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

1.

DET PASTORALA PROGRAMMET

Det pastorala programmet utgörs av en omvärldsbeskrivning samt en programförklaring
grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.
För hjälp: Se Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

för församlingens

Församlingens omvärld
1.

Beskrivning
*

Munka Ljungby församling hade vid årsskiftet 2018-19 4227 kyrkotillhöriga,
vilket motsvarar 72,4 % av befolkningen på 5838. Motsvarande siffra 2017
var 74%. I församlingen finns ca 12 % invånare med utländsk bakgrund.
Befolkningsstruktur:
Munka Ljungby är den näst största tätorten i Ängelholms kommun. Till
församlingen hör också Tåssjö, som saknar egen tätort/by och Össjö, som
har en tydlig bykärna. Många barnfamiljer finns såväl i tätorten som på
slättlandet och i skogsbygden. Folkmängden ökar, dels på grund av
nybyggnation av bostäder i Munka Ljungby tätort och Össjö by, dels
generationsskiften i flera av villaområdena. Många som säljer sina villor bor
kvar i byn i mindre lägenheter. Antalet platser inom barnomsorg och
:vårdboende ökar kontinuerligt. Förklaringen till befolkningsökningen är
billigare boende än i städerna samt en attraktiv boendemiljö med närhet till
hav, skog och goda kommunikationer.
Medelåldern är 41,6 år. i åldersintervallet 0-19 år finns 25 % av
befolkningen. De mellan 20 och 65 är är 53 % och de äldre än 65 år utgör
22 % av alla invånare. Sett som 10-årsintervall har gruppen 20-29 är minst
antal invånare. Bland den vuxna befolkningen har 28 % en eftergymnasial
utbildning. Ohälsotalet ligger på 29 dagar/år. Resultatet vid valet 2018
visade ett högt valdeltagande i de tre valdistrikten.
Näringsliv och arbetsplatser:
Flera mindre företag (många nischade) finns, inom tillverkning, tjänste- och
:servicesektorm skogs- och jordbruk. Antalet företag ökar och ger arbete åt
församlingsbor och tillresta. Många pendlar till arbeten i grannkommuner
*eller Malmö-Lund. Den öppna arbetslösheten är tämligen låg, 6% bland
lvuxna och 8,5% bland ungdomar.
jUtbildning och tradition:
ll Munka Ljungby finns låg-, mellan- och högstadieskola samt Munka
ijungby Folkhögskola. l Össjö finns skola för åldersgruppema 6-12 år.
3Bassholma skola i Tåssjö som lades ner 2005 används som Bygdegård.
i
i
l
'En ny skola (åk7- 9) vid idrottshallen planeras vara klar 2023.
lerksamheten vid gudstjänster och kyrkliga handlingar är genomsnittlig sett
§över Lunds stift. l Munka Ljungby finns också en aktiv Pingstförsamling.
*
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2. Utmaningar och

möjligheter

Förutsättningarna för Munka Ljungby församlingsverksamhet inför
framtiden är goda. Alla tre kyrkorna har renoverats (den senaste Munka
Ljungby återinvigdes 2016) och inom verksamheten pågår sedan flera år
ett viktigt fömyelsearbete, t.ex. genom de projekt vi arbetar med. (Se vidare
under BZ) Under 2019-20 byggs ett nytt församlingshem i anslutning till
församlingsexpeditionen.
Det nya församlingshemmet kräver och ger möjlighet att tänka nytt när det
gäller verksamhet och grupper, vilket vi vill beakta i fortsatt
målskrivningsarbete. Hur vill vi förvalta och utveckla den redan stora
verksamheten bland barn och ungdomar i en tid där barnfamiljer flyttar in i
vår församling? Hur behöver den stora gruppen församlingsbori
yrkesverksam ålder sin församling? Hur tar vi på bästa sätt tillvara
engagemanget hos människor som nått pensionsåldern?
Ett utbrett intresse för historia och kultur i bygden återspeglas i ett rikt
föreningsliv. l Munka Ljungby finns Heagárden med ett museum och
'tillsammans med Tássjö en gemensam hembygdsförening. l Össjö ñnns ett
stort intresse för ortens egen historia och för lokala traditioner. Årligen sätts
bygdespel upp som baseras på bygdens historia. Föreningslivet är livligt
med många idrottsföreningar, pensionärsföreningar, kyrkliga syföreningen i
Tåssjö, släktforskning, Lions, byalag. biodlare och politiska föreningar.
Församlingen är delaktig i föreningslivet genom olika samarbeten och
projekt. Även med skolan ñnns ett viktigt samarbete. Kyrkan har förtroende
och en stark ställning i bygden som kulturbärare. Det vill vi förvalta genom
att i allt vara Kristusbärare.

