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Församlingsinstruktionen 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 Vägledning för arbetet med församlingsinstruktlonen

Församlingens omvärld
1: .BjäLlXEFS

,.

Mörrum är en mindre ort 10 km väster om Karlshamn, Blekinge län, med
några större industrier och flera småföretag. Många pendlar till och från
sina arbeten genom goda buss- och tágförbindelser. Fler utpendlande än
inpendlande. Det finns äldreboende, seniorbostäder. barnomsorg.
grundskola, mataffärer samt ett för orten stort antal restauranger.
Sportñsket och de servande funktionerna kopplade till fisketurismen är en l
central del eftersom Mörrumsån forsar fram genom samhällets hjärta.
Fotboll, handboll, golf och inte minst ishockey är sådant som engagerar
många Mörrumsbor. Även annat föreningsliv som pensionärsföreningar,
hembygdsförening, kyrkor och andra intresseföreningar samt friluftsliv, jakt,
idans och bingo är viktiga delar i människors liv.
*Umgängesfomter via sociala medier och tid framför tv och datorutrustning
ökar stadigt i omfång. I Mörrum finns många barnfamiljer. Många som
växer upp inom församlingen väljer att stanna kvar eller återvända när de
iskaffar barn och familj. Antalet invandrade som bosatt sig inom
:församlingen är förhållandevis lågt men ökande.
Mitt i samhället ligger Mörrums kyrka intill bron som sammanbinder de
,båda delarna av samhället som delas av ån. Församlingen. som omfattar
runt 3800 medlemmar (2019), har ytterligare en kyrka som ligger vackert
belägen ca 4 km söderut vid Mörrumsäns mynning i Elleholm.
När det gäller status på de kyrkliga sederna och verksamheterna kan vi
generellt konstatera en nedåtgående kurva. Räknat mellan åren 2014 2019 har antalet medlemmar i församlingen minskat med ungefär 1,5
procent per år p.g.a. utflyttning, generationsväxling och utträden.
Minskningstrenden är accelererande.
Antalet gudstjänstlirare i huvudgudstjänst fortsätter även den att minska,
men antalet bland dem som vid mässa tar nattvard är fortsatt hög. När det
gäller de kyrkliga handlingarna; dop, konlirmation, vigsel och begravning
har även här trenden varit vikande sett i procent till antalet medlemmar.
Antalet kyrkliga begravningar står sig bra men inte minst de kraftigt fallande
siffrorna för dop är alarmerande kopplat till medlemstappet. Från
2014-2017 minskade antalet döpta barn med 30% på samtliga födda. Ser l
vi till de barn med en tillhörig förälder är minskningen cirka 20%. Många i
“andra församlingar tillhöriga väljer att låta döpa sitt barn eller att viga sig i l
*

l

l
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Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

vår församling. En viktig orsak till detta är kyrkan i Elleholm. Antalet unga
som önskar konfirmera sig ligger stadigt under 50% med en fallande trend.
Kyrkans barn- och ungdomsverksamhet är fortsatt efterfrågad och
minskningen över tid marginell. En minskning bland de äldre unga är dock
noterbar. Kyrkan har närvaro på ortens skolor och samarbetar väl bl.a. med
kyrkvandringar för klasser i de yngre stadierna.
Även antalet körsångare har minskat. tydligast även här bland barn och
unga. Glädjande har en barnkör startat hösten 2018.
När det gäller frivilliginsatser vid församlingens verksamheter görs goda
insatser. men även här kan vi bli fler.
Mörrums kyrka har en välbesökt och välskött kyrkogård som är i ständig
förändring utifrån nya behov och gravsättningsönskemál.
;

