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för Nosaby. ...........................
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.Villandsoonçiärds .................. kontrakt

För förteckning av kyrkor och öppettider, se baksida

Församlingsexpeditionen har expeditionstid för personliga besök och telefontid:

.MánzIorsJ 0:.15...Ere..9:12 ........................................................................................................................
Församlingens webbplats:

.http:/lwwwsmnskakyrkanselnosaby...,......,....,....-..-W..-...-M

Sociala medier: .........................................................................................................................................................

Följande dokument, som relaterar
insända till kontraktsprosten:

till församlingsinstruktionen, finns i församlingen och år

Barnkonsekvensanalys som genomförts vid framtagandet av

Ja.

Nejü

församlingsinstruktionen

Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.

Verksamhetsplan (kopplad till budget)
Gudstjänstplan
Pastoral handlingsplan för dop
Pastoral handlingsplan för konñrmandarbete
Pastoral handlingsplan

för begravning
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NeJ'EI

NSJD
NeJEI
Nol'
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Handlingsplan för beredskapsförberedelser under kris
och höjd beredskap

Ja'

Mejl]

Pastoral plan för användandet av församlingens kyrkor

Ja.
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Kontraktsprosten har tagit del bakdessa
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Ort och datum, namn

Kyrkofullmäktiges godkännande
av församlingsinstruktionen

Kyrkoherdens godkännande

.29.18.0515..................
Ort och datum

20180515
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av församlingsinstruktionen

Kyrkorådets godkännande
av församlingsinstruktionen

Ort och datum
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.................................................

Kyrkoherde

Kyrkofullmäktig
ordförande
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GoranMeIlander .........

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Domkapitlet i Lund utfärdar denna församlingsinstruktion att gälla tills vidare
Lund den

,löfêbVl/Lâm 20117....“
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på domkapitlets vägnar*
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laga” Tyrberg' “släp
1

2.

FÖRSAMLINGSINSTRU KTIONENS FORMALIADEL

De regler för församlingen och församlingens verksamhet som

rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE (17kap 3 och 5 § KO samt37 kap 2§ KO)
l församlingen flras huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag:
Om "NEJ” ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.

JA

E

NEJ

D

Antal gemensamma huvudgudstjänster med annan församling annan kyrka än den egna
församlingskyrkan per år: undantagsfall
i

Gudstjänst firas då vanligen tillsammans med .':.................................................................. församling och
.. -gudstjänst/mässa
istället har vi en (ange typ av gudstjänst) ..samma vecka i vår egen församling. (Avser en offent lg gudstjanst som a man eten har tillträde till.)

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

Minsta antal huvudgudstjånster med nattvard per år iförsamlingen

enligt domkapitlets beslut:

.1.2. ............................................................................................................................

enligt senast inlämnad gudstjänststatistik 35
Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som
ingår i Den svenska kyrkohandboken som huvudgudstjänst?

Om ”JA” ovan, hur många gånger per år? NÅGON GÅNG
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Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift
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HUVUDGUDSTJÃNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

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

'

gånger/âr med

församling

i ..

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i pastoratet ñnnas minst följande antal prästtjänster:
I

pastoratet finns följande prästtjänster:

Kyrkoherde, 100 %
I Komminister, 100%
1

I

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

Hur många organisttjänster finns?

1

DlAKONER
Hur många diakontjänster ñnns i pastoratet?

I Diakon, 100%

Hur många kantorstjänster finns?

1
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FÖRSAMLlNGENS VERKSAMHET pÅ ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ KO)

I

församlingen finns följande språkminoriteter representerade:
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Finska

EI Teckenspråk

D Jiddisch

D Samiska
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vår ordinarie församlingsverksamhet uppmärksammar vi våra språkminoriteter på följande sätt:

I församlingen finns idag inga större grupper av människor som inte har svenska
som modersmål, vilket betyder att det inte heller finns någon efterfrågan på
fortlöpande verksamhet på andra språk. Det finns inte heller någon efterfrågan av
verksamhet på teckenspråk. Vid behov skall tolk anlitas, t ex genom Region
Skånes teckentolkservice.
Lunds stift har vissa resurser beträffande verksamhet på teckenspråk och finska.

Finns beredskap för tillfälliga och akuta behov av
JA
NEJ

[i

att möta människor på andra språk än svenska?
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Om ”JA', ange vilka språk ni har beredskap att möta människor på vid tillfälliga och akuta behov:

.Engelska .................................................................................................................................................................

