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

Pastoratets omvärld
1.

Beskrivning*

Knislinge pastorat består av församlingarna Knislinge-Gryt, 3500 invånare
(tätort Knislinge) och Kviinge, 1600 invånare (tätort Hanaskog).
Församlingarna utgör den sydligaste delen av Östra Göinge kommun.
Många jobbar inom tillverkningsindustrin. Här finns samtidig gott om
småföretag. En viss otrygghet och en del sociala problem finns i olika
åldrar. Arbetslösheten är något över riksgenomsnittet, särskilt bland unga
och nyanlända. Andelen högskoleutbildade är låg. Ungdomar flyttar till stor
del förjobb och studier. Däremot sker en inflyttning i åldersgruppen runt 30
ar.
De senaste åren har många flyktingar kommit till både Hanaskog och

Knislinge. Sett till befolkningens storlek är det relativt sett fler flyktingar
som placerats och sen valt att bo kvar i Hanaskog. De flesta flyktingarna
kommer från Syrien, Eritrea och Afghanistan.

Invånarantalet ökar efter att tidigare under många år ha sjunkit. i både
Knislinge och Hanaskog är det idag svårt att få tag i boende. För några år
sedan fanns det många lägenheter tomma men idag är det flera års kö.
Nya lägenheter och villor har nu börjat byggas. Vändningen beror dels på
att yngre familjer flyttar in, inte sällan från Kristianstad kommun, dels på att
många med flyktingbakgrund valt att bosätta sig här.
både Knislinge och Hanaskog märks idag en optimism och framåtanda
som inte var så påtaglig för en del är sedan.
I

Många i Hanaskog och Knislinge är på olika plan orienterade mot
Kristianstad - snarare än norrut' mot övriga Ostra Göinge.

Utöver Svenska kyrkan finns i Knislinge även en missionsförsamling,
ansluten till Equmenia. Inom pastoratet finns också Hjärsåslilla och
Hanaskogs missionsföreningar, anslutna till ELM. Missionsföreningarnas
medlemmar är i regel aktiva i Svenska kyrkan. Hjärsåslilla
missionsförening hyr om helgerna ut sitt missionshus till den Eritreanska
ortodoxa kyrkan som söndagligen samlar runt 150 pers.
Det ekumeniska samarbetet är gott. Det finns ett formaliserat ekumeniskt
samarbete i rådet GEUT, där alla kyrkliga föreningar och församlingar i
kommunen är representerade.
Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

KNISLINGE
Knislinge är den största tätorten i kommunen (drygt 3000 boende). Mot
1800-talets slut började tillväxten i och med att kraftstationen vid Helge å
och järnvägen byggdes. Skofabriken, strumpfabriken och blixtlåsfabriken
etablerade sig i samhället nere vid ån. Vid 1970-talet började fabrikerna
läggas ner samtidigt som byns centrum flyttades upp nära kyrkan och en
ny "stadsdel" med villor väster om riksvägen började byggas. Antalet
egenföretagare och pendlingen till Kristianstad ökade.
centrum finns busstation, konditori, restauranger och pizzerior,
vårdcentral, apotek, optiker, tandläkare, frisörer och COOP, och sedan
något år ett par mindre livsmedelsbutiker startade av nysvenskar. Skolorna
utgörs av Västerskolan (F-åk3) och Snapphaneskolan (åk4-9), som också
har en fritidsgård. De nuvarande förskolorna kommer de närmaste åren att
ersättas av ett par nya "storförskolor". I Knislinge finns ett äldreboende
som heter Västanvid. l Knislinge ñnns en nybyggd sporthall.
Det finns flera föreningar med rik verksamhet (t ex IFK Knislinge,
Hembygdsföreningen, pensionärsföreningar). Nära samhället ligger Östra
Göinge golfklubb.
Utanför Knislinge ligger Wanås slott som med sina konstutställningar och
sin skulpturpark som lockar 75 000 besökare årligen.
I

