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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 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 försomlingsinstruktionen

Församlingens omvärld
1.

Beskrivning

Olofströms kommun Iiggeri nordvästra Blekinge och är länets enda
inlandskommun. Inom kommunen finns två enförsamlingspastorat
Jämshögs respektive Kyrkhults församlingar, som tillhör Listers-Bräkne
kontraktet. förhållande till sin folkmängd är församlingens geografiska
område relativt stort. Församlingen har en enda kyrkogård i Jämshög, som
kringgärdar Jämshögs kyrka. Intill vardera kyrka finns också prästgård,
som båda numera inrymmer arbetsrum för församlingens medarbetare.
Församlingen har renoverat Jämshögs kyrka 2012, övriga lokaler är
överlag i mycket gott skick.
2016 tilldelades Jämshögs församling Miljöcertiñkat från Lunds stift efter
fierårigt miljöarbete.
Traditionellt har Olofström varit ett industrisamhälle och är kanske mest
känt för sin bilindustri. Volvo PV, beläget centralt i Olofström, är en av
södra Sveriges största icke offentliga arbetsplatser. Invånarantalet vid
årsskiftet 2016 var 13 417 personer.
Olofströms kommun har under åren 2015-17 mottagit mellan 500-600
asylsökande, mest från Syrien och Afghanistan. Fram till år 2017 har 435
nyanlända bosatt sig i kommunen. Församlingen deltari integrationsarbete
med olika nätverk inom kommunen och med kommunens många
föreningar. Befolkningsutvecklingen har de senaste åren delvis varit
positivt, främst på grund av flyktingar.
En viktig målsättning för kommunen är att få barnfamiljerna att trivas, och
både stanna kvar och flytta till kommunen. Olofström är en av landets mest
invandringstäta kommuner. Detta ger en internationell prägel åt
kommunen. Människor från 50-tal nationaliteter har bott och verkat inom
kommunen i god harmoni och samförstånd ända sedan 1960- talet. Det
sverigefinska arbetet startade med en stor arbetsinvandring från 1960-talet
och framåt. Stora grupper kom också från Balkan.
Det ekumeniska arbetet knyts samman i ett särskilt ekumeniskt råd med
företrädare för Svenska kyrkans församlingari Jämshög och Kyrkhult,
Pingstkyrkan, Katolska kyrkan och den Serbisk-ortodoxa kyrkan. i
kommunen verkar också Evangelisk-lutherska Missionsföreningen.
I

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

Utmaningar och möjligheter

Medlemsantalet minskar
Jämshögs församling har samma medlemsutveckling som många andra
församlingar i svenska kyrkan. Hur skall detta bemötas, kan vi vända
trenden, och i så fall hur? Svaret är inte alldeles givet. Utträden och en
åldrande befolkning är delar av den utvecklingen. Medlemstappet fylls inte
på underifrån. Dessutom är Olofströms kommun inte en stor
tillväxtkommun, ibland to m tvärtom. Det stora svaret ligger förmodligen i
att vi fortsätter att vara "kyrka", och inte i första hand stirra sig blind på
statistik. Frågeställningen blir då: hur är vi "kyrka" på bästa sätt, Hur når vi
församlingsbor och kommuninvånare på bästa sätt och hur tar vi vara på
frågeställningar och behov.
Ekonomin minskar
När medlemsantalet minskar, då minskar också per automatik ekonomin.
Hur hanterar vi det faktum att fastigheter och personal står för största delen
av budgeten och den församlingsvårdande verksamheten för den minsta.
Det kommer att innebära organisationsförändringar även i vår församling.
Samtidigt ger det möjligheter att hitta nya samarbetsformer, kring
administration och fastighetsskötsel likväl som i frågan ovan, hur är vi bäst
"kyrka". Dessutom måste framtiden planeras utifrån frågan prioritet, hur
underhåller vi byggnader, hur mycket byggnader skall vi ha, vad är våra
behov vad gäller personal.
Kyrkoherdebyte 2018 och en ny mandatperiod
2018 går innevarande kyrkoherde i pension och en ny kyrkoherde kommer
att tillträda. Många av de frågeställningar om hur församlingen går vidare i
förändring, utmaningar och möjligheter får en naturlig plats eftersom
arbetslaget därmed förändras, liksom Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd.
Hur rekryterar vi frivilliga
Om man förutser en mindre personalstyrka framåt i tiden växer också
behovet av frivilliga medarbetare. Detta måste planeras, finns det en
strategi som går att använda, hur utveckar det församlingen. Det är både
en utmaning och en stor möjlighet.
Hur ser vi på mångfaldsfrågan
Det finns redan nu tankar på att certifieras vad gäller Regnbågsnyckeln
vilket överhuvudtaget kan ge många infallsvinklar i funderingarna hur vi
inkluderar människor, hur vi när människor såväl som hur vi fortsätter att
arbeta med HBTQ-frågorna.
Alla dessa utmaningar hänger ihop och innebär samtidigt många
möjligheter att finna de förändringar som behövs för att fortsätta vara
"kyrka" i vårt föränderliga samhälle

