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

i 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*

Mjällby församling i Lunds stift tillhör Listers- och Bräkne kontrakt och är en
Iandsbygdsförsamling med ca 5 300 medlemmar (2018). Församlingen är
belägen inom Sölvesborgs kommun och omfattar halvön Listerlandet samt
det område vid Pukaviksbukten som tidigare utgjorde Ysane församling.
Området gränsar till Sölvesborgs församling inom samma kommun samt till
Mörrum-Elleholms församling i Karlshamns kommun. Över
jordbruksområdet Vesan mellan Mjällby församling och Sölvesborgs
församling leder E-22 som fyrtilig motorväg. Befolkningens åldersfördelning
är relativt jämn och såväl in- som utflyttning är förhållandevis liten.
Näringslivet är varierat och inom församlingens område finns företag i flera
olika branscher. Många företag är små och verksamheterna har ofta direkt
eller indirekt anknytning till fiske, pälsdjursuppfödning och lantbruk. Under
senare år har man inom flera av dessa känt en viss oro inför framtiden.
Många lever med en vetskap om att förutsättningarna för den egna
försörjningen snabbt kan förändras. De största arbetsgivarna inom
församlingens område är verkstadsindustrin Titanx Engine Cooling AB i
Mjällby samt Sölvesborgs kommun.
En näring som växer är turismen. Sommartid ökar befolkningen kraftigt tack
vare sommargäster och tillfälliga besökare, särskilt längs kusten och på
Hanö. Detta har inneburit en del nya arbetstillfällen. Många yrkesaktiva har
också anställning utanför församlingens område och pendlar till sitt arbete.
Nyproduktion av bostadshus förekommer kontinuerligt och några nya
bostadsområden har vuxit fram under senare år. Samtidigt som många
permanenta bostäder blir fritidshus sker även det omvända.

Inom församlingen finns många ideella föreningar med olika inriktning och
syfte. Ett samlande fritidsintresse för många är idrotten med flera aktiva
föreningar. Särskilt bland dessa märks fotbollslaget Mjällby AIF vars
hemmamatcher lockar stor publik. Bland årligen återkommande
arrangemang med många deltagare kan nämnas Sweden Rock Festival i
Norje, Hällevik Tradjazz Festival samt hamnfester och hembygdsdagar på
flera olika platser.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Kommunala grundskolor finns Norje, Hällevik, Hörvik samt Mjällby.
Årskurs 7-9 finns endast i Mjällby där således de elever som tidigare gått i
någon av de andra skolorna fortsätter när de börjar i årskurs 7. Detta
betyder att nästan samtliga ungdomari kontirmandålder inom församlingen
är elever på Mjällby skola. Gymnasieskola finns närmast i Sölvesborg men
många gymnasister väljer också skolor på andra orter, främst i Karlshamn
och Kristianstad.
i

De flesta barn inom församlingens område växer upp i väl fungerande
familjer med tillräckliga resurser för att ge stöd i skolarbetet. För de flesta
finns även möjlighet till en meningsfull och utvecklande fritid. Många barn
saknar dock de möjligheter och den trygghet som ofta är en förutsättning
för både skolarbete och deltagande fritidsaktiviteter.
i

Sölvesborgs kommun driver två särskilda boenden i Mjällby. De är Svalan
med 34 lägenheter, samt 2 gruppboende för dementa med 12 lägenheter
och Tärnan som är ett äldreboende för dementa med 21 rum. På båda
dessa firar församlingen regelbundet gudstjänster och mässort

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2. Utmaningar och

möjligheter

För församlingen är det en utmaning att möta alla de förväntningar som inte
bara egna medlemmar utan även sommargäster och turister har på
Svenska kyrkan. Samtidigt ger det många möjligheter till möten med
människor då de har ledig tid. Under sommaren märks en stor andel
deltagare, som annars bor på andra orter, i våra gudstjänster och andra
verksamheter. Vi firar andakt och gudstjänst där det kan ske i samverkan
med externa arrangörer, exempelvis på Hanödagen. Mjällby församling är
även medarrangör vid gudstjänst på Stortorget i Sölvesborg i samband
med Killebomfestivalen. Församlingen tillgodoser så långt det är möjligt
önskemål om vigsel- och dopgudstjänster i samband med festivaler och
andra arrangemang och inte sällan efterfrågas kyrkliga handlingar på
engelska.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Församlingen har två kyrkor med församlingshem och omgivande
kyrkogårdar. Mjällby kyrka i gustaviansk stil stod färdig 1791 och ersatte då
en äldre kyrkobyggnad. Denna räknas som församlingens huvudkyrka och
de flesta av församlingens anställda har sitt tjänsteställe i Mjällby. Ysane
kyrka i församlingens norra del byggdes på 1300-talet och helgades åt
vägfararnas helgon Szta Gertrud. De flesta sön- och helgdagar firas
huvudgudstjänst i Mjällby kyrka. Ibland firas gudstjänsti båda kyrkorna eller
endast i Ysane kyrka.
Bland den bofasta befolkningen är andelen kyrkotillhöriga 77 % (2018).
Traditionen, vad avser kyrkliga handlingar, är stark och nästan alla
medlemmar kommer därigenom regelbundet i kontakt med kyrkans
verksamhet och gudstjänster. Antalet medlemmar som lämnar kyrkan är
lågt. Svagt sjunkande medlemssiffror beror främst på att andelen
kyrkotillhöriga bland de inflyttade är lägre än bland dem som flyttar från
församlingen. Kyrkligheten präglas ännu av den Iágkyrkliga väckelsen som
betydde mycket under 1800- och 1900-talet. Relationen mellan de
kvarvarande missionsföreningarna och Svenska kyrkan är god och
samverkan förekommer regelbundet.