HANASKOG
Tätorten Hanaskog med idag drygt 1300 boende har sedan 60-70 år
tillbaka präglats av trägolvsfabriken Tarkett, där det som mestjobbat
ungefär 800 personer_ Numera är där endast 150 anställda. Hanaskog
växte mycket under 50-60-70-talen då Tarkett expanderade.
Antalet barn i Hanaskog har ökat markant de senaste åren. Förskolan och
skolan (åkF-G) är trångbodda och nybyggnationer pågår. Elevantalet på
Kviingeskolan har på några år fördubblats. Sedan något år har kommunen
flyttat sin SFI-undervisning till Hanaskog.
Det senaste året har en ny mindre livsmedelsaffär öppnat, likaså en ny
pizzeria.
Bland de naturliga mötesplatserna i samhället, förutom kyrkan och
skolorna, märks främst idrottsföreningen och bygdeföreningen. Fridebo är
en väl fungerande mötesplats för äldre. Butiken och gatuköket
Träffpunkten har blivit alltviktigare för samhället - den hartagit över en
del av den service som affär, post och bank tidigare erbjudit.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2. Utmaningar och

möjligheter

Sekulariseringen märks tydligt. Bland många medelålders finns en negativ
syn på kyrka och religion. Medlemstalen sjunker. Idag är 72 % medlemmar
i pastoratet. För 10 år sedan var medlemstalet 85 %. Andelen som döps
och konñrmeras sjunker. Minskningen har tilltagit de senaste åren.
Kyrkans självklara kontaktpunkter med befolkningen blir färre då vi inte i
samma utsträckning möter dem i dop och konñrmation och kyrkans
traditionella barnverksamhet.
Fördelen med sekulariseringen är att de ungdomar vi möter i
konfirmationen och ungdomsgruppen kommer med färre fördomar och av
egen fri vilja. Inte så få tar kristen tro till sig och blir kvar i församlingens
gemenskap. Ungdomar är på flera sätt väldigt utsatta och riskerna är stora
att livet får en negativ riktning. Som unga ska de forma sin egen identitet där kan vi ge dem redskap, en positiv Iivssyn och en bärande kristen tro
som de har glädje av hela livet.
De sista årens ökning av nyanlända har på ett påtagligt sätt förändrat
samhällsbilden. Flertalet är muslimer. De nyanlända är utsatta och som
församling måste vi värna om dem och visa dem Guds kärlek omsatt i
handling. Att lyckas integrera dem i det svenska samhället är en gigantisk
uppgift framöver där kyrkan bör vara aktiv. Många av dem är också andligt
öppna och nyfikna på kristen tro - dem vill vi nå med evangelium.
Flyktingarnas närvaro har också lett till ökad främlingsfientlighet, som
kyrkan behöver utmana.

Det ñnns flera diakonala utmaningar. Många upplever ett utanförskap tex ensamhet, arbetslöshet (vilket främst märks bland unga och
nyanlända), långtidssjukskrivningar, missbruk (ofta dolt) osv.
Vi märker av en ökad andlig öppenhet och en nyfikenhet på kyrkan och
kristen tro.
Bland många gudstjänstfirare finns en längtan efter mer av Gud, efter
andlig förnyelse och fördjupat Iärjungaskap.
Antalet gudstjänstñrare i Kviinge har under ett tiotal år ökat från ett fåtal till
idag i genomsnitt 130 på sön- och helgdagarna. Ibland är det svårt att få
plats.
Knislinge har trenden varit svagt vikande - där flrar i genomsnitt 35
personer gudstjänst. En utmaning är att vända trenden i Knislinge.
I

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Knislinge pastorat är en del av Svenska kyrkan, som är ett
evangelisk-lutherskt trossamfund. Församlingen delar med den världsvida
kyrkan den klassiska kristna bekännelsen och Iovsången till en treenig
Gud - Fadern, Sonen och den helige Ande - som skapar, frälser och ger
liv som består i evighet. Kyrkans tro och bekännelse grundar sig på Bibeln,
den heliga skrift, Guds Ord.