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Jämshögs församling är en församling i Svenska kyrkan och har sin
identitet som ett trossamfund med evangelisk-luthersk bekännelse.
Jämshögs församling är en församling i Lunds stift där biskopen
symboliserar en enhet och kontinuitet i tradition och lära som församlingen
är lojal mot. Församlingen är också en del av den världsvida kyrkan och
ñnns med i ett sammanhang där församlingen hör samman med kyrkan
över hela världen.
Jämshögs församling är en plats där människor blir mottagna i öppenhet
och dialog oavsett ursprung och livssituation. Det som känneteckna orten
är en arbetskraftsinvandring från olika länder som har varit från och till
sedan Andra världskriget. Detta gör att församlingen har en vana vid att
interagera med människor från många olika kulturer. Ekumeniken, att som
kristna från olika traditioner och kulturer kunna mötas och arbeta
tillsammans är en naturlig del i församlingens verksamhet.
Genom att många finländare kom till Olofström, framför allt från 70-talet
och framåt har församlingen betonat det finskspråkiga arbetet och
samverkan mellan finskspråkiga och svenskspråkiga.
Olofström är en av de kommuner i landet som tagit emot procentuellt flest
flyktingar sett till folkmängd under de senaste åren. Detta har gjort att
dialogen med icke-kristna kulturer också har blivit en naturlig del i
församlingens verksamhet. Diakonin, evangeliet uttryckt i handling, är
central när församlingen försöker stödja människor både inom den
traditionella diakonin men också människor som försöker anpassa sig i en
helt ny miljö.
Arbetet med församlingens egen identitet pågår. Att möta andra människor
av annan tro och från andra kulturer kräver att man som individ och som
församling vilar tryggt i sin egen identitet som kristen.
Lekmännen har en central roll inom församlingens alla verksamhetet,
alltifrån verksamheten bland barn och unga till besöksgrupperna. Många
engagerade kyrkvärdar hjälper till i utformningen av gudstjänsterna och det
är viktigt att stärka alla lekmän i deras olika roller.
Jämshögs församling värnar också om miljön och ett mångårigt
målmedvetet arbete har lett till att församlingen blivit miljödiplomerad.
Jämshögs församling har påbörjat arbetet med Regnbågsnyckeln.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2. Uppdraget

för de närmaste fyra åren

Församlingens gåugtgäggagd§1nfglägkagaira gudstjänst, bedriva
undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska
komma till tro på Jesus Kristus och leva och växa i sin tro.
Den kristna trons centrum är Jesus Kristus. Hans liv, död och uppståndelse
för varje enskild människa är det centrum kring vilket verksamheten i
Jämshögs församling ska kretsa. Försoningen och dess konsekvenser för
människans liv ska gestaltas på en mängd olika sätt. Framför allt är det
öppna mötet med den enskilda människan centralt. Människor som
kommer i kontakt med kyrkan ska komma i kontakt med Jesus som sann
Gud och sann människa.
Påsken är den centrala helgen i kyrkans liv och det skall tydligt märkas i
församlingens verksamhet. Bibeln och framför allt Nya Testamentet, är
grunden för det kristna budskapet. Alla budskap som vill kalla sig själva för
kristna ska prövas mot Bibeln.
Verksamheten i Jämshögs församling ska i första hand vara utåtriktad. De
som är engagerade församlingen ska på olika sätt söka sig ut och möta
människori livets alla skeden. På det sättet kan vi bygga kontaktnät som
gör att när människor känner att man behöver kyrkan också söker sig dit.
Alla människor som söker sig till församlingen och dess verksamheter är
välkomna. I mötet med församlingens verksamhet ska man möta en tydlig
kristen profil. Kvalitet ska vara viktigare än kvantitet. Det är viktigt att
människor som kommer i kontakt med Jämshögs församling upplever att
den kristna tron är någonting som man får växa in i, i sin egen takt, under
det att man lär känna Jesus Kristus.
Jämshögs församling vill vara en gemenskap där vi är och gör saker
tillsammans med varandra men också individuellt.
i

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

3, Den

grundläggande uppgiften

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva
undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska
komma till tro på Jesus Kristus, leva och växa i sin tro samt att en kristen
gemenskap skapas och fördjupas. Den kristna trons centrum är Jesus
Kristus och verksamheten i Jämshögs församling skall vara utåtriktad.