Församlingen är ansluten till kontraktsrâdet i Listers och Bräkne kontrakt.
Genom kontraktsrådet bedrivs gemensamt arbete vad gäller barn- och
ungdomsverksamhet, information, musik, vuxengrupper samt finskspråkig
verksamhet. Kontraktsrâdet svarar även för gudstjänster och själavård vid
Karlshamns lasarett.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

Vårt uppdrag är att vara kyrka i den omvärld där vi lever och verkar genom
att i ord och handling berätta evangeliet om Jesus Kristus samtidigt som vi
vill vara öppna för de erfarenheter och övertygelser som våra
medmänniskor bär med sig och som vi får ta del av. Av särskild vikt är
lyhördhet för de yngstas behov av att bli sedda och tagna på allvar i såväl
gudstjänst som i undervisning, diakoni och mission. Vi vill förmedla Guds
nåd och kärlek till människor i både glädje och sorg. Vi vi" som kyrka skapa
mötesplatser som låter människor i alla åldrar och Iivssituationer känna
trygghet och hopp inför framtiden.

-

Mjällby församling ansluter sig till Lunds stifts vision: "Bottna i nåden
skapa i världen, inspirera lärande och samlas kring hoppet, med dopet som
grund, för att möta livets och världens utmaningar.” I denna vision tar vi var
utgångspunkt inför de närmaste fyra åren.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

3. Den grundläggande

uppgiften

GUDSTJÄNST
Målsättningen är att församlingens gudstjänster skall upplevas som en
öppen och välkomnande gemenskap. Kyrkan är en plats för eftertanke.
Samtliga gudstjänstordningar enligt Den Svenska Kyrkohandboken kan
användas. Särskild hänsyn skall tas till att barn kan känna sig välkomna att
både delta och medverka i olika gudstjänstmoment. Flera
huvudgudstjänster varje år planeras och genomförs i nära samverkan med
församlingens barnverksamhet. Gudstjänster firas, förutom i kyrkan, även i
församlingens övriga lokaler, utomhus samt på sjukhem och servicehem. l
samverkan med föreningar firas gudstjänst i deras lokaler. Musiken är en
prioriterad del av gudstjänsterna och medverkan av körer och solister
förekommer regelbundet. Inför varje gudstjänst eftersträvas alltid samråd
mellan dem som medverkari olika moment.
Kyrkliga handlingar sker huvudsakligen i kyrkan eller i församlingens övriga
lokaler. Efter samråd med präst kan kyrklig handling också förrättas på
annan plats. Då ansvarar församlingen inte för musik eller praktiska
detaljer. Alla kyrkliga handlingar föregås av samtal med präst.
Församlingen eftersträvar en öppenhet för individuella önskemål och ser
gärna att flera personer medverkar med t ex textläsning, tal och sång. Även
inspelad musik kan förekomma.
Till varje familj som fått barn skickas en inbjudan till dop. Dop förrättas
företrädesvis i huvudgudstjänst, men efter samråd med präst kan även
andra tider för dop erbjudas. Inför dopet samtalar prästen med
vårdnadshavare och informerar om vad dopet innebär. Årligen inbjuds till
återträff för dem som döpts det senaste året.
Inför höstterminens start distribueras konñrmationsinbjudan till alla som
innevarande år fyller 14 år. Kontirmandarbetet följer fastställda riktlinjer för
Svenska kyrkans konñrmandarbete. I varje konfirmandgrupp eftersträvas
att det, förutom ansvarig präst, också skall finnas flera ledare. Under
konfirmandtiden anordnas alltid läger med övernattning. Församlingens
kontirmandverksamhet är alltid kostnadsfri för deltagarna och inga krav
ställs på delaktighet av vårdnadshavare.
Församlingen har inga fasta tider för vigsel eller för välsignelse över
borgerligt ingånget äktenskap. Tid och plats bestäms i samråd med
tjänstgörande präst. Gudstjänsten föregås alltid av genomgång av
gudstjänstordningen.
Begravning kan bokas av anhöriga till den avlidne eller av ombud.
Tjänstgörande präst kontaktar, så snart som möjligt, de anhörigas
kontaktperson och erbjuder tid för samtal. Vid jordbegravning informeras
om möjlighet till eget bärarlag. Om anhöriga så önskar, deltar präst vid
minnesstund i församlingens lokaler. i vissa fall kan präst även delta vid
minnestund på annan plats. Under allhelgonahelgen firas
minnesgudstjänst. Till denna inbjuds anhöriga till dem som avlidit under det
senaste året.
Max antal tecken: 2150ink|blanksteg

