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Pastoral handlingsplan

och höjd beredskap
Pastoral plan

för användandet av församlingens kyrkor
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Barnkonsekvensanalys har genomförts vid framtagandet av församlingsinstruktionen och
kyrkorádet och kyrkoherden bedömer att den är tillräcklig.
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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 församlingsinstruktiorlen

Församlingens omvärld
1.

Beskrivning

Kågeröd-Röstánga församling bildades 2006 genom en sammanläggning
av de sex tidigare församlingarna och socknarna Kågeröd, Stenestad,
Halmstad, Röstånga, Konga och Ask.
Församlingen utgör norra delen av Svalövs kommun. Svalövs kommun är
en typisk sydsvensk landsbygdskommun, dominerad av intensivtjordbruk
på fertilt slättlandskap. I Kågeröd- Röstånga församling sker en dramatisk
förändring av landskapet då den högsta av Skånes horstar, Söderåsen, där
gör naturen kargare men samtidigt mer omväxlande och rentav dramatisk
på vissa ställen. Detta ger möjligheter till unika naturupplevelser i en vacker
gränsbygd mellan skog och öppna landskap. Här ersätts det intensiva
jordbruket som främsta näring med skogsbruk, köttdjursproduktion och en
alltmer växande turistnäring.
Kågeröd är största orten med cirka 1 500 invånare i tätorten och dessutom
den enda orten som är relativt företagstät med cirka 60 företag varav det
största är Barry Callebaut AB med ca 200 anställda. Kågeröd ñnns en
Coop Konsum butik centralt belägen, en dagligvaruaffär med posti butik
och apoteksservice. Bebyggelsen i tätorterna består mest av villor, men det
finns också flerfamiljshus som har bland annat Svalövsbostäder som
hyresvärd. En detaljplan för förtätning av bebyggelsen i Kågeröd är under
utarbetande i kommunen. Den kommer att ge möjlighet till nybyggnation av
flerfamiljhus, förutom utbyggnad av befintliga verksamheter och företag.
Kågeröd kommer är 2021 att få pågatågsstation vid järnvägen Åstorp-Lund
och därför förväntas ökad inflyttning till orten. De flesta som arbetar i de
företag som finns inom församlingen har sin bostad i församlingen eller
inom Svalövs kommun. Dock blir det allt vanligare att invånarna i såväl
Kågeröd som i de andra byarna pendlar till arbeten Malmö-Lund eller
Helsingborgsregionen eller till och med till Köpenhamn.
Inne i Kågeröd korsar den öst-västliga genomfartsvägen, väg nummer 109.
flera nord-sydliga trañkleder, vilket leder till tät trafik. Avancerade planer
finns för att leda väg 109 utanför byn. Även Röstånga har besvärande
genomfartstrafik då både väg 13 och 108 går genom byn. Röstånga är en
typisk serviceort med livsmedels- och specialbutiker, bensinstationer och
restaurang-, café- och hotellverksamhet. Särskilt känd - med gamla anor är Röstånga gästgivaregård.
I
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både Kågeröd och Röstånga finns låg- och mellanstadieskola medan
församlingens högstadie- och gymnasieelever är hänvisade till andra orter
utanför församlingens gränser. Förskola finns i både Kågeröd och
Röstånga. Kombinerade skol- och ñlialbibliotek är inrymda i Kågeröds och
Röstänga skolort
Kommunens vårdcentral finns i Svalöv, där också det enda apoteket är
beläget. Kågeröd har församlingens enda äldreboenden medan all
hemtjänst och hemsjukvård utgårfrån Svalöv.
En idrottshall som håller internationella mått är belägen intill Kågeröds
skola, Lunnaskolan, medan en välbesökt bordtennishall ligger mitt i byn.
Även andra idrotter och kulturaktiviteter har anläggningar i såväl Kågeröd
som Röstånga och de mindre orterna. En särställning intar ridsporten med
ridhus i Kågeröd och flera mindre anläggningar belägna uppe på
Söderåsen eller på dess sydsluttningar. Den inom motorsporten berömda
Ring Knutstorp är belägen nära en av församlingens största
turistattraktioner - Knutstorps borg - ett välbevarat gods med anor från
1300-talet där Tycho Brahe föddes.
Söderåsen med dess unika natur lockar många turister från när och fjärran.
Röstånga, som ligger alldeles intill Söderåsens nationalpark, har ett
vandrarhem och en välrenommerad campingplats med friluftsbad.
Kommunens turistbyrå är placerad i Röstånga. Inom församlingen finns ett
flertal kulturföreningar,
Eftersom fritidsgård saknas i församlingen, bedriver kyrkan ett
ungdomscafé i Kågeröd, som inbjuder ungdomar till olika aktiviteter.
Kågeröd-Röstånga församling har knappt 4 000 invånare varav 71,7 % är
medlemmar i Svenska kyrkan.
Antalet medlemmar minskar med cirka 1 % per år, vilket försämrar
församlingens ekonomi.
I

2.