*

Större trender i samhället som vi som kyrka måste förhålla oss till är bl.a.
*relativism och individualism. Individualism är uppfattning som ser individensi
lfrihet och oberoende som ett högsta värde. Det individuella ansvaret och
valet betonas framför det gemensamma. Vi stakar medvetet ut vår egen
väg men riskerar att glömma andra människor samt vårt eget behov av en
gemenskap för identitet och sammanhang. Den allmänna trenden är att det
är svårt att engagera personer för ideélla, idéburna uppdrag. Relativism jfinns ingen objektiv sanning utanför vår tolkning, vårt språk eller kultur.
\Värderingar är subjektiva eller'enbart kulturellt betingade. Gemensamma
värderingar och berättelser saknas alltmer och vi ges få fasta punkter
utanför det egna subjektet. Det som känns eller uppfattas som bra eller rätt
för mig själv kan inte ifrågasättas av andra.
Dessa trenders sedan många års stora påverkan på vårt samhälle kan för
någon befrämja personlig frihet och gynna möjlighet till påverkan. För en
i
annan leder bristen på gemensamma värderingar och berättelser till en
känsla av vilsenhet, oro och ångest- allt beroende på disposition och
förmåga att anpassa sig till situationen. Några klarar det bra andra mår
enligt våra iakttagelser dåligt.
Kyrkan bäri grunden på ett sanningsanspråk och bygger på att vi finner vâr
“djupaste identitet i gemenskapen stick i stäv med ovan nämnda. Hur ska
vi då vara kyrka? Anpassa eller erbjuda alternativ?
Trendspaning framöver vilsenhet och ångest. inte minst bland unga, ökar
iti" den grad att det blir än mer ett samhällsproblem pendeln slår och rop
iefter stabilitet, enkel vägledning och definierande gemenskaper uppstår.
Kyrkan måste då visa på en väg där man både kan bana sin egen väg men
samtidigt vara en del av något större. Vi måste värna rätten att välja men
i
betona att det ñnns skillnad mellan olika val; gott och ont, rätt och fel.
Kyrkan menar att det finns vägledning att få genom bibelns berättelser och
l
ltro, tolkat i och genom kyrkans liv, rit och tradition. En sådan återgående
,pendelrörelse kan göra kyrkan mer relevant igen. Vi vill vara beredda och
generöst erbjuda vårt sammanhang och vår tolkningstradition.
i
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Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2. Utmaningar och

möjligheter

- Hur bromsa medlemstapp pga aktiva utträden? (311 pers. på 12 år)
1

- Hur bromsa medlemstapp pga generationsväxling? (221 pers. på 12 år)
l

- Dopfrekvensen brant sjunkande. Vad göra?
1

- Huvudgudstjänsten tappar fortsatt deltagare.
- Kontaktytan mot församlingen genom våra kyrkliga handlingar är fortsatt
stor. Trots färre antal dop, kontirmationer, Vigslar och begravningar är
antalet personer som närvarar vid dessa gudstjänster lika stort som för tio
är sedan.
- Kyrkans förändrade förutsättningar ekonomiskt (pga vikande

medlemsunderlag). Vad göra?
i

- Ökande psykisk ohälsa i samhället, inte minst bland unga. Hur möter vi en

ökande oro för framtiden, "klimatángest"?

i

i

\

›- Förhållandet kyrka och samhälle. Individualism och relativism utgör starka
krafter i samhället och påverkar även kyrkan. Hur blir vi som kyrka igen
relevanta i människors liv? Hur bryter vi ensamhet?
I

- Människor söker svaret på sin andlighet mestadels utanför kyrkan. Finns

en förhållandevis låg förväntan på kyrkan som andlig aktör.
- Hur ser den kommunikation ut' som når fram och genom till "den inte så

aktive" medlemmen? Hur kan "kyrkan" synas mer i samhället?
- Vi har en

för stiftet och landet unik orgel. Vilka möjligheter ger detta?

- Färre engagerar sig i församlingens körer. Vad göra?

Kontirmationsstatistiken är stabilt under 50 procent och fallande. Vad
göra?

1;

i
l
i
l

i

Max antal tecken:

2150 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Mörrum-Elleholms församling är en del av Listers och Bräkne kontrakt, som
är en del av Lunds stift, som är en del av Svenska kyrkan som i sin tur är
en del av den världsvida, universella kyrkan. Även om det är på den lokala
*nivån som kallelsen att leva som kristen måste ta gestalt får aldrig det
större perspektivet, både geografiskt och historiskt, glömmas bort.
"Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund
och Kristus själv till hörnsten.” Ef 2:20
Vi vill, tillsammans med övriga stiftet, "Bottna i näden och skapa i världen".
Vi vill stå trygga i det vi är för att kunna vara ett svar på världens längtan.

