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

1,

DET PASTORALA PROGRAMMET

Det pastorala programmet utgörs av en omvårldsbeskrivning samt en programförklaring

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

Församlingens omvärld
Beskrivning

1.

Hörby kommun bor det 15 552 personer. Knappt hälften av befolkningen,
ungefär 7600, bor i tätorten och resten i byarna runt omkring. 2000
personer, 13 % av befolkningen i kommunen är födda utanför Sverige.
Hörby församling har 10 937 medlemmar, vilket utgör 70 % av den totala
folkmängden.
Enligt statistik från 2017 är 80,4 % av befolkningen (20-64 år)
förvärvsarbetande. Öppet arbetslösa eller sökande i program med
aktivitetsstöd utgör 6,7 % av befolkningen. Andelen bidragsförsörjda i
kommunen har sedan 2014 minskat från 15 % till 13,6 %.
Utbildningsnivån fortsätter stadigt att höjas i kommunen och 2017 hade 17
% i åldersgruppen 25-64 är minst 3 års eftergymnasial utbildning. Det är
dock en bit kvar till riksgenomsnittet som är 27 %.
I

Sverigedemokraterna blev det största partiet i kommunalvalet 2018 och
efter valteknisk samverkan med Moderaterna, Kristdemokraterna och
SPI-Välfärden tog dessa över styret av kommunen.
Hörby är en företagarkommun med ett stort antal små och medelstora
företag. Bland de större kan nämnas Nolato, Atos Medical, Ugglarps
slakteri och Hörby bruk. Hörby Kommun är den största enskilda
arbetsgivaren. Lantbruksnäringen är stor inom kommunen där det idag
finns många stora enheter. Andra viktiga näringsområden är försäljning,
detaljhandel och bygg- och anläggningarbete för att nämna några
verksamhetsområden.

Hörby har ett rikt föreningsliv och stort utbud av fritidsaktiviteter inom
många områden som idrott, kulturverksamhet, friluftsliv, folkbildning och
liknande. Närheten till naturområden som Fulltofta strövområde med
Naturcentrum ger möjlighet till rekreation och friskvård.
Hörby tätort har en gymnasieskola (Hörby praktiska gymnasium), tre
högstadieskolor och ett flertal förskolor samt låg- och mellanstadieskolor
utspridda över kommunen. Flertalet gymnasieelever går på skolor i Eslöv,
Lund, Malmö och Kristianstad. Detta medför långa pendlingstider, framför
allt för dem som är boende utanför Hörby tätort.
Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

I Hörby kommun finns det ett flertal äldreboenden, inriktade på olika
patientgrupper, drivna i kommunal eller privat regi
En majoritet av kommunens invånare bori Hörby tätort. En ökad inflyttning
av äldre till tätorten har medfört att flera seniorboenden byggts.

Hörby har många barnfamiljer. Flera har sin arbetsplats på andra orter
vilket möjliggörs av att kollektivtrafiken är väl utbyggd. Kommunikationerna
ut i byarna sker huvudsakligen i form av taxi genom kommunens avtal med
Skånetrafiken om närtrafrk.

Barnomsorgen är väl utbyggd med både kommunala och fristående
förskolor. En av de fristående förskolorna, Gnistan. drivs med kristen
inriktning och där finns en viss samverkan med församlingen.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2. Utmaningar och

möjligheter

Hörby präglas av att vara en modern handelsort med tradition.
Samhällsbilden har de senaste årtiondena förändrats genom inflyttning,
invandring, utveckling av företagande, pendling och kommunsamarbeten.
ldeellt engagerande i olika organisationer, föreningar och
sammanslutningar blir allt färre. Lokala evenemang av olika slag är inte lika
attraktiva att besöka som att göra en resa eller utflykt för att egentligen
göra precis samma sak någon annanstans. Många vill resa och uppleva
världen. Att möta både tradition och förändring blir ett uppdrag för oss.
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kontakter med Arbetsförmedlingen har framkommit att många personeri
regionen är i behov av stöd att ”komma tillbaka" efter långvarig
sjukskrivning och/eller arbetslöshet. Församlingen tar en aktiv del i detta
arbete i projektet "Gröna huset” med stöd av EU genom Europeiska
Socialfonden (ESF).
I

Hela samhället är idag individualistiskt där många längtar efter
självförverkligande på olika sätt. Det finns ett sökande efter livsinnehåll och
Iivsmening samtidigt som människor inte riktigt vet var de skall leta eller
vad de skall leta efter. Som kyrka har vi stor kompetens att arbeta med
sådana frågor. Vårt uppdrag blir att söka nya uttryckssätt och mötesplatser.
Många lever i olika familjesammansättningar med ett stort antal relationer.
Det är vanligt att barn och unga bor i flera olika familjekonstellationer.
Kärnfamiljen är inte längre lika självklar, vilket har lett till att människors
trygghet och tillhörighet har förändrats.
Strävan efter att de äldre skall bo kvar i egna hem så länge som möjligt kan
leda till ensamhet och isolering. Tidsbrist och arbetsbelastning för den
arbetande generationen kan medföra att det blir svårt att underhålla livets
olika relationer både till de yngre och de äldre. Kan kyrkan bidra till en
bättre balans i livet, eller kan våra ambitioner t.o.m. öka stressen?

