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

Församlingens omvärld
1.

Beskrivning

Löberöds församling liggeri naturskönt omrâde centralt i Skåne i Frosta
kontrakt och i Eslövs kommun.
Antalet boende är 3300 varav 2500 är kyrkotillhöriga (75,7 %).
:Församlingen utgörs till stor del av landsbygd och byar där Löberöd och
Harlösa är störst. 2006 bildades Löberöds församling av de tidigare
församlingarna i Högseröds pastorat- Högseröd, Harlösa och
Hammarlunda. i dessa tre byar finns kyrkor och församlingshem. l Löberöd
finns dessutom Kyrkans hus och förvaltningsbyggnad.
;Löberöds församling ligger i en traditionell jordbruksbygd.
Näringsverksamheten ärtill största delen knuten till jordbruk, småindustri
:och varuhandell Närheten till större samhällen och städer gör att många
lpendlartill arbeten runtomkring och har sitt boende i församlingen. Då
gäller det främst Höör, Hörby, Lund, Eslöv och Sjöbo. De allmänna
kommunikationsmedlen är bristfälliga och de flesta som bor i församlingen
är beroende av bil, för arbete och fritid. Yngre familjer Väljer gärna att
bosätta sig i församlingen då fastighetspriserna jämförelsevis är låga och
miljön och naturen lockar. Området i och runt församlingen är rikt på fina
“strövområden och vacker natur. En hel del återvändertill församlingen när
*de bildar familj - av tidigare nämnda orsaker. Det råder brist på
jhyresbostäder i församlingen.
Det finns förskolor och skolori Harlösa och Löberöd l Löberöd finns även
ett högstadium med upptagningsområde som sträcker sig utanför
,församlingsgränsen Det som saknas är en plats för ungdomar att vara på
under sin fritid och kostnadsfria aktiviteter. l församlingen finns god service
med bibliotek, vårdcentral, apotek, sjukgymnast, mataffär och
blomsteraffär. Det finns också ett korttidsboende för äldre i församlingen
joch en del lägenheter särskilt anpassade för äldre. Föreningslivet i
;församlingen är rikt och varierat med bland annat idrottsrörelser,
:hembygdsförening och pensionärsföreningar. Föreningen ”ARNAi
lFågelriket” driver olika projekt med natur- och kulturinriktning som når långt
löver landets gränser. Inom församlingen finns även konstnärer och musikerl
som berikar kulturlivet, t.ex. ivåra gudstjänster.

,

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

,

Det senaste årets stora flyktingström har inte påverkat Löberöds församling
nagon större utsträckning men vi har en del HVB- hem inom församlingens
gränser och vi behöver vara lyhörda för nya vägar till samarbeten och
mötesplatser här. Det finns Inga stora etniska eller språkliga
I

'

i

minoritetsgrupper i församlingen
Löberöds församling är till synes ganska homogen. Dock har människor
även här olika bakgrund och kultur i bagaget, vilket innebär att de har olika
relationer till och syn på Svenska Kyrkan. Den gamla
Iandsbygdskyrkligheten bygger mycket på lokala traditioner och en stark
känsla för hembygdens kyrka. De som är uppvuxna på annat håll och
inflyttade är mindre bundna till denna. Barnverksamheten och de kyrkliga
handlingarna är ofta en ingång till församlingslivet för dessa människor.
Precis som i övriga samhället påverkar samtidens trender även våra
iförsamlingsbor och många upplever tidsbrist och stress. Barn och vuxna
har schemalagd fritid och det finns alltför lite utrymme för att göra något
utöver det man redan är engagerad i. Vi ser också tecken som tyder på att
fler människor än tidigare lever hårt pressade liv utifrån ett socialt
perspektiv. Det handlar om familjestrukturer och ekonomi.
*

\

'l

Löberöds församling upplever vi att många människor bär på en längtan
,att utforska existentiella frågor- om tro, Gud och livet. Det finns en positiv
förväntan på församlingen som samtalspartner. Att vara Kyrka i Löberöd
med omnejd är att finna former för att fördjupa och vidga samarbetet med
olika föreningar, företag skolor förskolor kommun och enskilda. Löberöds
församling är en del av ett samhälle tradition och förändring. Församlingen
har engagerade förtroendevalda och behöver också fler som delar på
ansvar och uppdrag forsamllngen Att fortsätta vara en självklar del av
samhället skapa mötesplatser och möta människor där dom beñnner sig är
viktigt. l utmaningen ligger uppdraget att våga vara Kyrka och genom bön
och gudstjänst söka svar på hur vi bäst förvaltar vårt uppdrag Löberöds
församling
I

I

I

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

l

2.