Utmaningar och möjligheter

Antalet gudstjänstbesökare minskar vilket både är en utmaning och ger en
möjlighet för kyrkan att på ett bättre sätt möta människors längtan och
behov i gudstjänsten. Kågeröd-Röstånga församling har dispens att
använda förslaget till ny kyrkohandbok, vilket ger stora möjligheter att
fortsätta utveckla gudstjänstlivet, dels för att få fler deltagare i
gudstjänsterna, dels för att bli en mötesplats, som i större utsträckning
möter församlingsbornas andliga och existentiella behov. Målet är att
tematisera fler gudstjänster och bjuda in fler grupper. Att arbeta fram olika
gudstjänstformer i dialog med ideella medarbetare i syfte att nå en form där
fler känner sig berörda, behövda och sedda, är en utmaning samtidigt som
det är en möjlighet. Till exempel dopuppföljningsgudstjänster,
födelsedagsgudstjänster, konñrmandjubileumsgudstjänster,
vigseluppföljningsgudstjänster, husdjursgudstjänster, scoutgudstjänster,
seniorgudstjänster, fotbollsgudstjänster, sinnesromässor, Taizémässor...
För församlingen är det en utmaning att behålla sina medlemmar samtidigt
som den vill attrahera nya. Att samla församlingsbor i så kallade
sockenråd, ett för varje kyrka, med uppgiften att särskilt värna om
verksamheter i "sin” kyrka, är ett försök att få fler att engagera sig ideellt i
kyrkans verksamheter. I dag har två kyrkor i församlingen ett sockenråd.
Församlingen behöver söka kontakter med de företag och föreningar som
finns inom församlingen, genom att till exempel erbjuda besök och
information. Församlingen ser en möjlighet i att engagera fler det ideella
medarbetarskapet, att låta fler göra mer. Församlingen ansvarar för ett
flertal kyrkor, byggnader och kyrkogårdar. Byggnaderna ärfantastiska och
bör få en utökad användning, samtidigt som byggnaderna medför stora
driftskostnader och i framtiden stora renoverings- och underhållskostnader.
Här behöver församlingen ha en genomarbetad plan för att säkerställa
underhåll och utveckling. Församlingen behöver också anställa en
kyrkogårds- och byggnadsansvarig som även ansvarar för att uppdatera
församlingens gravböcker. Målsättningen är att ha en anställd vaktmästare
per kyrkogård. Inom de kommande åren kommer församlingen att ha flera
pensionsavgångar. Detta kräver Iånsiktig planering, både gällande avslut
av tjänst samt nyrekrytering. Genom ny teknik och ungdomskulturens
inflytande på samhället har kravet på upplevelse ökat. Informationsflödet
sker i allt snabbare takt. Informationsteknologin ser församlingen både som
en utmaning och en möjlighet
' Att ha en välfungerande och uppdaterad hemsida.
' Att arbeta med QR-koder vid informationstavlan för varje kyrkogård.
. Att ha en genomtänkt och väl genomarbetad kommunikation gällande
dop, konfirmation, vigsel, begravning och alla församlingens olika
verksamheter.
- Att kommunikationen fungerar är ett led i att behålla och attrahera
medlemmar samt minimera antalet utträde.
i

Programförklaring
1.