Viktigast för att behålla våra tillhöriga är att bibehålla en god kvalitet i
verksamheten samt ett gott förtroende i bygden. Samtal pågår med
pastorat inom Ängelholms kommun om framtida effektivisering och
samarbete. Församlingen vill kunna utvecklas genom fortsatt förnyelse.
Detta ska ske med respekt för viktiga traditioner och för särprägeln i
församlingens olika geografiska delar. Under de förutsättningarna ser
församlingen möjligheter och inte hot i en framtida samverkan med
närliggande församlingar och pastorat.
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Programförklaring
1.

Identitet

IMunka Ljungby församling är ur en synvinkel en organisation som har att
\följa kyrkoordningens och kyrkohandbokens linjer Ur en annan synvinkel
lar Vl en organism, en kropp, ett levande sammanhang vari Kristus kommer
till uttryck och gestalt. Vi, Munka Ljungby församling, är en mångfaldig
ihelhet av förtroendevalda, anställda, kyrkotillhöriga, deltagare och
förbipasserande. Alla behövs. rollerna skiftar. En tydlighet i olika
ansvarsområden ska ge trygghet för kreativt samarbete över gränserna och
för att lyssna utåt och inåti dialog. Sá levde också Jesus själv i lyhörd
dialog med sina medmänniskor, både med sina medvandrare och sina
kritiker. Tillsammans bottnar vi i nåden och skapari världen.

i

en tid och ett samhälle där mycket handlar om prestation, effektivitet och
krav på stresstâlighet vill vi vara ett andrum, bokstavligen ett rum att andas
i. andrummetfårjag vara jag. Här finns tid och utrymme att möta Gud, sig
själv och varandra, tid och utrymme att låta tankar, kreativitet och mod
växa. Öppenhet, låga trösklar och förankring i vardagen vill vi kombinera
med ett djup och en teologisk förankring som tar människors andliga behov
och längtan på allvar.
I

I

De tre gamla församlingarna Munka Ljungby, Tássjö och Össjö, som efter
ammanläggning 2006 bildar Munka Ljungby församling, har som socknar
fått behålla sin särprägel. Sammanhållningen har snarast förstärkts. Det
*finns ett engagemang kring den egna kyrkan men också ett månande om
helheten Kärnan av gudstjänstdeltagare åker mellan kyrkorna. Mängfalden
av andliga traditioner blir en rikedom där många kan känna igen sig. Vi vill
igå gamla vägar framåt, dvs låta traditionerna leva och växa i mötet med en
tid och så vara trogna budskapets innehåll. Kristus möter oss här och
\ny
nu.
i
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2. Uppdraget

för de närmaste fyra åren

Munka Ljungby församling vill och ska, som församling i Lunds stift "bottna i
nåden skapa i världen, inspirera lärande och samlas kring hoppet, med
dopet som grund, för att möta livets och världens utmaningar".
Församlingen ska ha mod att synas och vara en naturlig del av samhället. I
allt som sker i världen, i församlingen/bygden och i våra liv som människor
finns Gud med sitt tilltal. Församlingen ska tydliggöra och hjälpa till att tyda
och tolka detta. Det gör vi när vi firar gudstjänst, bedriver undervisning och
utövar diakoni och mission. Gärna gör vi det genom att under en tid samlas
kring ett gemensamt konkret projekt. i projektet kommer alla dessa
aspekter till uttryck. Där kan olika kategorier och grupper av människor
både inom och utanför församlingens verksamhet involveras och
samarbeta. Genom att t.ex. lära oss mer om bin och deras betydelse tar vi
vara på människors kunskap och blir medvetna om vårt ansvar för
skapelse och miljö, här hemma och globalt. Vi knyter nya kontakter och
kopplar samman värt engagemang med andra goda krafter och föreningar.
l stickcafé och församlingsafton skapas mötesplatser och i gudstjänster på
temat fördjupas och konkretiseras vår tro. Fördomar motverkas - Gud har
med hela våra liv att göra.
Hur samhället mår (etik) såväl som hur människan mår (hälsa) är därför
församlingens angelägenheter. Projekt, meditation och stilla dagar är olika
sätt att arbeta med detta.
I allt vi gör ska vi få möjlighet att lära känna den Gud som dopet förenar
oss med. Det gäller oavsett vilka åldrar eller grupper som är involverade.
Detta ska prägla hela vår verksamhet och kräver att vi i allt tar vara på
människors erfarenheter och odlar ett brett samarbete anställda,
förtroendevalda, ideella och församlingsbor emellan. Alla behövs och
bidrar.
Vi talar om gudstjänsten som andrum, eller som ett mellanrum, ett område
där våra yttre och inre verkligheter möts, där vi kan pröva, leka, inspireras
och väckas. Gud ñnns redan där. De som planerar gudstjänsten i dialog
och har också redan gått in i mellanrummet. När gudstjänsten firas dras
deltagarna in i skeendet och bär mötet med sig ut i vardagen.

