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

Lomma kommun med 23 873 invånare (2016-12-31) består av Lomma
församling i kommunens huvudort, "kommundel Lomma", med 13 293
invånare varav 9 299 (69,9 %) kyrkotillhöriga. Lomma är en kustkommun,
vilken fungerar som förort i storstadsregionen. Många pendlar till och från
Lomma, vilket troligen ökar efter år 2021 då pågatågsstationen öppnas för
trafik. Arbetespendling till hela Öresundsregionen är stor. Flest pendlar till
och från Malmö och Lund samt till Danmark.
Lomma är Sveriges tredje restaurangtätaste kommun, medborgarna är
bäst på att rösta i allmänna val och har Sveriges tredje högsta
medianinkomst.

Drygt hälften av invånarna är under 42 år och var fjärde invånare är över
65 år. Den mest markanta ökningen sker i åldrarna 0-20 år. År 2016 var
fyrtiotvåáringar den enskilt största gruppen följt av tioåringar. Nästan
varannan person (48,7 %) har högskoleutbildning och endast ett fåtal
personer med annat modersmål än svenska finns i kommunen.
Det går att identifiera två befolkningsgrupper, vilka delvis bor i olika delar
av samhället. Den ena gruppen utgörs av ”gamla Iommabor", vilka till stor
del har arbetar- och jordbruksbakgrund med arbete i små tjänste- och
industriföretag. Den andra gruppen utgörs av ”nya Iommabor”, vilka till stor
del är inflyttade under de senaste tjugo åren. De senare har ofta stabil och
bra ekonomi, god utbildning och är verksamma eller har tidigare varit
verksamma på högre- eller mellantjänster. Under de senaste 5-10 åren är
det främst unga barnfamiljer och äldre 70+ som flyttat till Lomma. Under
den senaste treårsperioden har befolkningsökningen varit 6,2% (3,6% i
landet).

Under de senaste åren har även Lomma kommun välkomnat asylsökande
flyktingar och arbetskraftinvandring.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Utmärkande för näringslivet är ett stort antal fámansföretag med en eller
två anställda. Lomma kommun har flest enmansföretagare i landet.
Kommunen är den största arbetsgivaren (1 400 anställda). Sveriges
Lantbruksuniversitet i Alnarp är den näst största arbetsgivaren med cirka
400 anställda och 900 studenter. Övriga arbetsmarknaden består av små
industri- och utvecklingsföretag, byggföretag samt företag som ger service
till allmänheten inom handel, bank samt sjuk- och hälsovård.
Sysselsättningsgraden i Lomma är mycket hög. Arbetslösheten är låg år
2016 låg den på 2,7% (7,6% i landet).
inom församlingen finns förskolor, familjedaghem, skolbarnsomsorg samt
fyra grundskolor (åk 1-9). Egen gymnasieskola saknas. Kultur och
föreningslivet är omfångsrikt. Biblioteket ligger inte endast centralt utan har
även en centralfunktion för invånarnas liv. Inom församlingens gränser
finns ett rikt idrottsliv, museeförening och scoutrörelse.

[Strandkyrkans församling (Equmeniakyrkan), är förutom Svenska kyrkan
enda trossamfundet i kommunen.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

