Höganäs, även utanför våra väggar.
2) Vi ska utveckla dialog och samverkan med lokala samhällsaktörer.
3) Vi ska utveckla arbetet med Barn och Framtid.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

3. Den

grundläggande uppgiften

Gudstjänst
Söndagens huvudgudstjänst är centrum i församlingslivet. Den är den
gemensamma mötesplatsen med Herren där Guds Ord förkunnas och
sakramenten förvaltas. Gudstjänsterna ska alltid präglas av god
förberedelse, hög kvalité och med så hög delaktighet som möjligt. Vi vill
värna det klassiska arvet i såväl förkunnelse, liturgi, musik men också
bejaka förnyelsens och modernitetens möjligheter. Målsättningen är att
gudstjänsterna skall präglas både av den kristna trons glädje men också av
trons allvar. Både regelbundna och nya deltagare skall känna att de är
sedda och välkomna i församlingens gudstjänst. Det är viktigt att de som
vill finna en djupare gemenskap med församlingen ges möjlighet till det. Vi
vill sträva efter kontinuitet för att skapa trygghet såväl för vana som ovana
besökare, varför det är viktigt att all förändring sker med eftertanke och
omsorg.
Diakoni
l Höganäs församlings vision 2016-2025 kan vi läsa att "Höganäs
församling är en del av Kristi kyrka på jorden. Jesus själv uppmanar alla
kristna att gå ut i sin omvärld och förmedla evangeliet, dopet och Jesu bud
till alla människor. j...] Därför vill vi verka för att människor ska komma till
tro på Jesus Kristus.” Sett ur det diakonala perspektivet innebär detta bland
annat att vi ska följa Jesu exempel vad gäller omsorg, fältarbete, själavård
och andlighet. Vårt diakonala förhållningssätt tar sin utgångspunkt i alla
människors lika värde och möter behov utifrån insikten att församlingen är
del av en global gemenskap där alla behöver varandra. Med vetskap om
den nöd och det lidande som finns både på nära håll och andra delar av
världen behöver vi påminna oss om att kyrkans uppdrag och det diakonala
ansvaret bärs av alla medlemmar.
i

Undervisning
”Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade
skrifterna för oss?” Luk. 24:32 Höganäs församling ser undervisning som
ett livslångt lärande där delandet av liv och tro ger möjlighet att växa
tillsammans. Församlingen har en omfattande verksamhet bland barn och
ungdomar, med en mängd olika mötesplatser med möjlighet till teologisk
fördjupning, samtal och andlig vägledning. När Jesus efter uppståndelsen
mötte de två Iärjungarna på vägen till Emmaus drogs de in i ett lärande
samtal med utgångspunkt i både sin faktiska livssituation och i de historiska
texterna. Kyrkans undervisning vilar på dessa två perspektiv våra egna liv
i relation till Bibelns levande ord.
all församlingsverksamhet s behöver det
därför finnas en växelverkan mellan dessa perspektiv. Det gäller såväl
barn- och ungdomsverksamheten som förkunnelsen i gudstjänsten och i
verksamhet med vuxna.

-

I

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Mission
"Som Fadern har sänt mig sänderjag er” Joh 20:21. Svenska kyrkan i
Höganäs är en del av den världsvida kyrkan. Kyrkans grundläggande
uppgift har sin utgångspunkt i Jesus Kristus som var sänd till världen av
Fadern. Jesus sänder sin kyrka i världen till hela världen med uppdraget att
låta hela evangeliet bli hört och synligt för hela människan. Grunden i
kyrkans uppdrag, kyrkans mission, är Guds längtan. Målsättningen är att
fler människor ska komma till tro på Kristus. Genom dopet är varje medlem
kallad i kyrkans tjänst och därmed en del av Guds mission. Uppdraget
handlar också om att förvalta den skapelse Gud gett mänskligheten samt
att vårda och bygga upp relationer och gemenskap. Mission berör såväl det
lokala som det globala arbetet. Att låta det världsvida perspektivet och de
erfarenheter som ryms i mötet med Svenska kyrkans internationella arbete,
Loppan och Barn och Framtid påverka oss som kyrka i Höganäs är viktigt.
Lika angeläget är att möta de perspektiv som ryms i vårt eget samhälle i
vår egen tid. Reformatorn Martin Luther formulerade en kallelsetanke som
är aktuell ännu i dag; att en människa är kallad att stå i Guds tjänst i sin
vardagliga gärning. Vi firar gudstjänst vissa dagar för att leva i Guds tjänst
alla dagar. Bön och arbete behöver gå hand i hand för att tro och liv ska
höra ihop. Så kan kyrkan med sina medlemmar ge ett trovärdigt
vittnesbörd.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL

De regler

för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

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

JA

I

NEJ

D

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap4 § & 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 5.5...............................................................................................
Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som
ingår i Den svenska kyrkohandboken som huvudgudstjänst?

Om "JA" ovan, hur många gånger per år? NÅGON GÅNG

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket Lunds
i

D

JA

I:|

CAT GÅNG/MÄN

stift

D

ALLTID

|:|

NEJ

JAG

NEJ

JA

Församlingen använder förslag till kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2016

NEJ

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

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

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

gånger/år med

församling

10

i

D

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal prästtjänster* .2 .....
I

församlingen finns följande prästtjänster:

Kyrkoherde och två komministerljänster

I

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

Hur många organisttjänster finns?

1

Hur många kantorstjänster finns?

DIAKONER

Hur många diakontjänster finns i församlingen?

End'ak°"'la"5t

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

11

1%

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

l

församlingen finns följande större språkgrupper representerade:

Ingastorresprakgrupperutoversvenska

I

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

Finns beredskap
JA

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

NEJ

B

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

Anvandemssa“°'ktJa"5tV'db°h°V
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