UNDERVISNING
Att ge kunskap om vår tro och hjälp att tolka den i vår tid är ett viktigt
ansvar för en kristen församling. Moment av undervisning och
kunskapsförmedlig finns i de flesta av församlingens verksamheter och
gudstjänster. Viktiga tillfällen till undervisning är barnverksamhet,
ungdomsverksamhet, konfirmandarbete, musikundervisning, föredrag samt
olika studiegrupper. Församlingens körer är gemenskaper där körsångarna
får undervisning i och erfarenhet av musik, gudstjänst och tro. För kyrkan
som kulturbärare och för rekrytering inför framtiden blir också
undervisningen viktig. Genom elever till kyrkomusikerna skapas en
rekryteringsgrund för kyrkomusiker. Genom undervisning av unga ledare
skapas en grund för rekrytering av diakoner, pedagoger och präster.
Föreningsaktiviteter för barn och unga kan ofta vara krävande för
vårdnadshavare såväl när det gäller tid som ekonomiskt. Församlingens
barnverksamhet erbjuder möjlighet till en meningsfull och utvecklande fritid
även för barn i familjer med små resurser.
Församlingens tidning "Kyrknytt" som delas ut till samtliga hushåll samt
hemsidan: www.svenskakyrkan.selmjallby presenterar artiklar som ger
kunskap om kyrkan, församlingen och vår tro. Också vid personalmöten
och i beslutande organ förekommer regelbundet moment av undervisning.
DlAKONl
Diakoni är ett sätt att omsätta kyrkans budskap i praktisk handling.
Diakonin är en del i alla gudstjänster och verksamheter. I samtliga
anställdas tjänster finns inslag av diakoni. Utöver detta bedrivs verksamhet
som särskilt definieras som diakoniverksamhet. Exempel på det är:
hembesök, besök på lasarett, sjukhem och servicehem, träffar för
daglediga samt stöd till enskilda individer och familjer i sorg och kris. I detta
arbete sker vid behov samverkan med andra församlingar, kommun,
landsting samt andra organisationer. Diakonipersonalen svarar även för att
regelbundet förmedla inspelade gudstjänster till dem som önskar.
MISSION
Församlingen har ett ansvar att föra ut evangeliet om Jesus Kristus enligt
vår kyrkas bekännelse. Detta ansvar delas av alla som på olika sätt kan
betraktas som företrädare för Svenska kyrkan. Framför allt bedöms
trovärdigheten i budskapet efter vårt sätt att bemöta människor. En viktig
missionsuppgift är att nå ut med information om den lokala församlingen till
alla nyinflyttade, även till dem som ännu inte är kyrkotillhöriga.
Församlingens personal kan samverka med skolor, föreningar och andra
organisationer. Församlingen är delaktig i internationell mission genom
insamlingar till missionsprojekt sombedrivs av Svenska kyrkans
internationella arbete samt genom att informera om dessa.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

FÖRSAM LlNGSlNSTRUKTiON ENS FORMALIADEL

De regler för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFlRANDE (17 kap3 och 5 § KO somt37kap 2§ KO)
församlingen firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag:
Om "NEJ” ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.
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D

NEJ

D

ALLTID

El

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

24

Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som
ingår i Den svenska kyrkohandboken som huvudgudstjänst?
Ej

aktuellt

efterden
20/5 2018

_

Om ".lA' ovan, hur många gånger per år? NAGON GÅNG

EI

JA

1:'

CA'I GÅNG/MÄN

|:]

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift

JA

D
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El

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok

JA

l:|

NEJ

|:|

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

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

gånger/år med

församling

10

i

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

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

församlingen finns följande prästtjänster:

kyrkoherde och komminister

I

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

Hur många organisttjänster finns?

0

Hur många kantorstjänster finns?

DIAKONER
Hur många diakontjänster finns i församlingen?

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

11

.1.775 .......

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

I

I

församlingen finns följande större spräkgrupper representerade:

vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk på följande sätt:
Inget behov av kyrklig verksamhet på andra språk än svenska kan. för närvarande (2018),
identifieras bland församlingens medlemmar utom i enstaka fall. Vid behov kan
församlingens personal förmedla kontakt med präst eller diakon som kan kommunicera på
annat språk. Församlingens personal samverkar även, i aktuella fall, med tolk.
Vid behov av teckenspråkig tolk vid gudstjänster samverkar personalen i god tid med
tjänstgörande tolk. Vid dessa tillfällen avsätts extra tid för förberedelser.

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:

Engelska
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