Utmaningar och möjligheter

Allmänt
Att tänka helhet - en församling för alla åldrar, är en grundlägande
utmaning för en traditionell församling. Hur ska kristen tro och församlingen
bli angelägen för Iommaborna?
Mål: att vara en församling där alla åldrar kan växa i sin relation till Gud i
Jesus Kristus och i sin relation till varandra.
Gudstjänst
Att fler ska finna gemenskap i församlingens gudstjänster och att de som
firar gudstjänst sänds ut för att i vardagen vittna om evangeliet och göra
kärlekens gärningar till mission och diakoni.
Mål: att stärka söndagens gudstjänst och söndagen som kyrkans dag.
Undervisning
Kunskapen om kristen tro är låg, varför utmaningen är att skapa platser för
undervisning och lärande för olika åldrar.
Mål: att inspirera människor till ett förhållningssätt som innebär ett livslångt
lärande genom att i ord och handling undervisa om kristen tro med
utgångspunkti Bibeln och kyrkans tradition.
att möta varje barn i församlingen vid något tillfälle under uppväxten.
Diakoni
Lomma kommun är ett välmående samhälle där det bakom fasaden ibland
finns utsatta individer och familjer. Att i detta välmående samhälle
identifiera och skapa förståelse för social- och ekonomisk utsatthet är en
utmaning. Relations- och familjerelaterad själavård är omfattande.
Mål: att skapa förståelse och acceptans för solidaritet hos
församlingsmedlemmar.
att skapa förutsättningar för att församlingens medarbetare ska ha
möjlighet att professionellt möta utsatta människor.
Mission
l Lomma känner sig många obekväma med att tala om tro, att delta i
gudstjänst och att våga säga att man är kristen. Tro uppfattas som något
privat. Utmaningen är därför att våga tala om tro och skapa rum för det
personliga mötet. Dela tankar om tro som något naturligt och att synliggöra
oss som kristna på orten.
Mål: att medarbetare, förtroendevalda, idéella och lommabor ska våga
samtala om tro.
att stärka det internationella arbetet.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Lomma församling är den lokala pastorala gemenskapen inom Svenska
kyrkan, ett evangeliskt-Iutherskt trossamfund, som ståri relation till Guds
världsvida kyrka genom Lutherska världsförbundet och Kyrkornas
världsråd.
Lomma församling vill vara en gudstjänstñrande, bedjande och
Iovsjungande församling. Lomma församling vill inbjuda alla att tillhöra
trons folk. Diakonins förhållningssätt ska prägla hela församlingen och dess
verksamhet. Mötet mellan församlingens medarbetare och allmänhet ska
genomsyras av delaktighet, respekt och solidaritet.

Lomma församling vill med ett centralt trosinnehåll, möta människor i deras
förväntningar och hjälpa dem att "bottna i nåden" för att kunna "möta livets
och världens utmaningar". Det handlar om att skapa en atmosfär som är
tillåtande, frigörande och välkomnande, som skapar trygghet och där
människor blir sedda och bekräftade så att de kan växa och mogna till de
människor som de är skapade till att vara. Att mogna är en process om
kräver att man känner sig trygg och delaktig. Vi vill skapa delaktighet
genom att vara öppna i det vi är och gör, vara tydliga i det vi är och gör
samt vara närvarande i det vi är och gör.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

GUdStjänSt

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

..

_

som en gemenskap och mote mellan mannlskor och Gud ar centralt
församlingens liturgiska profil, vilket innebär att uppdraget under de
kommande fyra åren särskilt inriktas på:
att skapa möjligheter och sammanhang där fler kan bli delaktiga i
förberedelsearbetet inför gudstjänsterna.
att praktiskt möjliggöra för att fler ska kunna bli aktiva i gudstjänsterna,
särskilt söndagens gudstjänst, genom att aktivt arbeta med
gudstjänstgrupper och gudstjänstvärdar.
att värna kyrkkaffets viktiga funktion av samhörighet och delaktighet.
att de som firar gudstjänst ska känna sig delaktiga, välkomnade och
sedda.
att stärka "vi-känslan" genom att vara medveten om att gudstjänst är
något som vi ñrar tillsammans, inte något som några producerar för
andra.
Undervisning
handlar om ett livslångt lärande med goda mötesplatser där barn,
ungdomar och vuxna ges tillfälle att samtala och reflektera över sin
trostolkning, vilket innebär att uppdraget under de kommande fyra åren
särskilt inriktas på:
att fortsätta med att skapa mötesplatser där vi växer tillsammans.
att lärandemiljön ger utrymme för olika kunskapsnivåer och åldrar.
att olika pedagogiska modeller och uttrycksformer används, t. ex. musik,
drama, dans, film.
att starta upptäckargrupper.
att fortsätta satsningen på familjearbetet.
att fortsätta satsningen på kör- och musiklivet enligt musiktrappan.
I

