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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
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.

Beêktivmrls_

[Södra Sandby, Hardeberga och Revinge utgör tillsammans Södra Sandby
aförsamling. Södra Sandby tillhör Lunds kommun och är beläget endast
några kilometer från Lunds ytteromräden.
Södra Sandby församling har 8228 (2018) invånare varav 5771 tillhör
Svenska kyrkan. De allra flesta boende i församlingen äger sina bostäder.
Endast 14 % av bostäderna är hyresrätter. Befolkningsstrukturen i
församlingen följer i stort sett strukturen för övriga kommunen. Fortfarande
har byarna en stor andel barn och ungdomar i åldern 0-19 år. Antalet
utlandsfödda är fortsatt lågt. Etableringen av E88 i närheten kommer med
sannolikhet innebära att antalet utlandsfödda och antalet tillfälligt boende
inom församlingens gränser ökar.

Kommundelens största arbetsgivare är kommunen med anställda i skola,
vård och omsorg. Andra stora arbetsgivare är mataffären ICA Kvantum och
Starka betongindustri samt Flyinge med både gymnasie- och
högskoleutbildning för ungdomar som vill arbeta inom hästnäringen. Inom
församlingens gränser finns också Revinge garnison. I Revinge finns även
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det innebär att
församlingen också har ett ansvar för anställda, kursdeltagare och
studenter som arbetar och vistas där. Det finns också ett aktivt näringsliv
med många olika företag i vår församling. Trots det så präglas fortfarande
Sandby, Hardeberga och Revinge av att vara utpendlingsorter till framför
allt Lund och Malmö.
Just nu byggs det för fullt och de närmaste åren förväntas församlingen
växa rejält med utbyggnaden av centrum, Norreholm och mot Dalby
(Sandby 50:2).
Vi är medvetna om att eventuella klimatförändringar och migration kan
komma att förändra församlingens förutsättningar

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

l

Enkät
För att få en uppfattning av vad sandbyborna vill ha sin församling till
genomförde församlingen en enkätundersökning. Enkäten delades ut vid
en marknadsföringsdag i Centrumhuset, vid gudstjänster och ivåra
grupper, caféer och olika verksamheter. I enlighet med vår
Barnkonsekvensanalys (BKA) hade vi en särskild fråga riktad till bam.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Utmaningar och möjligheter

Utmaningar
-Sviktande dopstatistik
- Hur kan församlingen möta de människor som säger sig tro på en gud
men inte söker församlingsgemenskapen?
- I församlingen kommer antalet utlandsfödda att öka i accelererande takt.
- Yngre nyinflyttade till byn är inte lika ofta medlemmar i Svenska kyrkan
vilket kommer att påverka ekonomin och medlemsstatistiken.
- Södra Sandby är och kommer att vara utpendlingsort.
- Fler äldre bor kvar i byn och vill ha gemenskap och stöd.
-Hur når vi ut till icke-medlemmar? Finns risk vi inte når ut till deras barn
som inte är med i vårt register. Kunskapen om kristendomen är många
gånger ringa.
-Hur värnar vi om våra medlemmar så att de stannar kvar?
-Kontakten med församlingens skolor ser olika ut, vi söker ständigt nya
vägar för kontakt
- Civilsamhällets förväntningar på Svenska kyrkans engagemang när
kriserna kommer och inte myndigheterna räcker till.
- Miljöarbetet med kyrkor och fastigheter kommer att kosta en hel del i
investeringar. men kan i det långa loppet ge en besparing på driften.
- I övrigt är det viktigt att medvetet välja sådant som sparar miljön.
- Alla utmaningar för församlingen verkar innebära sämre ekonomi. Det
kommer att betyda att verksamheterna och fastighetsinnehavet måste
granskas noggrant och att prioriteringarna blir tuffare.
- Behovet av ideella krafter kommer att växa för att så länge som möjligt
kunna bibehålla och utöka vissa verksamheter.
Möjligheter
- Intresset för existentiella frågor ger nya möjligheter att möta
människor. Kyrkan måste ta människors frågor på allvar för att vara
fortsatt trovärdig både i relation till evangeliet och till omvärlden.
- Många vänder sig till kyrkan när man drabbas av en personlig kris eller
när kriser och katastrofer sker i samhället. Det ger kyrkan möjlighet att
fördjupa samarbete med civilsamhället.
- De enskilda samtalen med präster och diakon är viktiga. Detta ökar
kännedomen om den tystnadsplikt som präster och diakoner har och ännu
fler kan vid behov komma att vända sig till kyrkans själavård. Enskilda
samtal med andra anställda är också en viktig och möjlig ingång.
- Många frågor som engagerar människor idag är religiösa och existentiella
men inte traditionellt kyrkliga. T.ex. de stora frågorna om klimat och miljö
men också den enskilda människans utsatthet med hemlöshet och
ensamhet, psykisk ohälsa och många människors brottning med skuld.
Kyrkans uppgift är att kunna ge relevanta teologiska svar på dessa frågor
och att ingjuta hopp och framtidstro.
-Den pågående inflyttningen ger fler medlemmar. Den nya mångfalden i
befolkningen ger oss nya ingångar i församlingslivet.
Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

