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Följande dokument, som relaterar till församlingsinstruktionen, finns i församlingen och är
insända till kontraktsprosten:
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Gudstjänstplan
Pastoral handlingsplan för dop
Pastoral handlingsplan för konfirmandarbete
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Barnkonsekvensanalys genomförd
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Pastora handlingsplan för begravning
Handlingsplan för beredskapsförberedelser under kris
och höjd beredskap

Barnkonsekvensanalys har genomförts vid framtagandet av församlingsinstruktlonen och
kyrkorådet och kyrkoherden bedömer att den är tillräcklig.
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Församlingsinstruktionen bestar av två delar: ett PASTORALT PROGRAM och en FORMALIADEL

l. DET PASTORALA PROGRAMMET
Det pastorala programmet utgörs av en omvärldsbeskrivning samt en programförklaring
för församlingarnas grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.

För hjälp: Se Vägledning förarbetet med församlingsinstruktionen

Pastoratets omvärld
1. Beskrivning

Människor och miljö
Oppmanna Vånga utgör en del av Kristianstads kommun med c a 2 200
invånare.

Av dessa är c a 1 800 medlemmar i Svenska kyrkan vilket motsvarar drygt
82 % kyrkotillhöriga.
Majoriteten invånare är födda i Sverige och befolkningsstrukturen är relativt

sett homogen i förhållande till kommunen i sin helhet. ELM dvs Evangelisk
Luthersk Mission (tidigare Bibeltrogna vänner) har många aktiva
medlemmar i pastoratet. De utgör en väsentlig del av pastoratets kärna av
gudstjänstfirare och aktiva frivilliga medarbetare. En äldre fromhetskultur
knuten till baptistsamfundet och missionskyrkan har kraftigt minskat sin
närvaro i form av medlemmar, aktiviteter och lokaler. Verksamheten är
numera koncentrerad till Kristianstad centralort.

Pastoratet präglas fysiskt av ett sjölandskap med fina insjöbad och
blandskog med ett rikt växt-och djurliv.
Aktiviteter och föreningsliv
De stora skönhetsvärdena i bygden medför en hel del sommarboende och

turister. Vandrarhem och "Bed&Breakfast" liksom sommarstugor finns för
kortare eller längre boende.

Vid Ivösjöns strand finns en båtplats och båtklubb etablerad. På vintern kan
man ägna sig ät skidslalom i "Vångabacken" som drivs av en ideell

förening, l Arkelstorp finns en scoutkår med egna lokaler. Idrottsföreningen
VMA = Vånga MJönäs Arkelstorp Idrottsklubb är en fotbollsklubb med egna
lokaler vilken som bäst spelat i division två. En orienteringsklubb är också
aktiv i pastoratet. Vid Lerjevallen finns ett friluftsområde med en mindre sjö
och byggnad som tillhör Friluftsfrämjandet. Orsnäs är en hembygdsgård
vilken drivs av en andelsförening. l Arkelstorp finns en Folkets park och en
möteslokal benämnd "Brunnen". PRO och SPF bedriver verksamhet. PRO:

s aktiviteter är omfattande. Bygderåd och hembygdsförening liksom
fiskevärdsförening är exempel på andra föreningar som är aktiva.
Sysselsättning

Odlingslandskapet domineras av frukt-och bärodlingar vilka är
högproduktiva och utgör en väsentlig del av Sveriges totala frukt och
bäravkastning. Skogsbruket är värdemässigt betydande.

l Vånga finns en stenindustri med omfattande verksamhet. Påfallande

mänga i arbetsför ålder driver egna företag inom hantverkssektorn. Flera
av dessa är ensamföretagare eller med få anställda. Ett företag som hyr
lokaler av församlingen arbetar inom flyg-och försvarssektorn. Inom
servicesektorn finns bland annat frisör, massor, fotvård och reklamföretag.
Majoriteten sysselsätter sig dock utanför pastoratet och arbetspendlar
följaktligen.
Service och boende

En välsorterad livsmedelsbutik finns i Arkelstorp som utgör centralort i
pastoratet, l Vénga saknas helt affärer. De offentliga kommunikationerna
motsvarar ej de uttalade behoven. Speciellt för äldre utgör detta ett

markant problem. Inom pastoratet finns traditionell barnomsorg och
ungdomsskola frän årskurs F-9. Biblioteksbuss betjänar Vånga och i
Arkelstorp finns ett lokalbibliotek.