Livet på landet har förändrats mycket. Verksamheter och rörelser har lagts
ner, mycket av Iivspulsen har försvunnit. Ändå vill vi ha en levande
landsbygd. Här har den digitala utvecklingen den positiva effekten att
förutsättningarna för att sköta arbete hemifrån även på landsbygden har
ökat. Den digitala utvecklingen fortsätter att påverka samhället och livet för
alla åldersgrupper. Mycket av de mänskliga sociala kontakterna och
mötena sker idag på digitala plattformar. Vi behöver inte längre lämna våra
hem, vilket innebär att tillfällena för möten öga mot öga blir allt färre. Den
ökade digitaliseringen kan för den äldre generationen innebära ett ökat
utanförskap och kan göra det svårare att hantera sin ekonomi och nyttja
samhällets tjänster. Kan kyrkan stå för ett positivt bidrag i denna
utveckling?

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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Programförklaring
1.

Identitet

Hörby församling är en del av den världsvida kristna kyrkan. Det
perspektivet är viktigt när vi utformar vårt arbete i Hörby församling i
Svenska kyrkan, Lunds stift. Vi är kyrka i en lång tradition med många olika
uttryck.
lvår församling är den kyrkliga tradition som tre EFS-föreningar står för
också något som präglar många människor i vår bygd,
Som kyrka är vi en viktig del av det samhälle som har till uppgift att
förmedla välfärd till de som vistas här. Med vår speciella kompetens som
kyrka kan vi bidra till detta och kompletterar därigenom andra
samhällsaktörer. Genom vår närvaro och våra handlingar vill vi vara en
relevant, öppen och inbjudande kyrka som förkunnar och lever evangeliet
om Jesus Kristus.
Tre värdeord vill vi att vår församling skall präglas av- Öppenhet, Närvaro
och Delaktighet.
Öppenhet för mötet med Gud och Guds vilja för alla människor,
tillsammans med öppenhet för de behov och den längtan vi alla bär på.
Närvaro i vardagslivet genom nätverk och samarbeten såväl som genom
gudstjänster och olika typer av samlingar, med en övertygelse att i allt detta
ñnns också Gud närvarande.
Delaktighet som ett sätt att mötas som medmänniskor och som inbjudan att
vara delaktiga i Guds goda handlande med vår värld.
Dessa tre värdeord ser vi som en fortsättning av Lunds stifts vision, Bottna i
nåden skapa i världen, inspirera lärande och samlas kring hoppet, med
dopet som grund, för att möta livets och världens utmaningar, - vilket
alltsammans skall genomsyra även vår församlings arbete och finna sina
särskilda former här.

-

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2. Uppdraget

-

för de närmaste fyra åren

vårförsamling skall det ges möjlighet för den som vill att engagera sig i
arbetet inom kyrkan Vi skall utveckla det ideella engagemanget och sträva
efter att verksamheter bärs av ideella ledare tillsammans med anställda.
Anställda i församlingsverksamhet skall i ökad utsträckning få en strategisk

i

l

funktion i rollen av att vara möjliggörare.
- Hela församlingen med alla dess invånare och kyrkor är viktiga i vår
verksamhet. Gudstjänster och olika verksamheter skall planeras och
genomföras så att detta blir tydligt.
Hörby som centralort och huvudkyrka har sin särskilda roll men inte så att
resten av församlingen riskerar att komma i skymundan.
- Barnen är vår framtid och som kyrka vill vi finnas till som stöd för barn och
unga. Detta skall vi ha i åtanke när vi planerar verksamheter och formerna
för dessa. Detta kan betyda att viss verksamhet drivs trots relativt få
deltagare och att extra resurser kan tillföras när behov finns av detta.
0 Skapa mötesplatser mellan generationer.
- Ge alternativ till engagemang anpassade till efterfrågan, med avvägning
utifrån de krav från olika håll som människor upplever.
0 l församlingsverksamheten skall vi
arbeta med oss själva så att vi är
synliga och tillgängliga för de som bor och vistas i församlingen.
0 Vi skall förvalta och utveckla det kulturarv som
våra kyrkor utgör genom
att underhålla våra kyrkor väl, göra dem enkelt tillgängliga genom
öppethållande och lyfta fram historiska och kulturella värden tillsammans
med en presentation av arkitekturens och interiörens symbolik.
- församlingsarbetet vill vi möta människor i alla åldrar. Detta ställer stora
krav på hördhet för människors behov och beredskap att finna nya former
och sammanhang. En ambition är att skapa sammanhang för att lyfta
livsfrågor och att verka för en känsla av gemenskap mellan människor och
olika grupper av människor.
- I vårt uppdrag som kyrka ser vi en viktig uppgift i att söka upp människor i
utanförskap och förmedla alla människors lika värde och på detta sätt bidra
till integration och bejaka mångfald.
- Vår församling skall fortsätta utveckla vänrelationen med Karagwestiftet i
Tanzanias Iutherska kyrka och Lui-stiftet i Sydsudan. Genom den
internationella gruppens verksamhet aktualiseras vår samhörighet med den
världsvida kyrkanl
I

t

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

3. Den grundläggande

uppgiften

-

Den grundläggande uppgiftens fyra perspektiv att fira gudstjänst, bedriva
undervisning, utöva diakoni och mission - skall finnas med vid planering
och genomförande av all verksamhet i vår församling. Inget som vi gör är
renodlat ett av perspektiven utan när vi som kyrka möter människor och
agerar tillsammans skall alla perspektiv vara med.