Få växa och utvecklas i sin tro. Bottna i nåden och skapa i världen med

dopet som grund.
Verksamheten ska ge möjlighet för församlingsborna att möta sig själva,
spegla livet i sin tro i mötet med Gud samt i möten med andra. Människors
olikheter är en styrka och skapar bredd och mångfald. Alla ska kunna
komma med livets djupaste frågor och spegla sitt liv med sina egna ord.
Olika former av gudstjänst ger möjlighet att möta fler församlingsbor och
öppna för den andliga mångfald som finns i tron. Det är viktigt med de
”traditionella” andaktsformerna som ger möjlighet till igenkännande. Lika
viktigt är det att fortsätta attutveckla andaktsformer, där deltagarna kan
finna sammanhang och mening med livet och tinna en oas i larmet och
motvikt till stressen, ytligheten och snabbhetens (brusets) kultur.
Gudstjänsten ska vara öppen och inbjudande, präglas av puls och liv,
körer, vila, stillhet, högtidlighet, häpnad, glädje och bön. Musiken är ett
viktigt medel i detta och genomsyrar all vår verksamhet. Ambitionen är att
tolka och förmedla Guds ord i dagens samhälle. Verksamheten ska inbjuda
till delaktighet och vara utan krav på motprestation. Andra ledord för
verksamheten är att den ska skapa eftertanke och lust att utvecklas i sin
tro. Samtalen inför kyrkliga handlingar, i barn-, ungdoms- och
vuxenverksamhet samt kontirmation är alla unika tillfällen att möta
församlingsbor och att erbjuda dem möjlighet att lära sig mer om kristen
tro. Församlingen använder kyrkoårets olika högtider att förmedla kristen
tro och kristet liv, bl.a. i barn- och ungdomsverksamheten och i samverkan
med skolan. Församlingsmedlemmar ska i sitt sökande ges möjlighet att
lära sig mer om kristen tro.
Ideella gör ett viktigt arbete i församlingen i samverkan med personalen så
att verksamheten kan fortsätta fördjupas och berikas.
Synliggörande av verksamheten
Svenska kyrkan i Södra Sandby ska vara en betydelsefull och angelägen
del av närsamhället och i bybornas liv. För att nå detta mål ska
församlingen använda flera olika kanaler för att nå ut med information och
inbjuda till samtal och kommunikation. Exempel på dessa är närvaron i
sociala medier på en interaktiv hemsida och ett tilltalande församlingsblad,
som distribueras till samtliga hushåll i församlingen.
Diakonalt förhållningssätt
Den diakonala uppgiften är att erbjuda samtal, stöd och hjälp i livets olika
skeden samt att vara öppen för att möta människor där de befinner sig. Det
finns ett ökat behov av församlingens stöd i livets olika skeden. Därför är
det viktigt att församlingen ser vad som finns i det fördolda. Det diakonala
arbetet kommer att till ännu större del behöva ge stöd i grupper och att
engagera fler församlingsbor att stötta varandra. Viktigt är att stödet ges
som Självhjälp och i samverkan med samhällets övriga stödresurser.
Utgångsläget är att verksamheten är en del av samhället och finns
tillgänglig i det dagliga livet.
Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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Programförklaring
1.

Identitet

-

Vår församling: en mötesplats och en Växtplats med tre kyrkor, tre
kyrkogårdar och tre församlingshem där vi bottnar i nåden och skapar
världen med dopet som grund. Vi utgörs av personal, ideella och
församlingsbor som möts i gemenskap, delaktighet och trygghet alla livets
skeden. Vi lägger stor vikt vid delaktigheten, bl.a. i gudstjänsterna.
i

i

Gud kallar oss ständigt till liv och förnyelse. Genom Guds nåd och kärlek
får människan sitt värde, mer än av det hon gör.
Församlingens uppgift är att vara ett synligt tecken på Guds närvaro i
världen, där barnen finns i centrum i allt som sker.
All verksamhet och allt bemötande inom församlingen skall utgå ifrån ett
medmänskligt, kärleksfullt, diakonalt perspektiv.
Verksamheten ska ge församlingsborna möjlighet att växa och utvecklas i
sin tro utifrån vars och ens förutsättningar.