1

I

Kärnvärden: (vi önskar ska genomsyra allt vi gör och är)
- TRO (fördjupning)
- HOPP (öppenhet)
- ...och KÄRLEK (medmänsklighet)

"Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är
kärleken." 1 Kor 13:13
3TRO: vi vill söka sanningen (dvs Kristus)

bönen, bibelberättelsen och
gudstjänstens gemenskap. Att leva i tro är att hämta kraft från mötet med
Kristus och så sändas ut med evangelium som väcker tro och som kallar
*oss att tjäna våra medmänniskor.
Den som längtar efter en fördjupad tro och till en kristen gemenskap ska
finna den i Mörrum-Elleholms församling.

l
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HOPP: vi är buma av hoppet och kallas att dela detta med andra. Vår
*församling vill aktivt söka efter och möta människan där hon betinner sig,
så väl geografiskt som i sin livs berättelse. Onödiga trösklar eller ursäkter
för att svara på kallelsen från Gud synliggöras och arbetas bort. Vi vill bli
skickligare i vår utåtriktade kommunikation.
KÄRLEK: vi är kallade till att leva i solidaritet med människor som behöver
stöd och hjälp. Med våra händer och genom våra handlingar visar vi på
lGuds kärlek. Vi döps till det stora fredprojektet som kallas Guds rike.
Diakonin öppnar vägar till människan och bygger trovärdighet för det
kyrkan uttrycker med ord.

Vi vill leva i TRO, räcka världen HOPP och möta var och en med KÄRLEK.
Vision:
Mörrum-Elleholms församling vill vara en öppen, angelägen och levande
kristen gemenskap där människor närmar sig varandra genom att
gemensamt söka sig mot allts centrum, Gud.
Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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z. Uppdraget

för de närmaste fyra åren

-

Hur bromsa medlemstapp pga aktiva utträden? (311 pers. på 12 år)
Säkerställa kvalitet'| de möten "sällanmedlemmen" gör med kyrkans
företrädare. Bättre kommunicera ut vad man vinner på att vara medlem, det*
lgoda kyrkan gör'l samhället. Synliggöra det vi gör och är genom tydligare
kommunikation.
- Hur bromsa medlemstapp pga generationsväxling? (221 pers. på 12 år)
Vi vill motivera unga förädrar att välja dopet för sina barn. Sätta dopet i
fokus genom att informera effektivare och tätare samt prioritera
dopgudstjänsten, dess kontakter och möjligheter.
- Huvudgudstjänsten tappar deltagare, vad göra? Fortsatt trotast fira den
gudstjänst varje söndag som vi själva längtar till. Verka för igenkänning och
tydlighet till formen, fortsatt bygga goda relationer och ge utrymme för
delaktighet. Fortsatt fokus på barnens plats och roll i gudstjänsten.
- Kontaktytan mot församlingsbor genom våra kyrkliga handlingar är fortsatt
stor. De kyrkliga handlingarna är viktiga i sig men även ett fönster in mot
kyrkans liv och rit. Vi vill lyfta fram dessa gudstjänsteri avsikt att stärka
viljan till fortsatt eller förnyat medlemsskap och delaktighet i kyrkan.
- Kyrkans förändrade förutsättningar ekonomiskt pga vikande
medlemsunderlag, vad göra? Rekrytera fler ideella medarbetare och
utrusta och motivera dem inför uppgifter. Viktigt ur ekonomiskt perspektiv
men även för att bygga delaktighet, ansvarstagande och tillhörighet.
- Ökande psykisk ohälsa i samhället, inte minst bland unga: Erbjuda en
gemenskap som inte bygger på prestation. Erbjuda fler möjligheter till
samtal och arbeta för att trösklar till sådana samtal slipas ner. Arbeta för en
breddning av MlKA:s möjligheter att ta emot för hjälp, stöd, samtal och ge
ett socialt sammanhang.
- Förhållandet kyrka och samhälle: Kyrkan bär på ett sanningsansprák och
lever sitt liv i gemenskap. Frågan är om kyrkan ska möta förändringar i
tiden genom att stå som ett alternativ (utifrån identitet och egen definition
av sin uppgift) eller anpassning efter "samhällets" förväntningar?
Vi gör analysen att rörelsen mot individualism och relativism snart kan
pendla tillbaka mot mer tydliga gemensamma värden och viljan att se sitt liv
*utifrån gemenskapen med andra. Viktigt att vi som kyrka står stadiga i det
vi är för att uppfattas som genuina och så kunna möta människors behov
av tro och gemenskap.
\- Miljöperspektiv ska finnas i verksamheter och förvaltning inom kyrkan.
1- Människor söker svaret på sin andlighet mestadels utanför kyrkan. Finns
en låg förväntan på kyrkan som andlig aktör. Öppna för sökande människor
att dela tankar och möta tro (katekumenatet). Understryka den levande
bönens roll i gudstjänsten och genom hela veckan.
- Fortsatta att i glädje musicera i gudstjänsten och andra sammanhang där
vi som församling möts. Fortsatt utveckla den musik och stil som hör orgeln i
till men även sträva efter att få in mer samtida klanger och stilar, inte minst iI
i
vår huvudgudstjänst '
\
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l
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Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