Församlingarnas grundläggande uppgift är enligt kyrkoordningen att fira
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. "Syftet är
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 2a avd inledn)
Lokalt framträder den kristna kyrkan tydligast när vi kommer samman för
att fira gudstjänst. Söndagens gudstjänster är församlingarnas centrum. Vi
vill att de gudstjänstfirande gemenskaperna ska vara öppna och generösa
där budskapet om Jesus är tydligt.
All annan verksamhet i församlingarna bör relatera till gudstjänsterna.

FÖRSAMLINGARNAS VISlON
1) Närmare Gud: Församlingarna vill hjälpa människor att leva nära Gud, i
tillit till honom och till ett liv i hans vilja. Nära Gud blir varje människa mer
den hon är tänkt att vara. Centrum i vårt budskap och verksamhet måste
vara Jesus Kristus, eftersom han är den som leder oss människor till
gemenskap med Gud.
2) Närmare varandra: Församlingarna vill erbjuda en levande, nära och
öppen församlingsgemenskap där människor känner sig välkomna, blir
sedda, kommer i funktion och får uppgifter utifrån sina gåvor.
3) Närmare andra: Församlingarna vill tjäna de människor vi möter i vår
vardag - med omtanke, omsorg och vittnesbörd om vår kristna tro - för att
bekräfta deras människovärde, för att de ska förstå att de är älskade av
Gud och har en uppgift i det sammanhang de står i.
Församlingarnas målgrupp är alla de som bor inom pastoratets geograñska
gränser, men också andra utanför vårt område, människor vi möter i vår
vardag.
Församlingarna är traditionellt präglade av den lågkyrkliga nyevangeliska
väckelsen som länge präglat bygden.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Uppdraget

för de närmaste fyra åren

De närmaste åren vill församlingarna särskilt fokusera på och prioritera
följande:
1. Att genom diakonala satsningar nå de som är "tilltufsade" av livet på ena
eller andra sättet. Diakonin vill vara med och vända deras liv, till ett helare
och mer fungerande liv, i gemenskap med andra iett positivt
sammanhang - gärna i den gudstjänstfirande gemenskapen - och till en
tro på Jesus Kristus. Flyktingar, människor drabbade av missbruk och
ensamma är viktiga målgrupper.

2. Att öka kontaktytan till "vanligt folk". Vi vill möta fler människor i deras

vardag, visa att kyrkan är en positiv kraft i samhället. Kyrkans förskola
Hanaskog (Kyrkparkens förskola), som startade hösten 2017, vill vi ska bli
ett led i detta. Ett annat sätt kan vara att arbeta närmare föreningslivet;
som idrotts-, bygdegårds-, pensionärs- och hembygdsföreningar. Vi vill
också i högre grad finnas med som kyrka vid olika evenemang i bygden.
i

3. Att genom t ex Alpha-kurser möta den nyfikenhet och andliga öppenhet

som märks. Vi vill erbjuda samlingar där de som är nyfikna på livsfrågor
och kristendomen kan få hjälp att ta till sig kristen tro och få kontakt med
församlingens gudstjänstfirare.
4. Att möta längtan efter mer kunskap och fördjupat Iärjungaskap genom
bibelstudier och liknande. De små och nära gemenskaperna är viktiga därför vill vi erbjuda hemgrupper till dem som önskar.
5. Att fortsätta ansträngningarna att nå ungdomar. Konñrmand- och
ungdomsverksamheten ska ha hög prioritet. Församlingarna har i många

år haft ett väl fungerande kontirmations- och ungdomsarbete. De senaste
åren har vi märkt av en vikande konñrmationsfrekvens. Den vill vi vända!
6. Att öppna upp mer för en andlig förnyelse i gudstjänstlivet, där vi ber om

tydligare gudsnärvaro och välkomnar Andens gåvor så att fler lemmari
Kristi kropp kommer i funktion och bygger upp varandra.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

3. Den

grundläggande uppgiften

Enligt kyrkoordningen skall församlingens grundläggande uppgifter vara att
fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