Utmaningar och möjligheter

Utmaningarna och möjligheterna är flera utifrån omvärldsbeskrivningen,
Löberöds församling har ingen Kyrka i Löberöd och därför inget tydligt
centrum. Däremot vill vi att församlingsbor, förtroendevalda och anställda
ska känna att de är en del av Löberöds församling, och inte bara i någon av
de tre tidigare församlingarna. Möjligheterna ligger i att det finns en närhet
mellan byarna och längtan och vilja att arbeta för och behålla församlingen
som den är.

Att behålla och värna våra medlemmar är både utmaning och möjlighet.
Löberöds församling finns goda möjligheter att leva nära och tillsammans
med församlingsborna. takt med att självklarheten att tillhöra Svenska
Kyrkan minskar överallt är det viktigt att den enskilde medlemmen känner
sig personligt berörd av någon del av församlingens liv. Då minskar viljan
att lämna Kyrkan. Det erbjuds flera arenor där vi möter många
församlingsbor - vid kyrkliga handlingar, på kyrkogårdarna och i barn-,
musik-, och konñrmandverksamhet.
I

I

Huvudgudstjänsten är en ständig utmaning. En förnyad församlingskärna
och gudstjänstfirande grupp bör ses som ett prioriterat område att på sikt
verka för. Församlingslivet behöver bevara både den lokala traditionen och
den som öppnar upp för nya sätt att vara församling och kyrka.
l allt större utsträckning går ungdomarna i församlingen på gymnasiet i
andra kommuner och ”försvinner” från Löberöds församling under dagtid,
Utmaningen handlar om hur och när Löberöds församling ska kunna ha
relationer till nämnda grupp. Konfirmandarbetet är en ständig utmaning och
möjlighet då ungdomar redan har många aktiviteter och val att förhålla sig
till. Löberöds församling vill vara en motpol till alla ”måsten" och ge
utrymme för att konfirmander och ungdomar ska känna att dom duger och
är älskade av Gud precis som dom är,

Åldersgruppen 40-44 år är stor i församlingen. Det är också dom som är
mitt upp i sina livspussel. De har ofta både höga krav och tidsbrist, vilket
utmanar oss i både kvalité, flexibilitet och tillgänglighet. Här är
församlingens körverksamhet och våra pasta- och pysselkvällar ett led i
vårt möte med bland annat denna grupp.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

*Löberöds församling är en del av Frosta kontrakt i Lunds stift i Svenska
Kyrkan och den världsvida kyrkan. Vårt uppdrag är att människor ska
komma till tro på Kristus och leva l tro ldentiteten är att vara Kyrka och
församlingens grundläggande uppgift enligt Kyrkoordningen är; "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. Allt annat som församlingen utför är stöd för och konsekvens
"
av denna grundläggande uppgift.
Löberöds församling utgörs av dom människor som är tillhöriga som bor
inom församlingens gränser- och för dom som under kortare eller längre
tid vistas här. Alla har del i utförandet av församlingens grundläggande
uppgift; den gudstjänstfirande gemenskapen, förtroendevalda, frivilliga,
församlingens medarbetare, de som innehar vigningstjänst allt enligt
Svenska Kyrkans tro och bekännelser

-
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Löberöds församling vill arbeta med Lunds stifts vision som grund _ "Bottnai
i näden, skapa i världen". Nåden är det givna Iivet- när vi tar emot den har
vi också något att ge. Genom att förvalta och förnya och samtidigt vara
lyhörda för människors behov kan församlingen vara tydlig uppdraget som
Kyrka. När Löberöds församling gestaltar tro, tradition och kultur med
traditionella former som gudstjänster och förrättningar samt nyare kulturella
och musikaliska möten och tilltal ges människor möjlighet att möta Gud och
det eviga. Tillsammans blir vi redskap som ständigt skapar i världen.

