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

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

.Ringsjö församling bildades 2002 efter en sammanläggning av Hurva,
Gudmuntorp och Bosjökloster församlingar. Namnet på den nybildade
församlingen blev en utmärkt kompromiss. Ingen kyrka nämnsi
församlingsnamnet, men ändå finns en tydlig geografisk koppling
som ger Ringsjö församling en självklar plats på kartan och i människors
medvetande.

.

'

Ringsjö församling är en utpräglad landsbygdsförsamling. Här tinns några
lite större byar, t ex Hurva och Snogeröd, och villabebyggelser i Gamla Bo,
Ångsbyn och Sätofta. I Hurva och i Ångsbyn linns kommunala förskolor och
i Snogeröd finns en fristående förskola och ett bibliotek. Gudmuntorp är en
intressant historisk miljö där kyrkan ligger bredvid den gamla folkskolan.
Den senare rymmer idag kommunal F-6 - skola. l Sätofta finns en
kommunal F-9 - skola.
Det finns äldreboenden och vårdhem för missbrukare l såväl offentlig som
privat regi i Orup-Sätofta-omrádet. Mellan Snogeröd och Gamla Bo ligger
Klinta behandlingshem som vänder sig till vuxna patienter med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller missbruk.

Det finns varken livsmedelsbutik eller bensinstation inom Ringsjö
församlings gränser, men det finns flera restauranger som har öppet
dagligen (Lenas Gatukök, Hurva Gästis, Björks Ringsjön, Ringsjö
Wärdshus, Bosjökloster Golfrestaurang och Bosjökloster Slottscafé)

Ringsjö församling utgörs av stora arealer jordbruksmark. Det betyder
däremot inte att de flesta församlingsbor har jordbruk som sin huvudsyssla.
Det finns ett stort antal enmansföretag/småföretag, i andra näringar än
lantbruk. som drivs av församlingsbor.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanltsteg

Många som bor i Ringsjö församling pendlar till sina arbeten. Södra delen
av församlingen har goda bussförbindelser med både Kristianstad och
Lund/Malmö. Det finns också en busslinje som förbinder den södra delen
av församlingen med Höör. I övrigt är kollektivtrafiken mellan byarna inom
församlingen obetintlig.

Under senare år har flera barnfamiljer bosatt sig inom församlingens
gränser vilket visar sig i att förskolorna har kö och Ringsjö församlings
barn- och familjeverksamhet växer.
Bland många av dem som har vuxit upp och levt större delen av sina liv i
Ringsjö församling finns ett stort engagemang för bygden och dess historia"
"Södra Ringsjöortens bygdeförening" år en mycket livaktig förening som
arrangerar välbesökta föreläsningar och1 i samarbete med Ringsjö
församling, den årliga hemvändardagen i Gudmuntorps kyrka.
De människor som bor i Ringsjö församling har, med få undantag, svenska
efternamn. Det finns ett flyktingboende i mindre skala i lokaler som tidigare
var en del av Orups sjukhus, och två flyktingfamiljer blev placerade i Orup
respektive Hurva under innevarande år (2017). l alla vara verksamheter
möter vi människor som nästan uteslutande är födda och uppväxta i
Sverige. Det betyder dock inte att det råder en homogen kultur i Ringsjö
'
församling. De människor som lever i Ringsjö församling har olika
bakgrund. utbildning. värderingar och livsförhâllanden. Som församling
möter vi människor med varierande behov och erfarenheter. En av våra
uppgifter är att bygga broar mellan olika kulturer. Under de första tio åren
efter bildandet av Ringsjö församling handlade det om att väva samman tre
olika församlingskulturer.

"

;

dag ligger fokus på att visa att Ringsjö församling är en del av den globala
kyrkan. som kommer till uttryck i Svenska kyrkan, lika mycket som en del
av det lokala samhället. För som vår ärkebiskop Antje Jackelén uttrycker
det: "Guds närvaro är av intresse inte bara när människor samlas i
kyrkorum eller för att delta i kyrkliga aktiviteter. Det hör till kristen tro att
räkna med att Guds omsorg också kommer till uttryck i samhället i stort, i
och genom världsliga ordningar". (Jackelén: "Gud är större", s 105.)
I

Ringsjö församling vill vara en samhällsaktör, med rötterna i den kristna
kyrkan. som genom sitt arbete, både genom personal och ideella krafter.
vill verka för konstmktiva kulturmöten. Och i allt vårt arbete är Ringsjö
församling först och främst kyrka, en plats där människor möter
Evangelium.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

Utmaningar och möjligheter

Ringsjö församling står vi inför två stora utmaningar:
1. Ett ökande antal utträden.
2. En växande verksamhet.
I

Den förra "utmaningen" har ökat i omfattning. Under innevarande år (2017)
har vi haft ca två utträden per vecka. Om vi fortsättningsvis kommer att ha
ca 100 utträden per år behöver vi lägga om vår verksamhet.