Identitet

Kågeröd-Röstånga församling vill vara en öppen och levande församling
som erbjuder alla åldrar en god gemenskap och möjlighet till fördjupning av
den kristna tron. Huvudgudstjänsten på evangelisk-luthersk grund ståri
centrum. Målsättningen är att vi alla. anställda, förtroendevalda, ideella
medarbetare och församlingsbor, tillsammans har möjlighet att upptäcka
och utvecklas i tro och leva ett liv som bidrar till en bättre och tryggare
värld.
Ambitionen är att skapa en församling i tiden genom att göra den till en
lärande och utvecklande gemenskap.
Svenska kyrkan är inte det enda samfundet. i samhället har församlingens
roll genom sekulariseringen förändrats. Kågeröd-Röstånga församling
behöver värna om kyrkans tro, tradition och de kristna värderingarna och
samtidigt vara öppen mot omvärlden. Församlingen behöver möta
mångfalden med en egen mångfald. Från förvaltande statskyrka till flexibel,
kreativ och dn'vande ”missionsstation", kan man beskriva rörelsen vi står
inför. Ju mer trygga och förankrade vi är i vår egen identitet desto friare kan
vi vara i mötet med mångfalden. Att vara en öppen och levande församling
med tydlig teologisk identitet hjälper oss att hantera mångfalden.
Stora satsningar har gjorts och görs fortlöpande inom barn-, konfirmandoch ungdomsverksamheten. Ett av församlingens "varumärken" är
"Uppdrag Polen", en konfirmandgrupp, som även lockar ungdomar från
omkringliggande församlingar. Ett annat ”varumärke“ är barn- och
ungdomsverksamheten samt Röstânga kyrkokör.

2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

Att vara församling innebär medkänsla, inklusivitet, mångfald och
framtidsorienterad handling.
För att kunna skapa världen måste vi bottna i Guds gränslösa nåd. Som
skapade medskapare bär vi alla, anställda, förtroendevalda, ideella
medarbetare och församlingsbor, ett ansvar för Guds älskade värld. Vi
måste sträva efter att inspirera lärandet och samlas kring hoppet, med
dopet som grund, för att möta livets och världens utmaningar, som det
uttrycks i Lunds stifts vision.
Kägeröd-Röstånga församling skall verka för att fortsatt förbli en egen
församling som söker samarbete, inte samgående, med andra
församlingar.
AII rekrytering, oavsett tjänst. skall ske omsorgsfullt så att kompetent
personal anställs, det vill säga rätt person på rätt plats.
Tydligare roller eftersträvas, kopplat till ansvar, befogenheter och rätt
utbildning. Helt enkelt: ”Vem gör vad?"
Teambildning och utbildningsinsatser efterfrågas för både anställda,
förtroendevalda och ideella medarbetare.
Kyrkorna skall hållas öppna för allmänheten i möjligaste mån. Detta kräver
fler anställda kyrkovaktmästare så att kyrkoma kan hållas öppna när
kyrkovaktmästarna ñnns i tjänst på kyrkogårdarna.
Församlingen behöver bygga upp en egen maskinpark för kyrkogårdarna.
Alla barn inom församlingen skall nås under sin skoltid genom
ärskursanpassad verksamhet.
Olika alternativ till konfirmation med eller utan resor skall erbjudas.
Församlingen skall fortsätta att utbilda unga ledare.
Musiken skall lyftas fram genom fler musikgudstjänster och konserter.
Körverksamheten skall fortsätta att utvecklas.
Formerna för eftermiddagsträffarna behöver utvecklas och kan med fördel
kombineras med söndagens gudstjänst.
Församlingen skall också satsa på mer verksamhet för människor ”mitt i
i

livet”.
Det behövs en samordnare för ideella medarbetare.
För att nå fler människor behöver Kågeröd-Röstänga församling satsa på
en mer aktiv marknadsföring på alla nya arenor med internet som bas och
en informativ hemsida.

3. Den

grundläggande uppgiften

Huvudsyftet med församlingens olika verksamheter är att människor skall
kunna upptäcka, respektive fördjupas i tron på Jesus Kristus och leva ett liv
som bidrar till en bättre värld. Verksamheterna skall växa fram utifrån vårt
sätt att vara församling som beskrivs i församlingens identitet- en öppen,
levande församling för alla åldrar med en god gemenskap och möjlighet till
fördjupning av den kristna tron med huvudgudstjänsten på
evangelisk-luthersk grund i centrum.
Kyrkoordningens beskrivning av församlingens grundläggande uppgift skall
också ses som dimensioner som skall genomsyra alla församlingens
verksamheter. Således är målet att alla de fyra dimensionerna skall finnas
med i varje verksamhet vi har.
Gudstjänst
Gudstjänst är allt vi gör för att främja mötet med Gud. Att skapa tid och rum
för detta blir en uppgift för alla våra verksamheter. Att ha andakt i alla våra
verksamheter kan understryka gudstjänstdimensionen och är en ambition
vi har.

