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Församlingsinstruktionen består av två delar: ett PASTORALT PROGRAM och en FORMALIADEL

DEI PASTORALA PROGRAMMET

1

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

Löderups församling är belägen i de östra delarna av Ystads kommun och
är en av 17 församlingar i Vemmenhögs, Östra Herrestads, Ljunits, Färs
och Österlens kontrakt. Bland församlingens fem kyrkor finns Löderups
medeltida kyrka som är känd för sin altartavla av Carl Bloch och sin dopfunt
av Trydemästaren, Hörups medeltida kyrka som stoltserar med det mycket
kopierade originalet till ”Christus Consolator” av Carl Bloch och Valleberga
kyrka som består av Skånes enda bevarade rundkyrka samt en nyare del
från 1910. Vidare bedrivs verksamhet i församlingens två församlingshem i
Löderup respektive lngelstorp. I Ingelstorps församlingshem ñnns också
expedition och tjänsterum. l Glemminge kyrka finns en kyrksal som
används vid kyrkkaffe.
Församlingen utgör ett stort område arealmässigt med de större byarna
Löderup och Glemmingebro, ett stort antal mindre byar samt kuststräckan
från Kabusa ä förbi Hammars backar, Kåseberga och ända bort till
Sandhammaren.
Församlingen domineras av jordbruksbygd. De flesta Iantbruken är
ensamföretag men det finns också stora producenter med över 10
anställda. Här finns många småföretag av vilka Olof Viktors surdegsbageri
och Kåseberga fiskrökeri kan nämnas som speciella för Löderups
församling. Många hotell, B & B och vandrarhem samt caféer och
restauranger finns i församlingen, men de ärfrämst öppna under
sommarsäsong då församlingen besöks av många turister och
sommarboende.

Glemmingebro finns två förskolor, ett kommunalt och ett
föräldrakooperativ. I samband med den kommunala förskolan i
Glemmingebro driver kommunen restaurangen Räfsan som är en viktig
samlingsplats för daglediga och äldre. Löderup finns förskola och
grundskola upptill sjätte klass. I både Löderup och Glemmingebro finns
allmänt bibliotek.
Löderup finns äldreboendet Löderupsgården. samma byggnad finns
I
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I
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Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

också en tandläkarmottagning och Seniorernas hus som ordnar aktiviteter
för de äldre.
församlingen finns flera idrottsplatser och fotboll är den stora folksporten.
Löderups scoutkår är mycket aktivt och har sin stora Iägergård,
Tygegården, iförsamlingen. Även skytteföreningen samlar mycket folk.
Församlingen harflera aktiva byalag som samlar invånarna i byarna kring
gemensamma intressen. Vidare finns pensionärsföreningar och
hembygdsföreningar.
l

Längs kusten finns naturreservat med fina strövområden, badstränder,
camping och sommarstugeområden som t.ex. Löderups strandbad.
församlingen finns välbesökta turistmål som Ales stenar, Kåseberga
fiskeläge, Sandhammaren och Dag Hammarskjölds Backåkrai
I

I Löderups församling bor 2596 invånare (2017-12-31) varav 1882 är
medlemmar i Svenska kyrkan, vilket motsvarar 72,5 %. Befolkningen har
stadigt minskat under de senaste tio åren, mycket beroende på att de
avlidna i församlingen alltid är fler än de födda. År 2017 har därför varit
speciell; befolkningen har ökat med 98 personer och detta till stor del
beroende på att invandrade familjer har flyttat in iförsamlingen. Dessa är
dock inte medlemmar i Svenska kyrkan och därför fortsätter
medlemsantalet iförsamlingen att minska. Huvuddelen av befolkningen
finns bland yngre medelåldern till yngre pensionsåldern men också många
barnfamiljer bor i församlingen. Av församlingens invånare är 482 barn och
ungdomar mellan 0 och 18 år. 87 personer är äldre än 85 år. Den största
enskilda åldersgruppen är 126 personer som är 66-67 år.

Löderups församling har bussförbindelse med Simrishamn och med Ystad,
där detgår att byta till tåg mot Malmö och Lund. De flesta arbetspendlare
använder dock egen bil. De vanligaste yrkena för dem som pendlar utanför
församlingen finns i vård, omsorg och handel. Arbetslösheten ligger på 5
°/u. Andelen unga med eftergymnasial utbildning är låg. Det finns en
tendens att de som vidareutbildar sig flyttar ifrån församlingen på jakt efter
arbetstillfällen. Av dessa flyttar en viss del tillbaka när de själva bildar
familj, särskilt om det finns en familjegård att flytta in i.
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z. Utmaningar och