"FIRA GUDSTJÄNST"
Söndagens gudstjänster firar vi vanligen med nattvard. gudstjänsterna
möter vi varandra, men mer än så: Där möter vi Gud, den Helige! Vi fårta
emot av hans rika gåvor som ger näring åt vår tro och ger riktning åt våra
liv, och vi kommer inför honom med vår tillbedjan, lovsång, tacksägelse
samt vår nöd och våra böner.
Söndagarnas gudstjänster bör präglas av att många är delaktiga som ett
uttryck av att gudstjänst är något vi gör och firar tillsammans.
Församlingama vill sträva efter gudstjänster som människor gärna vill vara
en del av, med en god och tilldragande atmosfär.
Gudstjänstlivet i Knislinge och Kviinge får gärna ha olika prägel och
inriktning för att komplettera varandra.
Predikan är viktig. Den ska koppla Guds ord i bibeln med våra liv och vår
situation idag.
Församlingama vill också fördjupa gemenskapen mellan gudstjänstfirarna.
Som ett led i detta vill vi ha kyrkkaffe ofta.
Musiken spelar en viktig roll i gudstjänstfirandet.
I

"BEDRIVA UNDERVISNING, UTÖVA DIAKONI OCH MISSION"
Vad det gäller dopuppföljning viIl församlingarna förbättra kontakten med
de familjer som låter döpa sina barn. En del av dopuppföljningen sker
genom de barn/sång/musikgrupper som erbjuds. Mycket resurser satsas
på en bra kontirmand- och ungdomsverksamhet.
Diakonin vill försöka nå de som upplever ensamhet och utanförskap viktiga målgrupper kan vara flyktingar, äldre, arbetslösa och
långtidssjukskrivna.
Församlingama vill satsa på utåtriktad mission och diakoni t ex genom
sommarcafé, finnas med vid Helgeåfestivalen och liknande. Vi vill söka
mera kontakt och samarbete med lokala föreningar.
Församlingama vill satsa på Alphakurser, bibelstudier, hemgrupper eller
liknande för att fördjupa människors lärjungaskap.
Församlingen vill verka för att evangelium når in bland folkslag som ännu
inte nåtts av evangeliet, eller där kristna kyrkan ännu är svag. Vi vill hitta
lämpliga missionsprojekt att engagera oss i och rikta gåvor och kollekter
till.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

4. Hur är ansvaret för den grundläggande uppgiften fördelat mellan pastorat och församlingar
och mellan församlingarna i pastoratet ?

KNISLINGE-GRYT
Församlingsrådet har tillsammans med kyrkoherden ansvaret för
gudstjänstlivets utveckling och utformning. Församlingsrådet bör också få
ha inflytande på den övriga verksamheten i församlingen.
De närmaste åren behöver församlingen arbeta med att stärka
gudstjänstlivet i Knislinge kyrka. Knislinge vill vi försöka skapa en
gudstjänst dit människor som är tilltufsade känner sig särskilt välkomna tillsammans med andra. Ett gudstjänstliv med diakonal prägel, med värme,
glädje, närvaro och delaktighet. St Clara i Stockholm kan här vara en
förebild.
I

I Knislinge kyrka firas gudstjänst med nattvard så gott som varje söndag
och helgdag. Minst 24 av dem firas som huvudgudstjänst. Vid några
tillfällen kan gudstjänst sammanlysas till Kviinge församling.
l Knislinge-Gryt församling ligger också Gryt kyrka. Där firas gudstjänst
endast någon gång per år. Förrättningar hålls i Gryt kyrka då det
efterfrågas. Församlingen kan tänka sig att kyrkan upplåts till annan

verksamhet framöver.
KVIINGE
Kyrkoherden kan delegera det pastorala ansvaret för Kviinge församling
och platsen iförsamlingsrådet till komministern, som då kallas
församlingsherde.
Församlingsrådet har tillsammans med församlingsherden ansvaret för
gudstjänstlivets utveckling och utformning. Församlingsrådet bör också få
ha inflytande på den övriga verksamheten i församlingen.
Kviinge vill vi fortsätta fokusera gudstjänstlivet på barnfamiljer och
ungdomar, med tex barnsamlingar i varje gudstjänst och modernare
Iovsånger.
Platsbristen under många gudstjänster behöver mötas med åtgärder.
I