Ett särskilt boende med heldygnsomsorg för äldre och servicelägenheter
finns i Arkelstorp. Här finns också lokaler för samordning av hemtjänsten.
Distriktssjukvård och vårdcentral saknas helt. På äldreboendet

Tollaregärden har Svenska kyrkan i Oppmanna Vånga sedan länge
väletablerade verksamheter. Jordbruksfastigheter är synbart typiska för
bygden men allra flest människor bor i villabebyggelse. Hyreslägenheter
finns i begränsat antal både i Vånga och Oppmanna. En viss uttalad

efterfrågan på lägenheter finns hos äldre personer vilka börjar få
svårigheter att bo i villa eller pé en lantbruksfastighet. Nybyggnationen av
bostäder inom pastoratet är för närvarande närmast obefintlig. Inflyttningen
av barnfamiljer är dock god. Äldre fastigheter förvärvas och renoveras.
Barnens behov

Barnens behov i pastoratet tillgodoses på olika sätt. Den fysiska miljön
rymmer många kvalitéer genom den rika naturen. Barnomsorgen är
utbyggd i Arkelstorp och Vänga.

Skola för årskurs F-9 finns i Arkelstorp. Föreningslivet är koncentrerat kring
idrotts- och friluftsaktiviteter. Pastoratet erbjuder även andra former av
verksamheter för alla barn och ungdomar. Avsaknad av vårdcentral och

distriktsvård i Oppmanna Vånga hänvisar den typen av omsorg till
Kristianstad centralort. Några signifikanta svårigheter för barn och

ungdomar som skiljer sig från andra områden i kommunen anses ej finnas.
Genom barnomsorgen, skolan, föreningslivet och kyrkan kommer barn och
ungdomar i kontakt med vuxna och jämnåriga utanför hemmet.

Färden offentliga barnomsorgen och skolan finns speciella regelverk och
målsättningar för att tillvarata barnens intressen och behov.

2. Utmaningar och möjligheter

Utmaningar och möjligheter i pastoratet

En utmaning i tiden för pastoratet liksom för Svenska kyrkan i stort är att
behålla vikten av gudstjänstfirandet på söndagarna och gudstjänstfirandet
över huvud taget. Strategier och engagemang för detta utifrån både
tradition och förnyelse är grundläggande för identiteten som kristen
församling.

Den fromhetskultur som finns i pastoratet bland annat genom aktiva
ELM-medlemmar och medlemmar i andra kristna trossamfund är berikande

för Svenska kyrkan i Oppmanna Vånga.
Att vidmakthålla dessa relationer är viktigt.
Föreningslivet i bygden präglas av en hög grad av idealitet hos en
begränsad och identifierbar grupp personer. Flera av dessa är också aktiva
som frivilligarbetare och förtroendevalda i pastoratet,

På så sätt finns etablerade kontaktytor mellan de sekulära verksamheterna
och kyrkan i bygden. Kyrkan står i innehållslig mening mitt i byarna
Oppmanna och Vånga.
Med offentliga institutioner som förskola, skola och äldreboendet

Tollaregärden finns ett gott samarbete. Det är angeläget att fortsätta odla
dessa relationer.

Med lokala näringsidkare och hantverkare finns också goda kontakter.
Någon gäng uppstår smärre intressekonflikter mellan förväntan på att
pastoratet endast skall använda lokala hantverkare/firmor och den

kompetens och ekonomi som är betingad av uppdragets natur.
Pastoratet har en grupp personer sommarboende vilka söker sig hit för
naturens och miljöns skull.

Dessa bör nås av inbjudan till kyrkans gudstjänster och övriga aktiviteter.
Tillströmningen av barn och ungdomar till pastoratets verksamheter är god.
Utmaningen ligger i att vidmakthålla en fortsatt relation till vår kyrka efter
barndomen och konfirmationstiden.