-

Gudstjänsten kring vilket allting kretsar
Gudstjänsten är centrum församlingens verksamhet. Med gudstjänst
menar vi inte bara söndagens gudstjänst utan också den andakt som skall
finnas i all verksamhet. Den är det centrum kring vilket allt annat kretsar.
Huvudgudstjänsten i församlingen firas söndag förmiddag. Principen är att
den firas varannan söndag i Jämshögs kyrka och i Olofströms kyrka.
Målsättningen är att fira mässa varje söndag i någon av kyrkorna och att på
det sättet ge möjlighet att möta Jesus.
Undervisningen en röd tråd
För många människor går vägen in i församlingen genom det dop som sker
en gång i livet. Därför är en viktig del av församlingens undervisning en
dopundervisning där barn, ungdomar och vuxna kan ta del av vad dopet
och kristen tro innebär.
Efter dopet kan vägen i församlingen fortsätta i t.ex. den öppna
verksamheten, och i de gruppverksamheter som finns för tillfället för de
olika ålders- och intressegrupper som är aktuella..
konfirmandverksamheten är strävan att erbjuda ett så mångsidigt
konfirmandarbete som möjligt sätt komma djupare in i Iivsfrågorna och den
kristna tron. Målet med församlingens konfirmandverksamhet är att skapa
möjligheter till ett gudsmöte.
Diakoni är kärlek, öppenhet, solidaritet och barmhärtighet
TiII församlingens verksamhet hör också den särskilda omtanken om
människor som på olika sätt behöver hjälp. Ledorden i det arbetet är kärlek,
öppenhet, solidaritet och barmhärtighet. Att upprätta. befria och vara de
svagas röst är vår angelägenhet.
Det är viktigt för diakonin att vara med i olika nätverk tillsammans med
frivilligorganisationer och kommunal verksamhet inom området. Alla goda
krafter behöver samverka för att hjälpa och värna den enskilda människan.
i Jämshögs församling finns en stor grupp av första- och
andragenerationens finländare. Därför bedriver Jämshögs församling också
ett Sverige-ñnskt arbete som både löper parallellt med och är integrerat i
den svenskspråkiga verksamheten.
Mission är att nå nya människor både nära och fjärran
Vi är också en del av den världsvida kyrkan. Vi behöver dels ett
missionssynsätt som innebär att nå människor i vårt eget samhälle, dels att
på olika sätt hitta former att stödja missions- och hjälpverksamheten bland
människor ute i världen.
i

-
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-
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Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Ekumenisk samverkan
Tillsammans med övriga kristna församlingar på orten bedrivs också en
ekumenisk verksamhet genom ett ekumeniskt râd. Gemensamma
gudstjänster och temadagar (3-4 gånger årligen) planläggs, och andakter
på äldreboenden delas på liknande sätt upp.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL

De regler

för församlingen och församlingens verksamhet

GUDSTJÄNSTFIRAN DE

(17 kap 3 och 5 § KO

som rör domkapitlets tillsyn.

samt 37 kap 2 § KO)

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

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § &

18

JA

NEJ

|:|

kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i församlingen

enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 :24
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik

,36...............................................................................................

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 i Lunds

E]

JA

E]

CAi GÅNG/MÄN

stift
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D

ALLTID
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NEJ

JA.

NEJ

JA

Församlingen använder Förslag till kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2016

NEJ

D

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

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

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

i

församling

gånger/år med
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PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 5 KO)

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

församlingen finns följande prästtjänster:

I

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

Hur många organisttjänster finns?

0

Hur många kantorstjänster fInns?

DIAKONER
Hur många diakontjänster finns i församlingen?
i

diakon

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

11
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ KO)

l

församlingen finns följande större språkgrupper representerade:

Finska

I

vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk påföljande sätt:

Finska: 1 finskspråkig diakon finns anställd, ñnsksprâkiga verksamhetsgrupper finns.
Finska gudstjänster liras regelbundet varje månad och avtal med finskspråkig prästtjänst
finns med Helsingborg.

Finns beredskap
JA

för tillfälliga och akuta behov av att möta människor

NEJ

på andra språk än svenska?

El

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

Polska, engelska
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