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Församlingsmstruktlonen 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 Våg/edning för arbetet med försomlingsinstruktionen

Församlingens omvärld
1.

Beskrivning

Kvidinge församling ligger i Åstorps kommun och är ett
enförsamlingspastorat, med en kyrka och ett litet kapell.
lnom församlingens gränser bor det knappt 2600 personer. Det är en liten
ökning sedan milleniumskiftet. Ungefär 74% är medlemmar i Svenska
Kyrkan. Antalet utträden ligger genomsnittligt 15 om året. Boende av
utländsk härkomst är få. Av befolkningen är ca 30% under 25 år, 50%
mellan 25-65 och 20% över 65.
Av de förvärvsarbetande pendlar 60-70% ut från Åstorps kommun till sitt
arbete. Inpendlingen till kommunen är ca 50%. Således är det ca 50% av
de som arbetari kommunen som också bor här. Nettopendlingen mot
Helsingborg är helt dominerande.
Det finns en omfattande fritidshusbebyggelse på Söderåsen.

Kommunikationerna är av stor betydelse. Samhället ligger utmed väg 21,
som alltså är lättåtkomlig för de boende. Den geografiska församlingens
norra del genomkorsas även av väg E4, dock utan möjlighet till påfart inom
gränserna. Busslinjen mellan Helsingborg Klippan finns inte längre och
därmed har den kollektiva förbindelsen mellan församlingens östra och
västra delar brutits.
Sedan 2014 har Kvidinge äter en tågstation där ett tåg i vardera riktningen
per timme stannar. Vi hoppas att denna ska bidra till att gynna inflyttning,
skapa förutsättning för nybebyggelse och gynna samhällets utveckling. Det
finns nu planer på nybebyggelse och villatomter till försäljning. Allmänna
direktkommunikationer med Ängelholm, som ligger 2 mil bort, saknas.

-

Den allmänna samhällsservicen är begränsad och man är i mycket
hänvisad till Åstorp, kommunens huvudort. Det finns förskola, skola F-6,
fritids, fritidsgård, friluftsbad med campingplats, familjecentral,
äldreboende, bibliotek, brandstation, idrottshall med skyttehall och
idrottplats.

Max antal tecken. 2150 inkl blanksteg

Inom gränserna ñnns en större industri, förpackningsföretaget JD Stenqvist
AB, som också en gång grundades på orten. Företaget har under senare år
satsat på en utveckling av verksamheten i Kvidinge. övrigt finns ganska
många mindre företag/hantverkare, Iantbruksverksamhet och
trädgårdsodlingar, två grustag och flera åkerier.
I

Det finns en liten livsmedels- och spelbutik, gårdsbutiker, frisörer, en
Obemannad bensinmack, bilverkstad samt pizzeria. Samlingslokaler
erbjuds i Hembygdshallen och Folkets Hus. Detñnns en scoutstuga i
Maglaby med anknytning till vandringsleden, och kurs- och lägergården
Forsgård på Söderåsen.

Flera keramiker och andra konstnärer är verksamma inom församlingens
gränser. Av stort värde för kulturen och den historiska förankringen är
Tommarps Kungsgård och dess verksamhet med konstutställningar,
konserter, föreläsning, servering mm. samt Gyllenbielkeska hospitalet.

Det ñnns en rik föreningsverksamhet i vår bygd med omfattande aktiviteter:
Dansföreningen Blå skor, Föreläsningsföreningen, Hembygdsföreningen,
Kvidinge IF, PRO, Åkerslätts ryttarförening, Åstorp-Kvidinge
Enebandysällskap, Scoutkåren, Skytteföreningen, SPF gemensam med
storp.
Det har funnits en tydlig gemenskapskänsla, en "Kvidinge-anda", som lett
till god uppslutning i föreningar och olika arrangemang. Den visar sig även i
engagemanget för att bevara och utveckla samhällsservice,
kommunikationer och skola. Denna ger även positiva effekter för
uppslutning omkring kyrkan. En sådan "Kvidinge-anda" kan dock motverka
sig själv och bli exkluderande gentemot nyinflyttade. Här är en viktig uppgift
att få nyinflyttade att känna sig välkomna och bli en del i församlings- och
föreningsliv.

Trakten bär andligt på en tradition från lågkyrklig väckelse inom EFS.
Spåren av den är numera inte särskilt tydliga, men en del familjer har sin
andliga tillhörighet inom EFS i Angelholm.
Den politiska kartan domineras av Socialdemokraterna och Cernterpartiet

samt ett växande Sverigedemokraterna.
Skolan och kyrkan i Kvidinge vilar på samma principer angivna i FN:s
barnkonvention, att sätta barnens bästa i främsta rummet och att man
jobbar mot diskriminering. Barnen i församlingsverksamheten har fått
komma till tals med sin syn på kyrkan och vad som är viktigasti kyrkan.