De kyrkliga handlingarna har en mycket stark förankring i bygden med
undantag för vigslar.

Speciellt den starka dopfrekvensen är glädjande. Utmaningen ligger i att
behålla en relation till barn och föräldrar efter dopet.

Programförklaring
1. Identitet

Vår identitet har sin grund i tron pé Gud, Sonen och Anden. Vert kyrkliga
uppdrag är baserat på arbete med gudstjänster, mission, undervisning och
diakoni. Vårt pastorat är en del av ett större kristet och kyrkligt
sammanhang.
Varje personalmöte inleds med en påminnelse om Jesu ord i Matt
28:18-20. Vår vision för pastoratets konkreta arbete tar sin utgångspunkt
härifrån.

Utbudet av gudstjänster är sådant att både tradition och förnyelse får sin
plats. Vår målsättning är att fortsätta denna inriktning. Vi vill också befrämja

kontaktytor för människor utan förankring i de kyrkliga traditionerna och
kristen tro. Denna målsättning gäller alla åldersgrupper.
Den fromhetskultur som präglar pastoratet är utan märkbara motsättningar.
Ekumeniken är ej en verbal önskan utan en praktisk realitet i vårt pastorat.

Vår målsättning är att fortsätta verka för detta förhållande.

2. Uppdraget för de närmaste fyra åren

Bottna i nåden - skapa i världen
Korset vittnar om Kristi seger över död och ondska, l det hoppet och i den
tilliten lever och verkar vi.

Vi har tagit pä oss uppdraget att sprida budskapet om Guds närvaro i
världen och Kristi kamp och seger över ondska och död. Allt vårt arbete i
stort och smått får sin mening utifrån detta uppdrag.
Lund stifts vision - uttryckt genom orden Bottna i nåden - skapa i världen sammanfattar en tolkning utifrån vilken vårt reella arbete måste ta sin
utgångspunkt i trons tillit.
Vår trygghet vilar pä tron men ocksä på insikten att vi är en del av ett större
sammanhang. Vi är en del av Kristi kyrka i världen och organisatoriskt en
del av Svenska kyrkan och Lunds stift. Samhörigheten med detta större
sammanhang skall också vara tydligt i hur vi praktiskt genomför värt
uppdrag och ser på pastoratets roll. En del av något större är viktigt för den
egna självbilden som pastorat.
Vi vill också förste värt uppdrag sä att folkkyrkotanken hålls levande. De
människor vilka ej väljer att fira gudstjänst, använda sig av kyrkliga
handlingar eller delta i vara aktiviteter måste ända ha möjligheten att fä
kännedom att vi som kristen kyrka finns pä plats.

3. Den grundläggande uppgiften

Vert uppdrag kan genomföras de frivilliga, förtroendevalda, vigda arbetare,
lekmän och anställda i samarbete utifrån sina specifika gåvor verkar för
Guds rike. Vi särskiljer ej de fyra grundläggande uppdragen då de alla på
olika sätt berör och rör varandra när de konkretiseras. Här beskrivs

målsättningarna utifrån de lokala förutsättningarna.
Tradition och förnyelse utgör konstruktiva krafter vilka ej står i motsats till
varandra. Bäde kan finnas sida vid sida.

En uttalad strategi är att förlägga sä mycket som möjligt av pastoratets
aktiviteter direkt i samband med söndagens gudstjänst. Målsättningen är
att stärka söndagens gudstjänst. Dock fungerar alternativa tider för vissa
typer av gudstjänster bättre pä vardagar. Vår målsättning är att vara flexibla
utifrån livsstil och vanor hos berörda församlingsbor.
Målsättningen för vert utåtriktade arbete och kontakter med institutioner i
pastoratet är att nä sä mänga som möjligt utifrån folkkyrkotanken.
Det diakonala arbetets målsättning är att ge möjligheter till en god
gemenskap i pastoratets verksamheter samt vara en resurs på vårt
äldreboende och andra samhällsinstitutioner.