-

.

i

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

L

i

i
.

3. Den

grundläggande uppgiften

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva
undervisning samt utöva diakoni och mission. Detta betraktar vi inte som
fyra olika verksamhetsområden utan som fyra skikt eller perspektiv som
finns med i allt vi gör.
Musiken är ett femte skikt, som är en självklar och prioriterad del i all
verksamhet. Den kan beröra också det som orden inte når. Vi strävar efter
rik bredd i musikstilar och vill ge utrymme ät lokala musikutövare. Körer för
barn och vuxna är en integrerad del i vårt gudstjänstliv, men också i
diakoni, undervisning och mission.
Undervisning sker genom erfarenheter och upplevelser likaväl som med
ord. Ett ömsesidigt lärande pågår hela livet i alla våra grupper och möten.
Verksamhet som genomsyras av respekt och tolerans öppnar sinnet för
vem Gud är. Livskunskap, etik och värderingar som förmedlas är grundade
i Bibeln och kristen tradition.
Mission är ett uttryck för kyrkans gränsöverskridande liv och en del av
församlingens identitet- att sträcka sig ut och hos den icke troende väcka
en nyfikenhet och längtan efter Gud. Tydligt förankrade i kristen tro står vi i
lyhörd och respektfull dialog med omvärlden, här hemma och
internationellt.
Diakonin är ett förhållningssätt, därtron blir handling och varje människa
bemöts med konkret omsorg. Tillfällen till gemenskap är förebyggande
diakonalt friskvårdsarbete. Vi finns tillgängliga för människor i utsatthet och
sårbarhet genom hela livet. Vid kris och katastrof samverkar vi med
kommun och föreningar för att möta människor.
Gudstjänsten är en mötesplats. Vi är där tillsammans inför Gud. Vi vill fira
ett brett spektrum av gudstjänster, framvuxna ur livet i församlingen och i
förening av tradition och förnyelse. Allt från stora gudstjänster med fest och
glädje och många medverkande till små meditativa gudstjänster eller ren
meditation. För egen andakt hålls kyrkorna öppna så mycket som möjligt.
Kyrkliga handlingar utformas i dialog med de närmast berörda. De ska
präglas av öppenhet och inbjuda till fortsatt gemenskap i församlingen. Vi
vill värna om värdigheten i den kyrkliga handlingen utan att för den skull
sätta upp höga trösklar.
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2.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION ENS FORMALlADEL

De regler

för församlingen och församlingens verksamhet

GUDSTJÃNSTFlRANDE

(17 kap 3

som rör domkapitlets tillsyn.

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.
l

JA

NEJ

|:I

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § 8118 kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i församlingen

enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 :24

enligt senast inlämnad gudstjänststatistik

.§9.....................................

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

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

En

0

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

församling

gånger/år med

'lO

i

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

a

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen nnas minst följande antal prästtjänster: "2..-".
i

församlingen finns följande prästtjänster:
1

l

kyrkoherde

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

Hur många organisttjänster flnns? ..0. .....................

Hur många kantorstjänster finns?

DIAKONER

Hur många diakontjänster finns i församlingen?

1f°rsam"“95d'ak°"

.

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

'I'l

2

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

församlingen flnns följande större språkgrupper representerade:

i

0

I

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

Finns beredskap
JA

för tillfälliga och akuta behov av att möta människor

NEJ

på andra språk än svenska?

EI

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