3. Den

grundläggande uppgiften

lGUDSTJÄNST
“Dagen efter sabbaten hade vi samlats för att bryta bröd." Apg 20:7
I den första kyrkan samlades man på söndagen, uppståndelsens dag, för
'att dela måltid i gemenskap. be och lovsjunga man firade gudstjänst
tillsammans. Detta ”tillsammans" vill vi ta fasta på.
Vi vill fira gudstjänst där alla är välkomna och känner delaktighet. l
gudstjänsten erbjuds vi ett möte med Gud, varandra och oss själva. Vi vill
ta fasta på denna mötesplats genom att i gudstjänsten ge utrymme för
mysteriet och den enskildes möte med Gud; genom tystnad, musik,
mässans gåvor, dopets närvaro och predikans tilltal. Gudstjänstens "vi",
Guds folk genom tid och rum, formas genom ritens handling (böner,
psalmer, trosbekännelse mm) men också när vi skapar en välkomnande
atmosfär i och runt gudstjänsten bl.a. genom ett enkelt stákaffe nere i
kyrkan. Kyrkan bygger sin identitet och får sin näring från söndagens
gudstjänst. Dop i gudstjänsten ska uppmuntras och vid dessa tillfällen vill vi
särskilt lyfta barnens roll och plats.
Från söndagens gudstjänst sänds vi ut som Guds folk i vardagen och
,genom vardagens många möten och samlingar kan vi forsatt leva och
verka i tron. Vi uppmuntrar därför till andakt och bön i vardagens
verksamheter och möten: i äldregrupper, konfirmandgrupper, barn- och
ungdomsgrupper. veckomässor, middagsböner, personalgrupp mm.
Musiken, som en omistlig del av gudstjänsten, talar med sitt öppna språk till
många människor. Vi vill lyfta fram musikens plats i gudstjänsten. Vi söker
en bredd vad gäller musikgenrer. Vi vill stå väl förankrade i kyrkans
musikaliska skatt men samtidigt vara öppna och nyfikna för en ny tids sätt
att uttrycka sig musikaliskt.
Vi vill att församlingens körer ska ha en självklar hemvist i gudstjänsten.

-
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*DIAKONI
l
“Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de
l
andras tjänare." Mark 10:43
Diakoni är att omsätta kristen tro i praktisk handling, att genom
medmänsklig omsorg, respekt och solidaritet möta människor i utsatta
Iivssituationer. l kyrkan har vi anställda som utför diakonala uppgifter, vilket
är viktigt, men lika viktigt är att mobilisera fler som vill bära ansvar för
medmänniskan utifrån sin kristna tro. Detta görs idag bland annat genom
frivilliggmpper. Vi menar att kyrkan alltid finns närvarande i samhället
genom sina många medlemmar.
Vi vill i Mörrum-Elleholms församling vara trogen den traditionella diakonin
med fokus på äldres ensamhet och behov av gemenskap men också se
nöden i samhället ur ett bredare perspektiv. Här ser vi MlKA - diakonal
samverkan i Karlshamn, som ett viktigt redskap vid genomförandet av detta
utåtriktande och hjälpande arbete. Församlingen bistår genom medel men
läven med att vid behov tillföra personal till MIKA:s förfogande.