Det bekymmersamma är att de som väljer att lämna Ringsjö församling och
Svenska kyrkan ibland är människor som vi möteri vårt dagliga arbete. Det
är människor i 70-ârs-åldem, som kommer till våra pensionärsträffar, och
30-åringar, som besöker föräldragruppema.

Ringsjö församling vill vara en öppen folkkyrka, men vi måste också vara
medvetna om hur medlemskap i Svenska kyrkan påverkar verksamheten.
Den andra "utmaningen", en växande verksamhet, är också Ringsjö
församlings stora "möjlighet“. "Utmaningen" är att resursmässigt räcka till.
"Möjligheten" som del i den världsvida kyrkan är att räcka Evangelium
och genom detta "leda människan till gemenskap med Gud,..". (KO s 11)

Den ökande inflyttningen av unga familjer gör att föräldra-bam-gruppema
tar emot ca 25 vuxna och nästan det dubbla antalet barn. Många av dem
som besöker vår föräldra-bam-verksamhet väljer att låta döpa sina barn
Vår "möjlighe " är det som är vårt uppdrag som kyrka, nämligen
"'att alla människor ska nås av erbjudande om dop,..". (KO s 72)

Inom spektrat "utmaning" och "möjlighet" ligger också eftermiddagsverksamheten för barn i åldrarna 6-9 år. i mötet med barnen kommer vi i
kontakt med föräldrar och anhöriga. Vår årliga insamlingskonsert till
Världens barn på Hurva Gästis samlar ca 60 personer. I en liten ort som
Hurva är det ett stort evenemang. Vår "möjlighet" är mission.

Ringsjö församlings växande arbete visar sig också i att våra soppluncher
får alltfler besökare. "Utmaningen" är att ge de ideellt engagerade, som
håller i sopplunchema, kraft att fortsätta sitt viktiga arbete. "Möjligheten" är
att fler vågar engagera sig i en verksamhet som betyder mycket för många.
En stor "utmaning" för Ringsjö församling är att möta alla de par som
önskar att få lira vigselgudstjänst i Bosjökloster kyrka. Under
sommarhalvåret har vi ofta två Vigslar per lördag. I en församling med två
präster och två musiker innebär detta en stor arbetsbelastning. Samtidigt
ger varje vigselsamtal och varje vigselgudstjänst "möjligheten" för oss som
församling i Svenska kyrkan att dela vår tro på Jesus Kristus.
Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Ringsjö församling är i sin nuvarande struktur en 15 år gammal
konstmktion. Under de här åren har frågan om församlingens identitet stått
i centrum. Det tar tid för tre församlingsdelar, med olika karaktär och
historia, att gjutas samman till en helhet. Identitetsskapandet underlättas
inte heller av att en kommungräns går rakt igenom församlingen, en del av
församlingen ligger i Eslövs kommun och den andra delen i Höörs
kommun. Människors känsla av tillhörighet till en kommun är ofta starkare
än uppplevelsen av att tillhöra en församling. Arbetet med att väva ihop de
tidigare församlingarna till Ringsjö församling har, trots svårigheter, varit
framgångsrikt. Det är möjligt att en sådan enkel sak som valet av namn har
haft betydelse. För att bygga något nytt är det viktigt att hitta en minsta
gemensamma nämnare som uppfattas som något positivt. Ringsjön (eller
egentligen Ringsjöama) sätter sin prägel på hela bygden. Den
naturskönhet som finns här, liksom det rika friluftslivet kring sjöarna, ger
positiva livsvärden för människor som lever och verkar på den här platsen.
i Ringsjö församling finns engagerade förtroendevalda/ideella från alla de
tre församlingar som lades samman 2002. Identiteten med den "gamla"
församlingen tinns fortfarande kvar hos många, men banden mellan
delarna stärks. Det finns inga verksamhetsräd i de tidigare församlingarna.
I kyrkvärdsgmppen lyfts ibland frågan om att man helst tjänstgör i "sin egen
kyrka", men flertalet kyrkvärdar har tjänstgjort i alla församlingens kyrkor.