möjligheter

Under arbetet med Församlingsinstruktionen har många utmaningar och
möjligheter identifierats. Nedan de viktigaste.
En stor utmaning är att behålla kyrkotillhörigheten på minst den nivå som är
nu iförsamlingen. Antalet kyrkotillhöriga minskar sakta men stadigt. Det är

svårt idag att få människor att engagera sig, många upplever tidsbrist och
många känner ingen samhörighet med Svenska kyrkan. Det finns för
många valmöjligheter och en konkurrenssituation från andra aktiviteter.
Församlingen måste möta utmaningen med en engagerande och viktig
verksamhet och ett äkta gudstjänstliv som berör människors liv.
Församlingsborna ska kunna påverka gudstjänstliv och verksamhet så att
dessa hela tiden utvecklas. Barn- och ungdomsverksamheten är en viktig
del i detta. En möjlighet är att utveckla tidsbegränsade projekt, t.ex. körer,
då det är lättare för många att hitta tid för engagemang en begränsad
period. Samt att utveckla den öppna verksamheten.
Som en direkt följd av ovanstående utmaning måste församlingens
ekonomi nämnas. Antalet medlemmar minskar, medan behovet av
underhåll på församliggens fem kyrkor och två församlingshem ökar. Detta
är en ekvation som i längden inte går ihop. Dessutom hade de stora
summor som församlingens fastigheter kostar istället kunnat användas till
den grundläggande uppgiften. Förhoppningsvis kommer ett större
ekonomiskt ansvar att tas från centralt håll framöver. Alternativt får
församlingen ta kyrkor ur bruk och sluta underhålla dem.

Ytterligare en utmaning är de många sommargäster och turister som vistas
i församlingen sommanid. Bara Ales stenar har runt 800 000 besökare
varje år enligt Turistbyrån. Dessa döper sina barn, gifter sig och deltar med
liv och lust i församlingens verksamhet och det är härligt. Men samtidigt
betalar de ingen medlemsavgift och församlingen går back varje sommar.
En stor möjlighet är församlingens goda kontakter med skolan. Redan nu
får församlingen t.ex. låna lokaler på skolan för sin verksamhet för att
underlätta för barnen. Här kan församlingen bygga vidare på sitt barn- och
familjearbete för att kunna möta fler. En stor utmaning är att behålla
kontakten med skolungdomarna när de i sjuan börjar i Ystad. Dä förskjuts
deras intresse från hemmabyarna till staden.

Församlingen ser också utmaningar i den religiösa och kulturella
mångfalden som börjar slå igenom också i Löderups IiIIa församling och
den ekonomiska utsattheten som ökar och där inte minst barnen far illa.

i
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Programförklaring
1.

Identitet

Löderups församling är en del av Kristi världsvida kyrka som får sitt lokala
uttryck inom de geogratiska gränser som utgör församlingen. Församlingen
är en gemenskap av människor som bor, verkar och firar gudstjänst i detta
geograñska område. Löderups församling är en del av Svenska kyrkan i
Lunds stift.
Församlingen finns för att leda människor till den gemenskap med Gud
som vi kallar tro. l församlingens liv och arbete är gudstjänsten det primära
uttrycket för denna gemenskap. Förlåtelsen och försoningen i Jesus Kristus
är grunden. Gud gör trasigt helt, skapar nytt och försenar världen. Därför är
uppdraget för församlingen att bidra till ett värdigt liv för alla människor.
Löderups församling bildades 2002, då de fem församlingarna Löderup,
Hörup, Valleberga, Ingelstorp och Glemminge slogs ihop. Fortfarande idag
känner församlingsbor samhörighet framför allt med sin bykyrka och
traditioner samt seder kan skilja sig åt trots att det bara är ett par kilometer
mellan kyrkorna.
Men det gemensamma överväger. Församlingen präglas av en
lågkyrklighet som kommer till uttryck i ett visst motstånd mot
nattvardsfirande och högmässa. Gudstjänstlivet kännetecknas av enkelhet,
öppenhet, delaktighet och många engagerade lekmän. l Löderups
församling är kyrkan, såväl byggnaden som verksamhet och gemenskap,
tillgänglig och välkomnande för alla, en kyrka mitt byn, symbol för såväl
tradition som förnyelse. Löderups församling präglas av ett starkt
föreningsliv och därför är samarbete med byalag, scouter,
pensionärsföreningar och skola en naturlig del i det andliga livet kyrkan
och församlingen. Musiken och körverksamheten ses i församlingen som
en viktig del i att sprida evangelium.
Löderups församling präglas av växlingarna i säsong. Under
vintersäsongen är livet i församlingen stillsamt, restauranger och caféer har
stängt och på Olof Viktors slänger de limpor efter en strax före
stängningsdags. Under sommarsäsongen sjuder församlingen av liv och
antalet människor som vistas här mångdubblas. Caféer, gallerior och
restauranger öppnar upp i varje liten by och på Olof Viktors är brödet slut
om du kommer efter 9 på morgonen. Gudstjänster, dop och vigslar flyttar ut
under bar himmel på meditationsplatsen vid Dag Hammaskjölds Backäkra
och musiklivet frodas. Allt detta medför spännande utmaningar för
församlingen och dess liv och samtidigt stora möjligheter.
l Löderups församling arbetar ca 15 personer, vissa året runt på hel- eller
halvtid, vissa säsong på kyrkogårdarna och vissa på timmar som
hjälpledare i t.ex. barnverksamhet och städ. Församlingens båda präster är
bosatta iförsamlingen. Både församlingen och prästerna ser det som en
stor tillgång. Att dela vardag och liv, likaväl som gudstjänst och förrättningar
med alla andra församlingsbor bidrar till den närhet som är en viktig del av
Löderups församlings identitet.
i_

i
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2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

Vad vill Gud med vår församling? Utifrån Lunds stifts vision "Bottna i nåden
i världen, inspirera lärande och samlas kring hoppet, med dopet
som grund, för att möta livets och världens utmaningar" vill Löderups
församling 2019-2022:
- Utveckla ett regelbundet och varierat gudstjänstfirande. Gudstjänsterna är
församlingens centrum; stunden då alla i församlingen är kallade till ett
gemensamt möte med Gud för att dela tro och liv.
- Ge barnen en självklar och viktig del iförsamlingens liv. I allt församlingen
gör ska särskild hänsyn tas till barns tro, tankar, förmågor och kreativitet.
detta ingår att församlingen ska ha en välfungerande, avgiftsfri barn- och
ungdomsverksamhet.
- Fördjupa befintliga goda relationer med skolan, äldreboendet och
föreningslivet. Tillsammans kan vi hitta fler vägar!
- Utveckla församlingens diakoni. Församlingen saknar anställd diakon
samtidigt som den ekonomiska utsattheten och det psykiska lidandet tycks
öka. Församlingen vill hitta vägar att räcka till, både till samtalsstöd och
mer konkret hjälp som t.ex. att samla in begagnade kläder och hjälpa till att
söka pengar ur fonder.
. Att gå ut och vara där människor finns, både fysiskt och via internet.
Församlingens hemsida har varit under uppbyggnad iflera år eftersom
kompetensen att få den i ordning saknas i församlingen. Av samma
anledning finns församlingen inte på Facebook o. dyl. Detta är något som
församlingen måste ta tag i så snart som möjligt.
- Bibehålla och öka förtroendet för och behovet av kyrkan hos befintliga och
framtida medlemmar. Att medlemsantalet minskar är ett stort orosmoment
för församlingen och trenden måste vändas.
- Jobba aktivt med sin lokalförsörjningsplan. Fastigheterna och särskilt
församlingens fem kyrkor är en tillgång men också en stor belastning.
Knappt 2000 medlemmar behöver inte fem kyrkor och underhållet av
kyrkorna tär hårt på församlingens ekonomi.

- skapa

I
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3. Den

grundläggande uppgiften

Löderups församlings grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva
undervisning, diakoni och mission och vara till hands i vardag och högtid, i
sorg och glädje. Församlingen ska utifrån kristen tro och
verklighetsförankrad teologi sprida kunskap, samhörighet och gemenskap.
Församlingen ska skapa mötesplatser där människor får vara sig själva och
känna sig välkomna. församlingens fem kyrkor ska verksamheten
bedrivas utifrån de behov som människor i församlingen har och utifrån
Lunds stifts vision ”Bottna i nåden skapa i Världen”.
I

-

Gudstjänst
Löderups församling firar gudstjänst för att påminnas om att Gud är
närvarande ivâra liv och älskar oss för dem vi är. Gudstjänstñrarna
påminns om att befrielsen och förlåtelsen gäller varje dag eftersom våra
misstag är nya varje dag. Vi lever i trons gemenskap med varandra. Gud
kommer oss till mötes i bröd och vin där vi får bottna i nåden för att sen
skapa i världen. Gudstjänsten är församlingens centrum. Här finns en
öppenhet både för traditionella och nya gudstjänstformer för att
församlingen ska kunna förmedla meningsfullhet och angelägenhet både till
de kyrkvana och till dem som närmar sig kyrkan för första gången.
Gudstjänstlivet är hela församlingens angelägenhet. Det skall vara
tillbedjande, hoppingivande, själavårdande, undervisande och fördjupande.
Församlingen vill också erbjuda gudstjänster på andra platser än våra
kyrkorum för att möta människor där de finns.
Musiken är en viktig del av vardagsverksamhet, gudstjänster och kyrkliga
handlingar. Församlingen ska främja ett kör- och musikliv med stor bredd, i
samhälle och kyrka. Församlingen vill att människor i alla åldrar får
möjlighet att uttrycka sin tro och finna vägar till Gud genom musik och
sang.
Barnen har en central plats i gudstjänstlivet genom att de i en del av
gudstjänsterna i gudstjänstplanen ges möjlighet att ha en uppgift genom
sång, kyrkvärdsuppgifter, textläsning och förbönsledning.
Undervisning
Församlingen har undervisning för att inspirera till lärande och samlas med
dopet som grund för att möta livets och världens utmaningar.
Undervisningen är ett av kyrkans sätt att möta människor i samtal om Gud
och livet. Delaktighet och dialog är grundläggande i all undervisning. Jesus,
med hans sätt att möta människor, är en viktig förebild för kyrkans
undervisning. En av församlingens viktigaste uppgifter är att erbjuda möten
och miljöer med kristen tro för människor i alla åldrar och sammanhang.
Församlingens medarbetare ska ta hänsyn till människors olika
förutsättningar och personliga livssituation, så att alla får möjlighet att växa
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hopp och itro.
församlingens undervisning ska barn-och ungdomar känna att de tas på
allvar. Församlingens medarbetare ska se på verksamheten utifrân
barnens perspektiv. Löderups församling ska verka för att barnen och
familjerna ska hitta vägen till tro och gemenskap i församlingen.
Barnverksamheten ska vara öppen för alla och vara anpassad till barnens
olika åldrar. På ett enkelt och naturligt sätt ska barnen utifrån sina
förutsättningar få inblick i den kristna tron genom egna erfarenheter och
Bibelns berättelser.
i
I

Diakoni
Församlingens diakoni är att visa evangelium i handling och gestalta Guds
kärlek och närvaro i människors utsatthet. Det är att omsätta kristen tro i
vardagslivet. Medarbetare i församlingen strävar efter en diakonal attityd
och öppenhet som präglar all verksamhet och alla möten.
Församlingens diakoni ska hjälpa människor att skapa en helhet i livet.
Församlingens medarbetare vill trösta, förmedla hopp och stödja människor
i kroppslig, själslig och andlig nöd. Samtidigt ska församlingen hjälpa
människor att hjälpa sig själva. Församlingen ska försvara utsatta
människor och hjälpa till att visa på de rättigheter och skyldigheter som
människor har. Församlingen ska också utmana, provocera och uppmana
till förändring och ansvarstagande för svaga grupper i samhället.
Församlingen ska erbjuda mötesplatser för människor där diakonin kan
verka och kyrkans medarbetare finns på plats, tillgängliga och öppna för
samtal och stöd.
Mission
Varje enskild kristen och varje församling är bärare av missionsuppdraget.
Mission är att upprätta synliga tecken på Guds rike där rättfärdighet, kärlek,
frid, fred, rättvisa och harmoni mellan människa och natur råder. Uppdraget
är att skapa gemenskap och enhet i Gud, såväl på hemmaplan som i den
världsvida kyrkan.
En del av missionen är att vara medmänniska. Församlingen ska möta
människor på deras villkor. Församlingen finns med i olika former av
samverkan med samhälle och föreningsliv. Församlingens medarbetare tar
kontakt med och välkomnar kontakter som tas från skola, barnomsorg,
företag och andra institutioner och värdesätter deras samarbete.
Det internationella arbetet är en viktig del av vår mission. Därför
uppmuntras insatser för våra systerkyrkor och hjälporganisationer runt om i
världen.
Som skapade medskapare här vi ansvar för Guds älskade värld. Vi vill
inspirera lärande och samlas kring hoppet, med dopet som grund, för att
möta livets och världens utmaningar.
Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTlONENS FORMALIADEL

De regler

för församlingen

GUDSTJÄNSTFIRANDE

och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

(17

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.
I

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 §

Kr

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 .3

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

gånger/âr med

församling

.

10

i

|:J

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 5 Ko)

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

församlingen finns följande prästtjänster:

Kyrkoherde, 100%

I

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

Hur många organisttjänster finns? .0. .....................

DIAKONER

Hur många diakontjänster finns i församlingen?

ÖVRIGA KOMMENTARER KRlNG TJÄNSTER

11

Hur många kantorstjänster finns?

.1

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

Iförsamlingen finns följande större sprákgrupper representerade:

Inga större språkgrupper

I

vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk

på

följande sätt:

Församlingen har tvåspråkiga förrättningen Engelska, finska och italienska har använts
under 2017 och 2018.

Finns beredskap
JA

för tillfälliga och akuta behov av att möta människor

NEJ

på andra språk än svenska?

E]

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

FmSkaengeISKaWSKMChJamtSKE
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