\

i

›

1

Löberöds församling vill vara en agerande Kyrka där vi skapar
mötesplatser av hopp där varje människa tillåts bottna i sig själv. Löberöds
församling vill vara en öppen kyrka med låga trösklar och högt i tak, så att
människor med olika uttryck vågar sig till Kyrkans olika mötesplatser,
känner sig välkomna och vill höra till. En församling där församlingsbor
känner både trygghet och frimodighet.
Ett signum för all kristen verksamhet bör vara glädjen kring evangeliet och
att engagera och skapa samhörighet. En önskan om att varje möte i det
stora eller det lilla sammanhanget- ska lämna goda avtryck som kan bära
vidare. Oavsett uttryck ska varje människa mötas med respekt och
accepteras för den hon är.

-

]
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Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

Förtorendevaldgjgpjñtgggspgabi liggerggssfgäsamling vill uppmärksamma
följande;

Fördjupning. Löberöds församling vill öka den kristna förankringen hos
anställda, förtroendevalda och frivilliga. Församlingen vill skapa goda
mötesplatser där fördjupning är självklara inslag både för dom som redan
är engagerade och för dom som nyfikna står på tröskeln in i Kyrkan.
Undervisning på olika plan -för att skapa hopp och trovärdighet- är viktigt
för framtiden.
Barn. Barnverksamheten har en särskild plats i församlingens verksamhet.
'Löberöds församling vill fortsätta erbjuda verksamhet för små barn och
deras föräldrar, för låg- och mellanstadiet där barnen blir sedda, ges
möjlighet till andrum, aktiviteter, samtal och lek. Detta arbete utförs av våra
,pedagoger och musiker och ska stödjas och uppmuntras av övriga
medarbetare och förtroendevalda. Detta är ett naturligt sätt att följa upp
,dopets kallelse.

1Samarbete/Delaktighet. Ungdomar och förvän/sarbetade mitt-i-Iivet är
3grupper som vi har minst kontakt med. Genom att öka och fördjupa
samarbetet med lokala aktörer i bygden och kommunen vill vi identifiera om
och vilka hinder som eventuellt ligger i vägen för människors relation med
Kyrkan och förhoppningsvis skapa nya kontaktvägar i kontakt med dessa
grupper.
De äldre i församlingen är en viktig grupp för gemenskapsträffar och
uppsökande verksamhet.

-

,

Gudstjänstliv. Löberöds församling vill skapa ett aktivt gudstjänstliv. Här är
anställda och förtroendevalda viktiga som inspiratörer i församlingslivet.
Det är viktigt att det blir hela församlingens angelägenhet.
Musik/Kultur. Löberöds församling vill välkomna olika uttryck för kultur och

kreativitet som hjälper människor att uppleva Gud och det eviga. Musiken
*är viktig och genomsyrar flera av våra verksamheter. Genom att engagera
lokalt förankrade musiker och konstnärer till t.ex. gudstjänster och
hemvändardagar bygger vi goda nätverk och församlingsborna kan känna
stolthet. Musik är i sig gemenskapsbyggande och undervisande och många
känner en djup andlighet genom detta forum.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

3. Den

grundläggande uppgiften

Gudstjänst
Löberöds församling firas gudstjänst varje söndag, nästan uteslutande
med nattvard. Det är centralt att gudstjänst är något vi gör tillsammans;
lmedarbetare, förtroendevalda och den gudstjänstfirande församlingen.
Formen och språket i gudstjänsten är viktigt för människors delaktighet. Det;
,sker ett ständigt arbete för att gudstjänsterna ska engagera och för att dom
,ska präglas av samhörighet, enkelhet, högtidighet och mångfald.
Gudstjänsterna ska ge möjlighet till stillhet och fördjupad trosutövning,
De kyrkliga handlingarna är ofta välbesökta och av tradition en högtid då
människor samlar familj, släkt och vänner.
iSkördegudstjänster, minnesgudstjänster, friluftsgudstjänster och
*familjegudstjänster är alla välbesökta och efterfrågade,
Musiken intar en särställning då den har en särskild plats i människors liv
och andliga fördjupning. Musiken har en missionerande och fördjupande
innebörd i gudstjänsterna.
1|
*

.

1

l

;

*

Undervisning
Kunskap om livet och tron sker hela livet och vi lär av varandra. All god
undervisning har sin grund i lyssnande, ömsesidighet, nyfikenhet och
gemenskap. Relationsskapande är grunden för inlärning. Församlingen
skapar olika mötesplaster för fördjupning, samtal och eftertanke där vi vill
att varje människa ska få växa i sin egen takt. Kunskap om den egna
traditionen ger trygghet i mötet med andra. Det är avgörande att våra
verksamheter och gudstjänster präglas av ett öppet klimat där tankarna och
jsamtalen får vara fria.