Kviinge kyrka firas gudstjänst med nattvard de flesta söndagar och
helgdagar. Minst 24 av dem firas som huvudgudstjänst. Upp till ungefär 10
sön- och helgdagar om året sammanlyses gudstjänsten till Knislinge
församling.
I

2011 bildades Föreningen Kviinge Kyrka av regelbundna gudstjänstfirare.
Bildandet skedde i samråd med pastoratet. Föreningen samlar in medel till
och ansvarar för anställningen av en ungdomsledare som underställs
kyrkoherdens arbetsledning och ingår i pastoratets personalgrupp.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLlNGSINSTRUKTIONENS FORMALlADEL

De

regler för pastoratet och församlingarnas verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE (17 kap3 och 5 § KO samt 37 kap 2§ KO)
pastoratet 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 i var och en av pastoratets församlingar
enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013: 12
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik:

Knislinge-Gryt 35, Kviinge 30

Hur fördelas huvudgudstjänster (minst 24 per år och församling) och huvudgudstjänster med
nattvard mellan församlingarna i pastoratet?

pastoratet firas huvudgudstjänst med nattvard varje sön- och helgdag
med undantag av Iångfredagen då det ñras Långfredagsgudstjänster utan
nattvard.
I

Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som
ingår i Den svenska kyrkohondboken som huvudgudstjänst?

JA

NEJ

|:|

Kommentar

Om 'JA' ovan. hur många gånger per år?

NÅGON GÅNG

Församling i pastoratet tillhör gudstjänstnätverket
Om ja, vilken/vilka forsamlingar? c
.
__

i

Lunds

Badaforsamlmgarna

10

D
stift

CA1GÄNG/MÄN

JA.

D

ALLTID

NEJ

[1

Pastoratet använder förslag till kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2016 JA
Om ja, vilken/vilka församlingar?

u

__

NEJ

D

_

B.?.Fl.â.l9§§êml!n§lâmâ .............................................................................

HUVUDGUDSTJÃNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP7 § KO)
En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund flras som huvudgudstjänst högst

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

gånger/âr med

församling

i

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

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

.

pastoratet finns följande prästtjänster:

.Emilsyrisqhierqgtiänât.gçhuçn..l$9m.minämrüana .......................................................................

Hur fördelas prästresurserna mellan de olika församlingarna?

Ungefär lika

I

pastoratet ska det ñnnas minst en kyrkomusiker som ska vara organist eller kantor,

Hur många organisttjänster finns? .9.......................
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Hur många kantorstjänster finns?

1

DIAKONER

Hur många diakontjänster finns i pastoratet?

En

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

.KanIqrsüänstenijai.r..d.elaçl.på...1..12..kantgrsijänâtggh...1.12.mu..süspedag99....4...............
.D

.

5.112..m.u.sikledartjäns.t.m

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

I

pastoratet finns följande större sprákgrupper representerade:

ArablskadarlfarSIñnska

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

vår ordinarie verksamhet arbetar vi med olika språk pâ föliande sätt:

Måltidsgemenskap en kväll per vecka då alla är välkomna. Viss
språkträning bedrivs och alla hjälps med tolkning till och från aktuella språk.

Finns beredskap

JA.

för tillfälliga och akuta behov av att möta människor

på andra språk än svenska?

NEJ|:|

Om ”JA”, ange vilka språk ni har beredskap

att möta människor

12

på vid tillfälliga och akuta behov:

BILAGA TILL FÖRSAMLING'SlNSTRUKTlONEN

FÖRSAMLINGARNA

I

PASTORATET

Församlingen ansvarar fortfarande för den grundläggande uppgiften. Pastoratet har som
pastoralt område ansvar för att församlingarna fullgör den grundläggande uppgiften.
Hår ges utrymme för en eventuell beskrivning
för varje församling i pastoratet.

av vad som är utmärkande och/eller särskiljande

Kviinge församling utmärks genom satsning på barn, ungdomar och
familjer i gudstjänstlivet. Det märks genom barnsamlingar och mycket
musik och lovsång i gudstjänsterna.

Knilsinge-Gryt församling gör framöver en diakonal satsning med
målsättningen att det också ska märkas i gudstjänslivet.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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