Max antal tecken. 21 50 inkl blanksteg

2.

Utmaningar och möjligheter

Till Kvidinge är det många barnfamiljer som söker sig. Det är fortfarande
förhållandevis billigt att köpa hus här, även om huspriserna är på väg upp
och pendlingsmöjligheterna är goda. Det kan kännas tryggt i det lilla
samhället för småbarnsfamiljer och både förskola och skola åk F-6 ñnns.
Skola och kyrka ligger vägg i vägg, trots attjärnvägsspåren går
mittemellan, och samarbetet och utbytet är stort, vilket bidrar till barnens
trygghet. Församlingens uppgift är att få nyinflyttade att känna sig
välkomna och bli en del i församlingslivet.
När barnen kommer upp i åk 7 väljer de flesta högstadium i Åstorp och
några i Klippan. Dessa orter, liksom Helsingborg lockar och drar även på
fritiden, då det finns betydligt mer att göra likaså nyfunna skolkamrater.

Trots en tydlig gemenskapskänsla, en ”Kvidinge-anda", och en rädsla att
vår by ska glömmas bort och marginaliseras i de stora sammanhangen,
finns en ökad individualisering därfokus flyttats från gruppen till den
enskilda individen. Kollektiva värderingar har fått ge vika för de individuella,
liksom att lojaliteten minskar. Tanken på vad "jag kan erbjuda
församlingen" har ersatts av "vad kan församlingen erbjuda mig". Härñnns
en uppgift att hörsamma både dem som behöver få och dem som vill ge, så
att de känner sig både sedda, viktiga och behövda i församlingen.
Den digitala världen blir allt större, med korta meddelanden som tenderar
att ersätta de fysiska mötena och samtalen. Människors tidsbrist har blivit
större, men samtidigt finns behovet av att kyrkan är äkta i mötena,
samtalen och gudstjänsterna. Kvidinge församlings utmaning är att se och
möta den enskilda människan, så att den känner sig sedd, mitt i stressen.
Digitala möten kan säkert leda till fysiska möten, och båda dessa behöver
vara äkta och där människor kan känna sig sedda här och nu.

Kvidinge församling är liten. Den ingår inte i något storpastorat. Det gör att
avståndet mellan människor är ganska litet, vi känner varandra, vilket är
mycket positivt. Men ekonomiskt är en liten församling sårbar. En
utmaning, liksom för många församlingar i Svenska Kyrkan, är att få
medlemsantalet att stiga, att få en större gemenskap.

Max antal tecken' 2150|nklblanksteg

Programförklaring
1.

identitet

Kvidinge församling är en liten del av Kristi världsvida kyrka placerad justi
detta geograñska område. Alla som bor och verkar här är en del av
Kvidinge församling, alla som känner sig tillhöriga, genom medlemskap
eller en känsla av samhörighet, trygghet eller längtan. Kyrka och församling
är en mötesplats där man alltid är välkommen. församlingen är vi alla olika
och har olika roller. Det är ingen skillnad mellan dem som bär uppdraget
som anställd personal, förtroendevalda, ideellt engagerade eller som
medlemmar- alla är vi ett i Kristus. Det grundläggande uppdraget är
detsamma även om människor har olika ansvarsområden. Tillsammans
utgör vi Kvidinge församling.
I

Max antal tecken: Zl 50 inkl blanksteg

2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

Varje människa^êg< ElitålgeQEêhâ|§§â$Å|êlá|áâäge skapad för relation med andra
människor och med Gud själv. Gud ger oss kärlek och gemenskap av nåd,
alldeles gratis och vi vill ställa oss i Guds tjänst och räcka Guds kärlek
vidare till dem vi möter.
Det grundläggande uppdraget har Jesus gett till hela den världsvida kristna
kyrkan i dop- och missionsbefallningen, Matt. 28:18-20. Uppdraget är att
följa Guds vilja med församlingen, att hjälpa människor till en relation med
Jesus Kristus, lära känna honom, leva i tro på honom, i kristen gemenskap,
så att Guds rike kan utbredas och skapelsen återupprättas.

Kvidinge församling vill erbjuda miljöer där samspel mellan människor
stimulerar och utmanar till mötet med Svenska Kyrkans liv, lära och
tradition och därigenom till erfarenheter av och språk för en personlig
relation med Gud.

Navet i församlingens liv är gudstjänsten, där vi får ta emot evangeliet, be,
sjunga lovsång och möta Jesus Kristus i nattvardens mysterium. l
gudstjänsten är många delaktiga, inte bara prästen och kantorn, utan kyrkoch gudstjänstvärdar, kyrkovaktmästare, barn, kontirmander, körer, solister
har alla sina roller och uppgifter och utgör en viktig del i den gemensamma
gudstjänsten tillsammans med alla gudstjänstfirare. Gudstjänst och andakt
firas också i varje grupp och sammankomst för att möjliggöra möte med
och en personlig relation med Jesus Kristus.
Nyblivna föräldrar får en hälsning från Kvidinge församling med önskan om
välsignelse till både dem och det nyfödda barnet och med erbjudande om
dop. Dopet utgör grunden i det kristna livet och det erbjuds av nåd. Därför
vill vi vara så tillmötesgående som det bara går både när det gäller doptider
och delaktigheten i dopgudstjänsten.

-

Kvidinge församling får, som Lunds stifts vision anger, "bottna i nåden
skapa i världen, inspirera lärande och samlas kring hoppet, med dopet som
grund, för att möta livets och världens utmaningar".

Max antal tecken. Zl 50 Inkl blanksteg

3. Den

grundläggande uppgiften

"Ingen kan lägga en annan grund än den som redan tinns, och den är
Jesus Kristus.” 1 Kor. 3:11
Vi är stolta och glada över vår kristna tro, över vår kyrka och vår tradition.
Detta ska förvaltas med ansvar och frimodighet. Därför vill vi be och arbeta
och ständigt utmana oss själva med nya tankart Om vi vågar bottna i Guds
nåd, så som den möter oss när vi möter Jesus, vågar vi möta
morgondagen och medmänniskan med öppna ögon och öppen famn.

Gudstjänst
"Jesus svarade: Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa."
Luk. 19:40.
Vi vill tänka på att mötet med den uppståndne Jesus i Ordet och Mässan
ska vara centrum i Kvidinge församling.
Vi behöver pâverkas så att alla församlingens gudstjänster ger uttryck för
gemenskap och delaktighet och har utrymme för både lovsångens glädje,
bönens stillhet och trygghet och tröst från Gud.
Vi ska våga hålla fast vid den gudstjänsttradition som under 2000 år burit
kyrkan, men samtidigt låta gudstjänsten landa mitt i våra aktuella
glädjeämnen och problem.
Om vår lovsång tystnar, vem ropar då? Om vi tystnar, blir kyrkan då en
ruin?
Undervisning
"Jesus sade: Gå ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och
Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag
har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." Matt. 28:19-20.
Vi vill tänka på att all kristen undervisning utgår ifrån dopet och att
dopuppföljning alltid ska stå i centrum för församlingens liv, så att vi alla får
växa och mogna i vår tro.
Vi behöver påverkas så att vår kunskap inte bara blir kalla fakta i
religionskunskap utan bidrar till en levande relation till Jesus.
Vi ska våga utmana oss själva så att undervisning i tron blir angelägen för
alla åldrar och hjälper oss i vårt sökande efter identitet och livets
grundläggande värden.
Om vi tror oss kunna veta allt vet vi inte så mycket

Max antal tecken: 2150 mklblanksteg

Diakoni
"Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den
som älskar är född av Gud och känner Gud.” 1 Joh. 4:7.
Vi vill tänka på att kärleken till medmänniskan och omsorgen om henne är
det kristna sättet att förverkliga sig själv och att Guds kärlek saknar
gränser.
Vi behöver påverkas så att tjänandet av medmänniskan inte får stå tillbaka
för Iättja, egenintresse och byråkrati.
Vi ska våga utmana oss själva så att vi mitti byn vågar hävda att alla
människor, oavsett ursprung, hemort eller religion, är Guds barn och våra
syskon och har samma grundläggande behov som vi själva.
"Världen behöver din kärlek, strömmande genom mig". (svensk psalm 96).
Mission
"Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört." Apg. 4:20.
Vi vill tänka på att vi alla behövs och behöver ta vårt ansvar, om människor
idag ska få lära känna Jesus.
Vi behöver låta oss påverkas av Anden, så att vi blir frimodiga utan att vara
påträngande när vi vill hjälpa andra in på trons väg och inse att personlig
trovärdighet är nödvändig.
Vi ska våga utmana oss själva så att vi inte fastnar i våra egna förutfattade
meningar om kristen mission, utan ser oss som en del av den världsvida

Kyrkan.
Det behövs missionärer också i Kvidinge.

Max antal tecken: Z'l 50 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMAUADEL

De regler

för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE

(77

kapa 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

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 §

81

18

NEJ

JA

I

|:|

kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år församlingen
i

enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 24
:

5.2............................................................................................

enligt senast inlämnad gudstjänststatistik

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

JA

i

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

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket

NÅGON GÅNG
i

Lunds

B

1:] CA'I GÅNG/MÄN

stift

l:l

ALLTID

D

NEJ

JA.

NEJ

JA

Församlingen använder förslag till kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2016

NEJ

l:l

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (77 KAP 7§ KO)

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

i

0. ............... gånger/år med ............................................... församling ..........................................................
I

'lO

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap1-2 § KO)
1

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

församlingen finns följande prästtjänster:

I

1..l$e°he..FS*§ .........................................................................................
1

I

komminister (50%)

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

Hur många organisttjänster ñnns? .Q .....................

DIAKONER
Hur många diakontjänster finns församlingen?
i

11

Hur många kantorstjänster finns?

.1

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

I

församlingen finns följande större språkgrupper representerade:

I

vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk påföljande sätt:

Finns beredskap
JA

för tillfäH'rga och akuta behov av att möta människor

NEJ

på andra språk än svenska?

D

Om ”JA", ange vrlka språk ni har beredskap att möta människor på vid ti|lfä|hga och akuta behov:

E99??? .......................................................................................
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BARNKONSEKVENSANALYS
Diarienummer
1.

Ärendets namn: Församlinsinstruktion

Berör beslutet
barn i allmänhet

D ett enskilt barn
E] en

definierad bestämd grupp barn, nämligen:

Ei Barn berörs inte alls av ärendet, vare sig direkt eller indirekt.
På vilket sätt berörs inte barn:

2. På

vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn av denna fråga?

Innebär förslaget att:
vi har satt barns bästa i främsta rummet på följande sätt:
Närheten till kyrka, kyrkogård och församlingshem är viktig för församlingens barngrupper,
för barnen i förskola och skola i Kvidinge samt för barn i allmänhet. Församlingen har en stor
verksamhet för barn och ett stort samarbete med förskola och skola med många besök per år.
Vi märker i mötena med barn att både kyrkobyggnaden och kyrka, i betydelsen församling, är
viktiga för dem, De har nära till tro och andlighet och det är helt naturligt för dem med en
personlig relation till Gud.

D vi har tagit hänsyn till barns sociala, ekonomiska, kulturella och andliga rättigheter
På följande sätt:

D vi har tagit hänsyn till barns rätt till liv, god hälsa, utveckling, säkerhet och överlevnad
På följande sätt:

vi har tagit hänsyn till

1:]

de barn som är

i behov av särskilt stöd

På följande sätt:

Har barns egna åsikter tagits tillvara i denna fråga?

3.

hur det skett:
Barnen i församlingens bamgrupper har fått ñJndera på varför kyrkan finns och vad som är
viktigast i kyrkan. Några av deras tankar som kommit fram år: Alla har det bra i den. Man ska
va' i den, tillsammans. För att någon har byggt den. Den byggdes för att de visste det om Gud.
Den byggdes för att barn ska komma dit och tända ljus och döpas. För att Jesus finns. Det är
för Jesus. Träffa J esusi För fler tankar, se bifogad sida.
Ja, berätta

EJ

Nej, motivera varför barns åsikter ej tagits tillvara i frågan.

4. Slutsats

En sammanfattande analys av församlingsinstruktionens konsekvenser för barn:
Barnen är en självklar del i församlingens liv och arbete. Det är både medarbetare,
förtroendevalda och övriga församlingsmedlemmar överens om. En gemensam strävan är att
ge hamen utrymme och att de får göra sin röst hörd.

//ym :Sá/Ãq/á

;M

Irma Nilsson, Ordförande Kyrkorådet

(Åman bi? fun/;n m4

/LÄ

'Mm

Karin Holmgren Nilsson, Kyrkoherde
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Barnens tankar om: Varför finns kyrkan? (Vad är det viktigaste i kyrkan?)
Alla har det bra i den. Man ska va' i den, tillsammans.

för att de visste det om Gud. Den byggdes för att barn

För att någon har byggt den. Den byggdes

ska

komma dit och tända ljus och döpas
För att Jesus finns. Det är

för Jesus. Träffa

Jesus.

Svårt att förklara... för att Jesus varjättespeciell, levande i hela universum och häri mitten.
För Gud. För att tacka Gud

att Jesus kom.

För att kunna be där. Lugn och be

till han.

Be

till Gud. Tänka

på Jesus och Gud.

Prata om Gud.

Man ska sjunga i den. Sjunga för sina föräldrar.
Det ska vara fint i den och ute.

Vit som frihetens färg. Jesus kläder är vita.
Döpa barn. För att döpa barn och döpas. För att man ska bli döpt och få en ängel med blått runt om

och Jesusljus.
Kyrkan finns för att alla som dör ska bli begravda. För att man ska kunna lägga vita blommor på
kistan. För att de döda som levt mycket ska få lugn.
De som är döda kan bli begravda och ligga där

i

frid och träffa Jesus.

Man kan gifta sig där. Bra med bröllop.
Bra

att det finns församlingshem, någonstans där barnen kan leka, äta, be och prata om Jesus. Det

finns många Jesusböcker här.

Irma Nilsson, Ordförande Kyrkorådet

Karin Holmgren Nilsson, Kyrkoherde