\

l

*

Diakoni
*Budskapet om Guds närvaro i våra liv och i världen synliggörs genom
församlingens diakonala arbete och förhållningssätt. Diakoni är en
?uppmaning att dela livet med varandra. Att ingå i goda sammanhang är
viktigt i en tid av stor individualism och ensamhet. Diakoni är konkret och
handfast arbete då livet på något sätt är hotat eller förminskat. Platserna för
diakoni är många - kyrkkaffet, kön på ICA, seniorträffen, pastakvällar,
,körrepetition, föräldramöte på skolan etc. Alla döpta är kallade att vara
.Jesu lärjungar och den diakonala omsorgen är en följd av detta
:förhållningssätt Det innebär att vi alla, anställda, förtroendevalda och
frivilliga, på allvar bryr oss om vad som sker i världen och i vårt samhälle
,och reagerar på detta, "Bottna i nåden, skapa i världen."
l

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

;
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2.

FÖRSA/VlLINGSINSTRUKTlONENS FORMALIADEL

De regler

för församlingen och församlingens verksamhet

GUDSTJÄNSTFIRANDE

(17

som rör domkapitlets tillsyn.

kapa och 5 § KO samt 37 kap 2§ KO)

församlingen firas huvudgudstja'nst varje söndag och kyrklig helgdag:
Om ”NEJ" ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.

JA

I

I]

NEJ

Vi ca 2 tillfällen under året sammanlyses huvudgudstjänsten till närliggande församling,
Lex Ringsjöns församling.

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 ..4.0...............................................................................................
Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som
ingåri Den svenska kyrkohondboken som huvudgudstjänst?

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

NÅGON GÅNG

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds

JA

CAl GÅNG/MÄN

stift

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok

NEJ

D

ALLTID

JA

NEJ

JA

NEJ

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

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

gånger/âr med

församling

10

i

l:l
D
l:l

D

?Mission

;Mission har sin grund i att Kyrkan har något gott som vi vill att fler ska få
;del av. Alla möten som sker mellan kyrka/församling och människor är
imission och ger tillfälle till mission. Att på olika sätt dela berättelsen om
iJesus och om att Gud är ständigt närvarande är allas uppdrag. Att möta
människor i våra redan befintliga verksamheter och på arenor som inte är
;våra egna är viktigt. l dopet är vi alla kallade att vara Jesu lärjungar och
ldela det kristna livets erfarenheter.
venska Kyrkans Internationella arbete är en viktigt del av församlingens
;arbete Ideella krafter, kyrkoråd och medarbetare försöker på olika sätt
:verka för att arbetet lyfts fram. Den internationella gruppen i församlingen
har ett särskilt uppdrag att undervisa alla i vårt missionsuppdrag. Det kan
ivara stöd till organisationer och projekt långt borta och det kan vara att
hjälpa någon eller något på nära håll. En sund gemenskap är i sig
missionerande. Dit söker sig människor och den mår man väl av att tillhöra.
Navet i församlingen är möten - möte mellan människa och Gud, och
mellan människa och människa med Kristus i centrum. Allt arbete som
sker i församlingen bör ha hög kvalitet. Det betyder att det ska förberedas
och genomföras utifrån målsättningar av kompetenta medarbetare och
förtroendevalda.
Att vara en församling som lever, agerar och reagerar i samhället är
angeläget. Församlingens arbete ska, på olika sätt, förmedla hopp och
Gudsnärvaro, i en värld som står inför stora utmaningar- och möjligheter,

-

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen ñnnas minst följande antal prästtjänster: 3
l

l

församlingen f1nns följande prästtjänster:
1

Kyrkoherde 100%

1

Komminister100%,

1

komminister 25%

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

Hur många organisttjänster finns?

0

Hur många kantorstjänster ñnns? “1.1.5...........

DIAKONER

Hur många dlakontjänster ñnns i församlingen?

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÃ 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 tillfälliga och akuta behov av att möta människor

NEJ

på andra språk än svenska?

D

Om ”JA", ange vilka språk ni har beredskap

att möta människor

'12

på vid tillfälliga och akuta behov:

