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

l 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 försum/ingsinstruktionen

Församlingens omvärld
1:.Psâlsrivnlns_

Landskrona församling hade 16 303 tillhöriga, vilket utgör 46 % av de
;boende (35 478 personer) vid årsskiftet 2017/18. Församlingen befinner sig
till största del inom Landskrona kommun, men ett område, f.d. Ottarps
församling, med 694 invånare, tillhör Helsingborgs kommun. Av
Landskrona kommuns 45 775 invånare bor 34 800 i Landskrona
'församling staden bor ca 32 800. l Härslöv bor 382, i Vadensjö 218, och
'på Ven 349 personer. Församlingen innehåller bebyggelseområden med
*olika karaktär: en mindre stad med storstadsproblematik, en landsbygd
med glesbygdskaraktär och en ö, med ett lägre antal fastboende och en
stor andel sommarturister.
;

*

I

l
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lBefolkningen i Landskrona kommun har de senaste tio åren ökat och
beräknas fortsätta öka till ca 50 000 år 2025. dels genom ett flyttnetto, dels
genom ett födelseöverskott. Församlingen har hittills minskat i antal, dels
igenom en generationsväxling, där nyfödda inte i lika hög grad som avlidna
tillhör familjer som är medlemmar i Svenska kyrkan, dels genom utträden.
Genomsnittsåldern på medlemmarna ligger ca 3 är högre än invånarna.

.

Det mest utmärkande vad gäller befolkningsstrukturen för Landskrona är
att andelen med utländsk bakgrund (själva födda utomlands eller med två
utrikes födda föräldrar) uppgår till 38 % (riket 19 %). Denna grupp beräknas
öka, medan andelen personer med inrikes födda föräldrar ligger konstant.
Då många i den grupp som ökar har muslimsk bakgrund, kommer denna
befolkningsökning inte församlingen till dels. Hur den planerade
utbyggnaden påverkar detta är för tidigt att säga.

Landskrona är centralt belägen i Öresundsregionen, och många pendlar
både till och från kommunen för arbete. Av de 19 193 personer som
förvärvsarbetade pendlade 9 097 ut från Landskrona. Samtidigt pendlade 6
578 till staden. Detta innebär att 47 % av dem som bori staden inte arbetar
där, och att många som arbetari staden inte bor där.
Flest personer arbetar inom tillverkningsindustrin, 22 %, vilket är nästan
dubbelt så mycket som i riket, följt av arbeten inom vård och omsorg, 20 %.
lDSV Road AB är största privata arbetsgivare.
Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

'

Framför allt sommartid tillkommer en stor turistnäring på Ven. 2018 gjordes
357 192 enkelresor till och från Ven, varav 97 527 gjordes underjuli.
Utöver denna trafik, lägger ca 350 fartyg till i Landskrona hamn årligen.
Mest utmärkande är dock den höga arbetslösheten, på 12,5 %, och att
medelinkomsten och därmed skatteunderlaget är lågt (86 % av
riksgenomsnittet). Andelen förvärvsarbetande totalt är betydligt lägre än
riksgenomsnittet, 71,2 %.
Inom församlingen går drygt 4 700 elever i grundskolan.
Skillnaden i slutbetyg i åk 9 mellan den främsta respektive sämsta
kommunala skolan är 17 °/o. Bland de ungdomar vi kommer i kontakt med
är det tydligt att ytterligare en segregering sker vid gymnasievalet, då barn
till akademikeri mycket hög utsträckning söker sig till skolori Helsingborg
och Lund. Utbildningsnivån ökar dock successivt. Samtidigt är medelåldern
för första barnets födelse 1,8 är lägre än genomsnittet i Sverige, för såväl
kvinnor som män.

Sammantaget bidrar detta till att många lever i stor utsatthet. Andelen
'bidragstagare är dubbelt så hög som i riket. Barnfattigdomen i Landskrona
var enligt Röda korset 16,3 % år 2018, dvs ca 1 500 barn. Det innebär
plats 280 av landets 290 kommuner.
Efter valet 2018 fördelar sig mandaten i kommunfullmäktige på följande

isätt:s14,l18,sd10,m

4, v 2, mp 2, c 1.

ll Landskrona är romersk-katolska kyrkan det näst största kristna samfundet
med sina 1 020 registrerade medlemmar, och därtill ytterligare lika många
betjänade. Församlingen Livsglädje (Evangeliska frikyrkan) har 77
;medlemmar och ca 250 aktiva, med ett genomsnitt på 65
gudstjänstbesökare. Pingstkyrkan har 47 medlemmar. Syrisk-ortodoxa
kyrkan har 72 medlemmar och i snitt kommer 30 personer per gudstjänst.
Det finns fyra muslimska föreningar, varav islamiska församlingen är den
största med 400-500 familjer samt ytterligare 2 000 betjänade. Därutöver
finns det en större grupp yezidier, ett hundratal mandeer, samt ett okänt
antal buddhister.
i

Uppskattningsvis finns ca 700 finsktalande personer i Landskrona, varav
ett 40-tal är aktiva i församlingens finskspråkiga verksamhet.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

Utmaningar och möjligheter

Landskrona församling består till stora delar av människor som lever under
väldigt olika villkor: ekonomiskt, socialt och kulturellt. Detta är särskilt tydligt
bland de unga. Samtidigt som detta är en stor utmaning, innebär det att
församlingens uppdrag tydliggörs. Evangeliets budskap att befria och
upprätta människor talar till oss som kyrka i Landskrona och utmanar oss
till handling. Vi vill bidra till att människor med olika livsvillkor möts och
hittar nya gemenskaper, genom att vara närvarande i samhället med
evangeliet om Jesus Kristus. Vi utmanas att skapa möjligheter till en social
och andlig hållbarhet i församlingen, genom att vara en levande
gemenskap, som bygger broar mellan människor. Som kyrka utmanas vi i
att hitta språk och uttrycksformer för evangeliet, som människor med
många olika bakgrunder och erfarenheter kan känna igen sig i. Vi vill
bejaka den mångfald som vår församling rymmer och som ständigt ger sig
till känna i möten med varandra.
Möjligheterna att åstadkomma förändringar blir större när vi samverkar med
andra. Den ekumeniska och interreligiösa samverkan, liksom samverkan
med lokala organisationer möjliggör överbryggande verksamhet. Framöver
ser vi att det kommer att bli allt viktigare med samverkan både för att kunna
bli en bred aktör i samhället och av ekonomiska skäl.
Med allt färre medlemmar, tydligt under 50 %, år den ekonomiska
situationen en stor utmaning för församlingen. En långsiktigt hållbar
förvaltning av våra kyrkor och fastigheter är viktig för att ge möjligheter till
att fortsätta vara en närvarande kyrka. Samtidigt måste församlingen som
organisation noga följa den planerade tillväxten genom nybyggnation inom
församlingens gränser, så att vi står rustade om medlemsantalet åter börjar
öka.
En tydlig utmaning för framtiden är också att öka församlingens ekologiska
hållbarhet, utifrån vårt skapelseansvar. Vi vill att kyrkan ska inspirera
individer och samhälle till en rörelse från missmod till hopp, i riktning mot
förändring och befrielse.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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Programförklaring
1.

identitet

Alla människor är skapade av Gud och våra liv vilari Guds nåd.
Landskrona församling utgörs av alla som känner samhörighet med
Svenska kyrkan. Vår identitet som församling utgår från
samhörighetsbegreppet. Samhörighet är ett relationellt begrepp som kan
uttryckas på olika sätt: bland annat genom att fira gudstjänst, betala
kyrkoavgift, delta i verksamhet, döpas, konfirmeras, vigas eller begravas.
Genom att definiera oss utifrån samhörighetsbegreppet inkluderas alla som
vill medverka till att Svenska kyrkans grundläggande uppgift fullgörs i
Landskrona.
Landskrona församling är en mångfaldig kyrka som utmanar, utmanas och
befriar. Landskrona församling är en kropp med många lemmar. Vi hör
samman med våra olikheter i personlighet. uppgifter, längtan och tro. Vår
mångfald kan berika och fördjupa vår samhörighet och göra oss starka.
Samtidigt utmanar det oss att arbeta för gränsöverskridande respekt och
inklusivitet. Som kyrka utmanas vi i att hitta språk och uttrycksformer som
människor med olika bakgrunder, erfarenheter och förmågor kan känna
igen sig i, väl medvetna om att nya språkbruk och gestaltningar kan
utmana. Trons språk och lärande ska i gudstjänster och verksamheter vara
öppet för mångfalden. Kyrkans musikaliska verksamhet och gestaltning ska
präglas av bredd och variation.

Vår kristna identitet bottnari dopets förlåtande och befriande kraft. Som
kristna samlas vi kring hoppet med uppdrag att vara jordens salt och
världens ljus. Tillsammans med alla människor av god vilja vill vi möta
livets och världens utmaningar.
Församlingens mission är att öka samhörigheten och delaktigheten och
röra sig mot en gemenskap i liv. Att fler människor ges möjlighet till
engagemang iförsamlingen är en särskilt viktig utmaning för att evangeliet
ska bli synligt och förverkligat. Församlingen ska vara en plats för
gudstjänst, bön och andligt växande i dialog med andra.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

Uppdraget för Landskrona församling är att utveckla en hållbar kyrka för
inutid och framtid.

lUnder de kommande fyra åren behöver församlingen satsa på mission för

att bidra till en andlig och social hållbarhet. Vi vill öka samhörigheten

med

delaktigheten hos människorna som vistas i församlingen utifrån
|evangeliet om Jesus Kristus. Detta ska ske genom en satsning på idealitet
och en utveckling kring de lokala kyrkorna och gudstjänstlivet. Målet är en
öppen och inkluderande verksamhet som bygger relationer, så att vi blir
bärare av en gemenskap.
lOCh

lHållbarhetens sociala och andliga aspekter ska kompletteras med en
hållbar förvaltning av fastigheter och av våra medel för verksamhet,
samtidigt som den ekologiska hållbarheten ska lyftas fram för att
församlingen ska kunna ta sitt ansvar för Guds skapelse. Ett särskilt
uppdrag är att skapa och bevara förutsättningar för att möta den planerade
befolkningsökningen i församlingen.
Barn har en särställning i Svenska kyrkan. Som kyrka har vi ett särskilt
uppdrag att i enlighet med barnkonventionen stödja barns andliga
utveckling. Landskrona lever många barn i utsatthet och därför måste vår
lverksamhet utformas så att barn med särskilda kognitiva, kulturella och
;ekonomiska behov kan delta.
I

De diakonala behoven utmanar oss att hitta nya vägar att arbeta för Guds
rike. Genom samverkan med andra aktörer vill vi verka för att fler får ett
bättre liv i Landskrona.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

I

3.

Den grundläggande uppgiften

Landskrona församling är en missionerande, diakonal, undervisande och
gudstjänstflrande församling. Dessa perspektiv går inte att särskilja i
enskilda verksamheter och uppgifter, utan är dimensioner som präglar allt
vi gör.

|M|SS|ON
Landskrona församling vill verka för att Guds mission, Missio Dei, gestaltas
[på den plats där vi är satta att verka. Vi är kallade att bygga Guds rike och
[att vara kyrka, inte bara i våra kyrkobyggnader och lokaler, utan även i/på
skolor, föreningar, boenden, sjukhuset och webben. samverkan med
andra kan vi bättre förverkliga vår kallelse att vara jordens salt och världens
XIjus. Här finns det globala i det lokala.
I

En särskild aspekt av Guds mission är att bygga en hållbar samhörighet
och delaktighet i församlingen. Av särskild vikt är att skapa möjligheter för
att möta alla dem som har en långvarig men Iågintensiv relation till
församlingen. Så kan människor upptäcka allt mer av Guds rike; både som
något som redan närvarande och som en vision som vi är kallade att bidra i
förverkligandet av.