Diakoni
Nyckelord i det diakonala arbetet är tillhörighet, kärleksfull respekt, att bli
sedd och Iyssnad på och att bli tagen på allvar. Diakonen har ansvaret att
driva och utveckla det diakonala arbetet samtidigt som diakoni är alla
döptas ansvar, vilket innebär följande utmaningar de närmaste fyra åren:
att utveckla det arbete och de kontakter som finns idag såväl inåt, med
traditionell församlingsdiakoni och själavård, som utåt i samverkan med
andra aktörer t.ex. i samhällets integrationsarbetet.
att satsa på caféverksamhet och kompletterande gudstjänsteri veckan.
att fånga upp barn och unga som har det svårt tex. i splittrade familjer.

Mission
Församlingen strävar efter ett missionerande förhållningssätt, vilket innebär
att församlingens medarbetare har uppdraget att skapa delaktighet genom
att vara öppna i det vi är och gör, vara tydliga i det vi är och gör samt vara
närvarande i det vi är gör.
Max antal tecken: 2 '1 50 inkl blanksteg

3. Den grundläggande

uppgiften

Gudstjänst
Gudstjänsteri Lomma församling ska vara ett levande möte mellan Gud
och människor, där Gud söker oss och vi söker Gud. Gudstjänstlivet ska
leva i kreativ spänning mellan tradition och förnyelse. Vi vill omsorgsfullt
gestalta våra gudstjänster som en gemenskapshandling och uttryck för att
Lomma församling tillhör en världsvid kyrka, som är Guds folk och Kristi
kropp. De idéellas roll och betydelse ska vara tydlig och framhävas.
Körsång ska förekomma så ofta som möjligt. Det musikaliska arvet ska
förvaltas samtidigt som nya influenser ska inarbetas i gudstjänstlivet.
Församlingen strävar efter ett förhållningssätt som kan skapa delaktighet
och som präglas av öppenhet och tillgänglighet.
Undervisning
"lnspirera lärande och samlas kring hoppet...". Lomma församling vill
inspirera människor till ett förhällningsätt som innebär ett livslångt lärande
genom att skapa mötesplatser där barn, ungdomar och vuxna ges tillfällen
att samtala och reflektera över sin trostolkning. Lomma församling strävar
efter att tydligt stå för en kristen trostolkning och livshällning för att skapa
en väg till liv i Kristi gemenskap. Detta sker genom samtal och gudstjänst
där kyrkans anställda och förtroendevalda har ett särskilt ansvar att vara
förebilderi tro och handling. Det livslånga lärandet tar sig uttryck i vår
uppmuntran av varandra att vara nyfikna på livet och vars och ens funktion
och betydelse i skapelsen.
Diakoni
Ett diakonalt förhållningssätt ska prägla hela församlingen och dess
verksamhet. Diakoni är Guds uppdrag till kyrkan att möta människori
utsatta livssituationer. Diakoner har ett särskilt uppdrag att bland annat
uppsöka, hjälpa och stödja dem som äri kroppslig eller själslig nöd, vara
ett barmhärtighetens tecken, försvara människors rätt och stå på de
förtrycktas sida. Församlingens diakonala strategi och praktiska arbete
relaterar till "diakonins sju bord";
Köksbordet - karitativ funktion
Altaret - liturgisk funktion
Runda bordet- pedagogisk funktion
Parkbänk - uppsökande funktion
Soffbordet - själavårdande funktion
Talarstolen - profetisk funktion
Skrivbordet - administrativ funktion