Ringsjö församling är en liten enhet med 13 anställda (varav två
säsongare). De behov som ska mötas och de verksamheter som ska
bedrivas är inte färre därför att vi är en liten församling. För att kunna
upprätthålla god verksamhet har Ringsjö församlings anställda svetsats
samman i arbetslag där var och en är en betydelsefull länk. En viktig
identitetsmarkör är att vi som arbetar här är kallade att i första hand tjäna
Ringsjö församling. (l andra hand kommer vår specifika yrkesroll.) Det är
sant att vi inte fullt ut kan ta över varandras uppgifter, men i allt det som är
möjligt stöttar och hjälper vi varandra.
Detta sätt att tillsammans tjäna kyrkan, var och en utifrån sina nådegåvor,
genomsyrar mycket av det engagemang som finns i Ringsjö församling. Vi
har många (ca 25) ideella som tex ordnar soppluncher, hålleri
kaffeservering i samband med Allhelgonahelgen och på många olika vis
utgör betydelsefulla delar i Kristi kropp.

Ringsjö församling är till sin form en relativt ny församling som efter drygt
ett decennium har funnit en identitet som den lilla och levande församlingen

Max antal tecken: 21 50 inkl blartksteg

2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren
Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Vårt uppdrag i Ringsjö församling de närmaste fyra åren är detsamma som
den kristna kyrkan har haft under 2000 år. Vi vi" genom allt vårt arbete,
genom Ordet och sakramenten, ge människor möjlighet att ta emot det
glada budskapet om Jesus Kristus.
;Detta gör vi genom att...

V

F

'

_

1. Se och bekräfta vår medmänniska. Det handlar om människor som vi
möter i vår verksamhet: bam och föräldrar. gudstjänstlirare, vigselpar,
förtroendevalda och ideellt egangerade, de som kommer regelbundet till
samlingar i Ringsjö församling och de som bara tittar in en kort stund. Vår
strävan är att möta varje människa i hennes specifika livssituation. Det tuffa
uppdraget ligger i att nå dem som tillhör den “osynliga" församlingen.

2. Skapa öppna mötesplatser, i våra tre kyrkor, i våra två församlingshem
och på våra kyrkogårdar, som är välkomnande utifrån människans

kroppsliga, själsliga och andliga behov.
3. Bredda vår verksamhet genom fördjupat samarbete med andra aktörer i
var närmiljö, tex skolor. föreningar och företag. Detta gäller inte minst
relationen med vår "granne" Bosjökloster slott som vi har ett viktigt
samarbete med kring Vigslar, konserter och gudstjänster. Vi försöker också
förlägga delar av vår verksamhet hos några av de näringsidkare som
verkar inom församlingens gränser. Det kan t ex handla om ett “event“ som
barnverksamheten håller i, ett julbord för personal och förtroendevalda eller
ett personalmöte.

4. Genomsyra alla våra verksamheter med kristen tro i ord och handling.
De som besöker t ex våra föräldra-bam-grupper ska känna att det i vår
verksamhet ñnns ytterligare en dimension som vittnar om att det är Ringsjö
församling, och ytterst den kristna kyrkan, som ansvarar för grupperna.
Tydlighet om vad Ringsjö församling står för är viktigt, inte minst med tanke
på det ökande antalet utträden.
5. Fördjupa vårt arbete genom att involvera medarbetare, förtroendevalda

och alla som är engagerade i församlingen i samtal och bön.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

,

3. Den grundläggande

uppgiften

Allt arbete i Svenska kyrkan och Ringsjö församling utgår från fyra
grundläggande uppgifter som vävs samman och berikar varandra.
1.