.,

,

l

l

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Vi vill fylla ett diakonalt behov genom att tillse att de som besöker våra
kyrkogårdar möts av omtänksamhet och en serviceinriktad inställning. Vi
,vill också tillhandahålla en välskött och vacker miljö på våra kyrkogårdar,
len miljö som anhöriga och sörjande gärna vill återvända till.

i

i

i

,UNDERVISNING
iJesus sa: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem... 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
Att vara kristen har alltid handlat om att följa Jesus Kristus och lära sig av
honom; att vara lärjunge. Vi vill se undervisning ur detta breda perspektiv.
Inte bara lärde sig lärjungarna av att lyssna till Jesu undervisning utan
kanske främst genom att dela livet med honom. När Jesus förlät kvinnan
som anklagades för äktenskapsbrott lärde sig lärjungarna att förlåta osv.
Därför ser vi lärandet som en process som pågår över tid. Lärandet
uttrycks i allt vi gör, är och säger. Vi vill att Mörrum-Elleholms församling
ska vara en sådan miljö och Växtplats där lärandet stimuleras och aldrig
avstannar. I våra gudstjänster, grupper och verksamheter vill vi lata
Jesusberättelsen leva och inspirera nya generationer kristna.
Vi vill, i enlighet med barnkonventionen, sätta barns och ungdomars bästa i
centrum. Vi vill hjälpa föräldrar och faddrar med dopuppföljningsansvaret
genom våra gudstjänster, verksamheter och samtalsmöjligheter. Vår vision
är att församlingen ska vara ett hem där barn, unga och alla övriga känner
sig trygga, hemma och tagna på allvar. Vår vilja är att barn och ungdomar
ska få vara med och påverka och besluta i sin kyrka. Konfirmandåldern är
len viktig tid för våra unga. Vi vill fortsätta utveckla våra former och metoder
så att fler vill kontirmera sig och fortsatt ha en god relation till sin kyrka.

1

i

MlSSION
"Jesus sade: 'Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänderjag er."' Joh

i

,

i

20:21
Mission betyder sändning och är mer ett förhållningssätt än en konkret
verksamhet. Vi lever som kristna inte planlöst och utan riktning utan bärs
av en ”sändning”, ett uppdrag från Gud. Allt vi gör och är har därför en
riktning och ett syfte. I en av de teologiska texterna i vår kyrkoordning står
det om vår grundläggande uppgift: "Syftet är att människor skall komma till
tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas,
Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas." Detta uppdrag lever vi
alltid med, inte var och en för sig, utan tillsammans som församling.
Kyrkans internationella engagemang har ofta sorterats in under missionen.
Vi vill lyfta internationella frågor, rättvisefrågor och ett engagemang för
skapelse och miljö i våra olika grupper och verksamheter. internationella
gruppen tar här ett tydligare ansvar och verkar för att väcka engagemang
och solidaritet bl.a. genom insamlingar och information.
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Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTlONENS FORMALIADEL

De regler

för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE

(17 kap

3 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.

JA

I

D

NEJ

Annadag pingst har brukal sammanlysas till en av församlingama/pasloraten inom
Karlshamns kommun.

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17k0p 4 § & 18 kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per ári församlingen
enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 : 24

35(ar2018)

enligt senast inlämnad gudstjänststatistik

Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som
ingår i Den svenska kyrkohandboken som huvudgudstjänst?
aktuellt
efter den
20/5 :018

JA

D

NEJ

:I

ALLTID

D

Ej

Om 'JA' ovan, hur många gånger per år? NÅGON GÅNG
Församlingen tillhör gudstjänstnätverket

i

Lunds

D

_

CA1 GANG/MÅN

stift

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok

D

JA

D

NEJ

El

JA

D

NEJ

EI

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

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

2

gånger/år med

Equmenla

församling

'IO

i

ÅdalskyrkanMorrum

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

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 organisttjänster finns?

..1 ......................

DIAKONER
Hur många diakontjänster flnns i församlingen?
EQHFâ'SQRQIQBW

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

11

Hur många kantorstjänster finns?

0:5

2
,

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

I

församlingen finns följande större sprákgrupper representerade:

Svenskasamt'alltstörreutsträcknmgarablska

Ivår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk på följande sätt;
Familjer med annan språklig bakgrund aktiva i öppna grupper. Vid behov har språkcafe
erbjudits.
Genom MIKA:s verksamhet erbluds fler öppna verksamheter där alla är välkomna.
Kontinuedigt ges även här språkundervisning och samtalsmöjligheter.

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 på vid tillfälliga och akuta behov:

Engelska, italienska och finska
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