Människor från många länder söker sig till Landskrona. Tillsammans vill vi
möjliggöra möten präglade av respekt och nyñkenhet mellan människor av
olika tro. Att verka för gränsöverskridande möten ser vi som särskilt
angeläget. Samarbetet kring familjecentralen Tellus ger särskilda
möjligheter att vara en närvarande kyrka.
Vi vill verka för en rättfärdigare och mer hållbar värld både lokalt och
globalt. Genom aktiva och medvetna insamlingar och aktiviteter vill vi visa
samhörighet med människor över hela jorden.

DIAKONI
Diakoni är att gestalta kristen tro och Iivstolkning i handling. Det diakonala
arbetet omfattar alla som vistas i församlingen och innebär stöd,
upprättelse och delaktighetsarbete med respekt för individen. Alla
människor är sårbara, men utsattheten i Landskrona utmanar församlingen
till ett medvetet, diakonalt förhållningssätt i allt vad vi gör. Det är viktigt att
ekonomisk utsatthet aldrig ska vara ett hinder för att delta i församlingens
gemenskap och verksamhet, särskilt när detta inkluderar barn och unga.
Som kristna är vi kallade att vara en profetisk röst i samhället för
förändrade livsvillkor och en rättfärdigare värld.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

UNDERVISNING
Målet med församlingens undervisning är att ge erfarenhet av och kunskap
om vad det kan vara att leva i sitt dop, samt att verka för människors
andliga utveckling och existentiella hälsa. Församlingen vill vara en plats
där det ges möjlighet att växa i tro och tillit, oavsett ålder. Vi vill tillsammans
dela berättelser om hur Gud ger oss livsmod, befrielse och upprättelse över
de gränser som skapas av kultur, tradition, nationalitet, tro, ålder och kön. l
mötet med andra kan vår egen tro fördjupas och vår identitet som kristna
förstärkas. Genom samverkan med skolor, föreningar, kommunen och
regionen kan undervisningen utmanas i gränsöverskridande möten på nya
arenor. Vår undervisning ska alltid präglas av inklusivitet, mångfald,
delaktighet och respekt för individen.
GUDSTJÄNST
Gudstjänsternas mål är att fördjupa vår tillit till och samhörighet med Gud,
varandra och den världsvida kyrkan. Vi vill att gudstjänstñrare ska gå från
gudstjänsterna upprättade och befriade, rustade och sända att arbeta för
Guds rike.

i

Människor i alla åldrar och med olika bakgrund ska ges möjlighet att bli
berörda av Gud och känna delaktighet och gemenskap i gudstjänsten. Det
teologiska språket, livstydningar och gudstjänstgestaltning ska därför
eftersträva inklusivitet, mångfald och gränsöverskridande, där vi fokuserar
på gudstjänstens gemenskap.
Gudstjänster firas på vardagar och helger, i gruppverksamhet, på
äldreboenden och i våra kyrkor och kapell.

Max antal tecken: 2150 Inkl blanksteg

I

2.

FÖRSAMLlNGSINSTRUKTIONENS FORMALlADEL

De regler

för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÃNSTFIRANDE

(17

kap 3 och 5 § KO samt37 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 § &

18

JA

NEJ

D

kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år församlingen
i

enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 :24
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik "8.0...............................................................................................

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

0

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

gånger/âr med

församling

10

i

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

7
Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal prästtjänster' .........
I

församlingen finns följande prästtjänster:

I

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

Hur många organisttj'a'nster finns?

2

Hur många kantorstjänster finns? .3. ...............

DIAKONER
Hur många diakontjänster fInns i församlingen?

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

'll

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

l

församlingen finns följande större sprâkgrupper representerade:

Ill!§l$§l?.l'§l$l$êz..ê[§Pl§Kl§l§99§.y..gêflz.fâl$.l .......................................................................................

i

vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk på följande sätt:

finskspråkiga gudstjänster och verksamhet
integrationsverksamhet med Språkstöd av brobyggare

Finns beredskap
JA

för tillfälliga och akuta behov av att möta människor på andra språk än svenska?

NEJ

l:|

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

Engelska, tyska, finska, arabiska (via brobyggare)

12