Varje gudstjänst skall vara offentlig och tillgänglig för alla som vistas i vår
församling. Det ligger i församlingens intresse att utforma varje gudstjänst
så att gudstjänstdeltagarna kan uppleva gudstjänsten i en välkomnande
miljö. Vi vill uppmuntra alla, små som stora, att aktivt vara delaktiga i
gudstjänstlivets utformning.
Undervisning
All undervisning i Kågeröd-Röstånga församling utgår ifrån Jesu ord i Dopeller Missionsbefallningen.
Församlingens undervisning är relaterad till dopet och vill ge en
grundläggande kunskap i Svenska kyrkans bekännelse, Iiv, lära, tro och
tradition. Undervisningen är anpassad efter ålder. Församlingen har i flera
år prioriterat olika verksamhetsformer som riktar sig till barn och unga.
Barnen sätts i fokus i enlighet med Jesu ord: "Låt barnen komma till mig..."
och församlingen värnar särskilt om att dessa verksamhetsformer skall
vara kostnadsfria.
Diakoni
Diakoni är medmänsklig omsorg i ord och handling grundad i Kristi kärlek
och bör känneteckna vårt sätt att bemöta och bry oss om varandra.
Särskild hänsyn skall av diakonala skäl tas till människor som är utsatta.
Diakonin i Kågeröd-Röstånga församling har som syfte att tjäna och hjälpa
människor i nöd och skapa ett nätverk för medmänsklighet och vänskap.
Diakonin vänder sig till alla människor oberoende av ålder, kön, ras eller
politiska och religiösa åsikter.
Diakonin har primärt sin utgångspunkt i församlingens gudstjänst och är en
direkt fortsättning av den.

Varje gudstjänstdeltagare är sänd i gudstjänsten att gestalta evangeliet
handling, det vill säga att utöva diakoni.
Församlingens diakonala engagemang finns även på ett konkret sätt
närvarande i gudstjänstens förbön.

i

Mission
Mission är kyrkans sätt att förmedla evangeliet i ord och handling till dem
som ännu inte omfattat evangeliet i sina liv. Av omsorg om människor skall
denna aspektñnnas med i vårt sätt att bedriva församlingsverksamheter,
Det skall också få oss att vända oss utåt och vara närvarande där
människor finns. Församlingens internationella arbete hör till denna
dimension.
l Kågeröd-Röstånga församling bedrivs mission genom alla kontakter med
människor. Det är församlingens uppgift att i dialog lyfta fram Jesus Kristus
och i alla relationer möta människor med respekt. Det är ett unikt uppdrag
församlingen har från Gud: att sträcka sig mot alla människor för att
inlemma dem i gemenskapen med Gud. ”Gå ut och gör alla folk till
lärjungar." Där församlingen hörsammar sin uppgift att förkunna Guds
gärningar genom gudstjänst, själavård, undervisning och diakoni och
sålunda vittna om Jesus Kristus i både ord och handling, där fungerar
också missionen.
Mission är riktad till både människor i vår närmiljö och till människor i andra
Iänden
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FÖRSAMLlNGSlNSTRU KTIONENS 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

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § &

18

|:|

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 2.4. ..............................................................................................
Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som
ingår i Den svenska kyrkohandboken som huvudgudstjänst?

Om "JA” ovan, hur många gånger per år?

NÄGON GÅNG

l:l

JA

CA1GÃNG/MÅN

l:l

NEJ

l:l

ALLTID

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket Lunds stift

JA

NEJ

l:l

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok

JA

NEJ

D
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HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

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

..0.. ...............

i

gånger/âr med ................................................ församling

10

i

PRÃSTER OCH MUSlKER (34 kap 1-2 § KO)

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

församlingen ñnns följande prästtjänster:

komminister 100 %

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 församlingen?
i

A9

11

.2...

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

I

församlingen finns följande större sprâkgrupper representerade:

.lngâêläEEââREånfH99335199!!!,fälêâlTIllIlSJêRz ...........................................................................

I

vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk påföljande sätt:

Finns beredskap för tillfälliga och akuta behov av
JA

NEJ

att möta människor

på andra språk än svenska?

E

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

Danska, Engelska, Franska, Italienska, Spanska, Swahili och Tyska
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