Musikverksamhetens målsättning är att förena tradition och förnyelse samt
nå alla åldergrupper genom att berika gudstjänsterna och andra
gemenskapssammanhang.
Målsättningen för studieverksamheten är att den skall vara en plats för
både allmänna existentiella frågor och fördjupning av kristen tro och
tradition. Målet för våra pilgrimsvandringar är att erbjuda en god förening av
andliga, fysiska och skönhetsupplevelser.
Målsättningen för barnverksamheten är att tidigt låta barn och unga
komma i kontakt med kristen tro och tradition. Ambitionen är även att nå

den yrkesverksamma generationen och föräldrar till barn och konfirmander.
Konfirmandundervisningens mel är att låta konfirmanderna fe delta i så
mycket som möjligt av pastoratets verksamhet och möta både frivilliga
och anställda.

4. Hur är ansvaret för den grundläggande uppgiften fördelat mellan pastorat och församlingar
och mellan församlingarna i pastoratet ?

Församlingarna i pastoratet arbetar helt integrerat på alla områden.

2. FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL
De regler för pastoratet och församlingarnas verksamhet som rör domkapitlets tillsyn. »I(^>A(..-

^"V^^cJwA ^^'''w

e."
GUDSTJANSTFIRANDE (17 kap 3 och 5 5 KO samt 37 kap 2§ KO)
l pastoratet firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag:
Om "NEJ" ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.

^ay^y^,^-

T^[ NEJ Q

JA

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § & 18 kap 6 § KO)
Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i var och en av pastoratets församlingar
enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013:12

enligt senast inlämnad gudstjänst statistik;

13 gudstjänster med nattvard i vardera församlingen totalt 26 per år med
lika fördelning

Hur fördelas huvudgudstjänster (minst 24 per år och församling) och huvudgudstjänster med
nattvard mellan församlingarna i pastoratet?

Fördelas lika avseende nattvardsgudstjänster. 26 andra huvudgudstjänster
i Oppmanna och 24 i Vånga försaamling

Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som

JA 1X1

ingår i Den svenska kyrkohandboken som huvudgudstjänst?

NEJ D

Kommentar

Om "JA" ovan, hur många gånger per är? NÅGON GÅNG [X| CAiGANG/MANQ ALLTID D
Församling i pastoratet tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift JA|X] NEJ ||
Om ja, vilken/vilka församlingar?

Qppmanna och Vanga församlingar
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Församling har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok JA [| NEJ [x]
Om ja, vilken/viSka församlingar?

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 5 KO)
En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund tiras som huvudgudstjänst högst
gånger/år med ................................................ församling i

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)
Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i pastoratet finnas minst följande antal prästtjänster:
l pastoratet finns följande prästtjänster:

..1,5,

Hur fördelas prästresursema mellan de olika församlingarna?

Arbetet är helt integrerat mellen församlingarna

l pastoratet ska det finnas minst en kyrkomusiker som ska vara organist eller kantor.
Hur många organisttjänster finns? ^-...................... Hur många kantorstjänster finns?

n

DIAKONER

Hur många diakontjänster finns i pastoratet?

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

.E.n..dia)<;o.nias.s.i.s.te.nt..u.pp.r.ä.ttb.å.lle.r.detta..arb.ete..

PASTORATETS VERKSAMHET PÄ ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ KO)

pastoratet tinns följande större språkgrupper representerade:

vår ordinarie verksamhet arbetar vj med olika språk på följande sätt

Finns beredskap för tillfälliga och akuta behov av att möta människor på andra språk än svenska?

JA Q NEJ [X]
Om "JA", ange vilka spräk ni har beredskap att möta människor pä vid tillfälliga och akuta behov:
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BILAGA TILL FÖRSAMLINCSINSTRUKTIONEN

FÖRSAMLINGARNA l PASTORATET
Församlingen ansvarar fortfarande för den grundläggande uppgiften. Pastoratet har som
pastoralt omräde ansvar för att församlingarna fullgör den grundläggande uppgiften.
Här ges utrymme för en eventuell beskrivning av vad som är utmärkande och/eller särskiljande
för varje församling i pastoratet.

Församlingarna arbetar helt integrerat. Beslut finns i kyrkofullmäktoge,

kyrkoråd och församlingsråd att begära hos stiftsstyrelsen om samgående
till en församling.
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