Gudstjänst

f

Vi firar gudstjänst alla söndagar och varje kyrklig helgdag (några gånger
per år sammanlyser vi med Löberöds församling). Ungefär hälften av våra
gudstjänster firas med nattvard (något färre 2016). Gudstjänstema i
Ringsjö församling ser olika ut, mest beroende på att vi är en liten
:församling som möter många människors längtan efter stillhet, glädje,
kontemplation, gemenskap och Gudsmöte. Vi har inte resurser att ha mer
än en gudstjänst varje sön/helgdag (utom vid de stora högtidema) och
därför får varje söndag sin speciella karaktär. Vissa söndagar har fokus på
barn och familj, och andra söndagar får musiken ha en framträdande roll.
Ungefär en gång i månaden firar vi mässa i Taizéton.
7

Ringsjö församling finns elva kyrkvärdar som aktivt tar del i alla
gudstjänster. På initiativ av kyrkvärdama har församlingen utformat en
agenda för lekmannaledd gudstjänst.
l

.
5

›
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;
:

,2. Undervisning

alla möten med en medmänniska lär vi oss något. Lärandeprocessen
pågår i allt det vi gör i Ringsjö församling. I barn- och familjeverksamheten
delar vi erfarenheter om blöjbyten och uppfostran, och dessa tankar läggs
till grund för vår människosyn. I konfinnandarbetet leder ungdomars
nyfikenhet och spontanitet till lärande om Bibeln och den kristna tron.
Genom musiken öppnas nya perspektiv och vägar till Gud. Överallt där
Ordet får verka, inte minst i gudstjänsten, sker undervisning.
I

Ringsjö församling bedriver vi undervisning i organiserad form genom
bamverksamhet, konfinnandarbete, studiecirklar och fortbildningar både för
personal och dem som är ideellt engagerade.
I

3. Diakoni

Allt vårt arbete bottnar i diakoni. Både kyrkogårdsarbetaren som möter en
sörjande på kyrkogården, och kanslisten som får ta emot samtal från någon
som vill gå ur Ringsjö församling, men samtidigt tvekar. har diakonala
uppgifter. Barnverksamhetens personal och husmor ställs inför existentiella
frågor. Musiker och präster har samtal med människor i livets alla skeden.
Mycket av vår diakoni bedrivs genom konkreta verksamheter såsom
Hurva, retreater och besök på äldreboenden/vårdboenden.

tex stickcaféet i

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

4. Mission

Alla vi som utgör Ringsjö församling är sända att, med ord och handling,
visa på vad det innebär att leva som kristna. Vår uppgift är att möta och
tjäna människori deras Iivsituation utan några krav på motprestation.

”'Att bottna i nåden" gör det möjligt för mig som människa att öppna mig för
Kristus. När vi som församling bottnari nâden vänder vi vår blick utåt och
Juppát, till vår medmänniska och till Gud.

För som Martin Luther säger:

"Av allt detta följer nu denna slutsats, att en kri sten människa icke leveri
sig själv. utan i Kristus och för sin nästa, i Kristus genom tron, för nästan
j
genom kärleken" (Martin Luther. 'Om en kristen människas frihet"
i "Martin Luther i vingården" s 155)

svinet

l

I

§

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL

De regler

för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE (17 kap 3 och 5 § KO samt 37 kap 2§ KO)
I församlingen fIras huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag:
Om 'NEJ' ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.

JA

|:|

NEI

Vid några tillfällen sammanlyser vi gudstjänsten med Löberöds församling. Det gäller vid
annandag jul. nyársdagen. pingstdagen om midsommardagen.

FORMER FÖR GUDSTJÃNSTER (17 kap 4 5 & 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

16 (2016) 22 (201 7)

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

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

för Svenska kyrkan 2016

[j

ALLTID

|:|

JA

NEJ

El

JA.

NEJ

D

CA1 GÅNG/MÄN

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift
Församlingen använder förslag till kyrkohandbok

”B U

JA

HUVUDGUDSTJÃNST MED ANNAT SAMFUND (i7 KAP 7 § KO)
En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet tmssamfund firas som huvudgudstjänst högst

.9

gånger/är med

..

.....

10

församling

i

PRÄSTER OCH MUSlKER (34 kap 1-2 5 KO)

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal pråsttjänster:

2

församlingen flnnS följande pråsttjänster:

I

“Kyrkoherde och en komminisler

_____

I

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

Hur många organisttjänster finns?

9......................

Hur många kantorstjånster finns?

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

DIAKONER
Hur många diakontjanster finns i församlingen?

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

_y_iah'g[_gvmå.5311:59mgsilggrlugngrganist, och

en som inte har formell utbildning.

Den senare har också ansvari barngruppema och för IT.

11

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

församlingen finns följande större språkgrupper representerade:

I

I

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

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

NEJ

1:]

tillfä|liga och akuta behov:
Om 'JA', ange vilka språk ni har beredskap att möta människor på vid

Enge'm'YSkaf'MSkadamanmka Pc?! “ns“-
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