Gudstjänst
Gudstjänst firas för alla åldrar, inte minst barnens plats i gudstjänsten skall
tas tillvara. Detta betyder att vi använder många olika former för våra
gudstjänster, olika platser, dagar och tider.
Lovsången och förkunnelsen av evangeliet är gudstjänstens syfte, Musiken
iförsamlingen är en del av detta och ett trons uttrycksmedel som erbjuds
alla. Församlingen ser musiken som ett vittnesbörd om och en del av Guds
fortgående skapelse i världen.
När vi tänker och planerar gudstjänst skall vi också tänka på ett miljö- och
hållbarhetsperspektiv, Iekmannaperspektiv, vara generösa med
musikaliska inslag. Gudstjänsterna skall präglas av en omsorgsfull,
tillåtande attityd. För att på bästa sätt ta tillvara alla våra olika kyrkors olika
förutsättningar skall gudstjänstformer anpassas för de olika kyrkorna.
-

Undervisning
Genom undervisningen vill vi förmedla kunskap och erfarenhet av kristen
tro och förmedla en kristen människosyn. Med attraktiva former vill vi göra
kunskapen intressant, att det blir något att ge vidare. Genom kyrkans
dopundervisning för barn, unga och vuxna vill vi hjälpa människor att
upptäcka att: "Jag är döpt, jag är kristen", väcka nyfikenhet över vad kyrkan
är och ge redskap att avkoda kyrkans symbolspråk.
Musiken används i församlingens undervisning av olika slag. Det finns
ingen strikt åtskillnad mellan kyrkans och världens musik eftersom allt liv
och arbete är att uppfatta som en gudstjänst.
- Diakoni

Det diakonala perspektivet pekar på vårt sociala ansvar och påminner om
den sårbarhet vi delar med alla människor. Med enkla medel kan vi göra
stor skillnad för andra genom möte och samtal, visst ekonomiskt stöd och
genom att på olika sätt visa att alla människor har ett oändligt värde.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

varsamhet om varandra vill vi vara medvandrare och medverka till att lyfta
människor ur utanförskap.
l

- Mission

Församlingen inbjuder till öppna föreläsningar i angelägna frågor, skapar
mötesplatser för olika åldrar genom samtalsgrupper, musik, körsång och
personliga möten.
Vi ska inte i första hand sträva efter att binda upp människor till regelbundet
deltagande i olika grupper, inte bidra till en mer uppstyckad vardag, utan
försöka underlätta att delta utifrån de förhållanden man lever under.
Med hjälp av sociala medier, hemsida, annonsering, mm skall vi göra vårt
arbete synligt och lätt att hitta till. Vi ska söka oss utanför våra egna rum
och utveckla nätverk även med andra aktörer.
Hållbarhet är något som skall genomsyra all verksamhet. Gud och
framtiden kallar! Vår församling delar ansvaret att vårda skapelsen och
verka för ett hållbart samhälle.
Kyrkans världsvida gemenskap skall vara ett tydligt perspektiv.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLlNGSlNSTRUKTIONENS FORMALIADEL

De regler

för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE (17 kap3 och 5 § KO samt37 kap 2§ KO)
I församlingen firas huvudgudstjanst 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 församlingen
enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 : 24

enligt senast inlämnad gudstjänststatistik

68(2018).........................................................................

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 5 KO)
En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund firas som huvudgudstjänst högst
.T.................

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

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

.

församlingen finns följande prästtjänster:

Kyrkoherde, 4 komministrar

I

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

Hur många organisttjänster finns?

.1

Hur många kantorstjânster finns? 3. ................

DIAKONER

Hur många diakontjänster finns i församlingen?

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

11

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

I

församlingen finns följande större språkgrupper representerade:

.NåSEê,.§t§IE§.§RI§KQIHRR§L.âlâäiêlfât.RâlêlêlfâLRQEKEÅ.ålêâüâ'fâifåâh ....................
.åâlmjf[Rågå.'Eâfi.?IE.fålâiläggêu,iÅÖI§§IIT!.i.U,S§Q-. .....................................................................
I

vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk på följande sätt:
den ordinarie verksamheten används svenska. När behov uppstår används tolk om
kommunikationen inte kan föras på annat språk som behärskas av personal, se nedan'
I

Finns beredskap
JA

för tillfälliga och akuta behov av att möta människor

NEJ

på andra språk än svenska?

|:|

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

12