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Diakoni utövas inte endast av diakonen utan är främst ett förhållningssätt
som alla döpta, anställda och frivilliga, bör sträva efter att utföra. Lomma
församling vill aktivt rekrytera och utrusta människor att ta ansvar för
gemensamma uppgifter i församlingen samt i den egna och i andras
vardag. Vi vill vara öppna och bemöda oss om att vara lyhörda för de
människor som behöver stöd genom att samarbeta med och komplettera
myndigheters, organisationers och enskildas insatser.
Mission
Lomma församling strävar efter ett missionerande förhållningsätt. Lomma
församling ansvarar för den lokala missionen att göra Jesus Kristus känd
inom församlingens gränser, samtidigt som församlingen har ett ansvar att
vara med i en nationell och global samverkan. Mission handlar även om att
möjliggöra mötesplatser där människor kan dela erfarenheter av sökande,
tro och tvivel. Mission stöds inte enbart genom gåvor utan även genom en
tydlig plats i församlingens förbön. Genom gåvor och församlingskollekter
stöder Lomma församling; Svenska kyrkans internationella arbete, SKUT,
Stadsmissionen i Skåne samt Den Gode herdens svenska skola i
Betlehem. Till missionens uppgift hör att föra dialog med människor som
omfattar annan tro. Det gäller såväl företrädare för officiella trossamfund
som enskilda människor i vår omgivning.

Sammanfattning
Lomma församling vill vi skapa mötesplatser där människor, som Lunds
stifts vision uttrycker det, tillåts "bottna i nåden - skapa i världen". Vi vill
genom att vara öppna för människors behov och längtan, vara tydliga i vår
tro och kärlek till Jesus och närvarande i närsamhällets liv, skapa
delaktighet "...med dopet som grund...för att möta livets och världens
utmaningar".
I

Målet är att verksamheten ska ha en kristen profil. Det handlar om att låta
församlingen vara en växtplats så att vi kan leva som kristna i vardagen; i
hem, skola, arbetsplatser, överallt där människor möts.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL

De regler

för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE (17kap3 och 5 § KO samt37kap 2§ KO)
Iförsamlingen firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag:
Om ”NEJ" ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.

JA

D

NEJ

Följande gemensamma gudstjäsnter ñras: 1 kontraktsmässa i någon av kontraktets
församlingar. 3-5 gemensamma gudstjänster med Strandkyrkans församling i Lomma
(Equmeniakyrkan).

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

,

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

JA

D

NEJ

i

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

NÄGON GÃNG

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds

EI

JA

D
NEJ D

JA.

NEJ

CA1GÅNG/MÃN

stift

Församlingen använder förslag till kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2016

ALLTID

D

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

Eåm...... gånger/år med Strandkyl'kans
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församling

i

Equmenlakyrkan

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

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

.

3

församlingen finns följande prästtjänster:

Kyrkoherde 100% (varav 50% kontraktsprost),1 komminister 100% (varav 25%

arbetsledare 00h kyrkoherdes ersättare)

I

1

komminister 100%,

1

komminister 75%

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

Hur många organisttjänster ñnns?

"1. ......................

Hur många kantorstjânster finns?

...1:75 .......

DIAKONER
Hur många diakontjänster finns i församlingen?
.IYåÃUEê'FEêQâSEUPåâêilâflênäiêiflllwg.749359993........,.A................................................................

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ KO)

i

församlingen finns följande större språkgrupper representerade:

Ingasprakgruppermedstornumerar Stäfêlälgå!!§5âu§fi§Fâ|$§.Ãnâliêxmw
§09?!§K.§.a.,i§.|ä09§.'5êz.§F§PÃ§K§.ImWXäIläUMJ
I

vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk påföljande sätt:

Samarbetar med Lomma kommun och Bjärreds församling i språkcafé för invandrare,

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 på vid tillfälliga och akuta behov:
EPQEFE'E:35.5%.flê9§5â'..llâl.i§§§!$âz.YFÄPEUEYEYÄYÖQE595%..§2Yâl!9§59'.l$:.,..,.,...›.............A....,
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