Klimat och miljö
Motivering utifrån skapelseberättelsen: Den jord vi lever på har enligt bibeln
sitt ursprung i Gud.
Skapelsen blir ett uttryck för Gud själv och Guds vilja. Vi kan i skapelsen
ana Guds person men också rent konkret hur skapelsen är tänkt att
fungera. Den blir ett uttryck för Guds idé med livet. l skapelseberättelsen
finner vi också en Gud som delegerar och ger människan ett stort ansvar
att bruka och vårda den skapelse vi fått tillgång till. Ansvaret är givet till alla
människor i alla tider och innebär ett personligt ansvar för var och en av
oss, samtidigt som det finns ett gemensamt ansvar både som mänsklighet
och som kyrka.
Som församling vill vi medverka till en hållbar utveckling ekologiskt,
ekonomiskt och socialt- en rättvis fördelning avjordens resurser. Vårt
ansvar för skapelsen ska påverka och genomsyra våra val och beslut i stort
och i smått. I förkunnelsen och genom att själva vara föredömen inspireras
andra att ta sitt ansvar för skapelsen. Miljöarbetet utvecklas ständigt, även
små förändringar för miljön är av värde.

-

- alla verksamhetsansvariga
- Verksamheterna serverar i

arbetar med frågorna
största möjliga utsträckning vegetarisk mat.
Sedan länge handlar församlingen närodlat, ekologiskt och rättvisemärkt så
mycket som möjligt
- Vid inköp av nya maskiner i begravnings- och fastighetsverksamheten
beaktas maskinernas miljöpåverkan
-Spara på energi, bl.a. utredning kring solceller pågår.

_

J
Max antal tecken: Zl 50 inkl blankstcg

3. Den

grundläggande uppgiften

Den grundläggande uppgiften uppfyller församlingen i och med att vi tar
hänsyn till de fyra grundpelarna (Gudstjänst Mission, Diakoni,
Undervisning) i allt arbete. Därutöver tar klimatfrågan stor plats i vår
verksamhet. samklang med vår barnkonsekvensanalys eftersträvar vi att
barn får stort inflytande i planering och genomförande av mycket av det vi
gor.
I

Gudstjänst
-Gudstjänsten är en mötesplats och Växtplats med Jesus uppståndelse i
centrum, där alla ska kunna utvecklas i sin tro utifrån sina förutsättningar.
- Högmässa kl. 10 i Södra Sandby oftast som huvudgudstjänst. Stilla
gudstjänst och mässa kl. 18 i de andra kyrkorna som komplement för att
bemöta olika behov av tider och gudstjänstinriktning
- Utvecklat kyrkvärdsskap i olika åldrar med minikyrkvärdar,
tonårskyrkvärdar och vuxenkyrkvärdar samt kyrkvärdsutbildningar. Barn
och unga är i fokus för att möjliggöra ett växande för dem in i
gudstjänstlivet. Ungdomarna synliggörs genom Lex. evangelieläsning och
'nattvardsutdelande Lekaltaret är ett komplement för barn att bekanta sig l
med gudstjänsterna.
- Frivilliga kyrkvaktmästare som komplement till de anställda
kyrkvaktmästarna som betonar att det är församlingsbornas gudstjänst, och
inte bara de anställdas.
- Våra kyrkor är öppna och tillgängliga för enskild andakt. Södra Sandby
och Revinge dagligen, och Hardeberga sommartid. Detta möjliggörs genom
att ideella öppnar och läser.
- l söndagens gudtjänster ökas delaktigheten genom bruket av
förbönslappar.
Undervisning
-Dopuppföljning från småbarnsåldern upp i tonåren med barngrupper,
konñrmandgrupper, unga ledare och kyrkans unga, samt att dopet
aktualiseras i all vår verksamhet med jämna mellanrum.
-Samtalsgrupper med olika inriktning
-Kyrkvärdar i alla åldrar

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Mission
-Personalens närvaro på Centrumhuset minst en dag varje termin för
samtal och medverkan i byns gemensamma arrangemang.
-lntensivt arbete med våra informationskällor.
-Kommunikation med alla vi möter om kyrkans kärnvärden och om Jesus.
-Låg tröskel in i kyrkan genom kulturarrangemang. skolor inbjuds till olika
arrangemang
-Kyrkans internationella engagemang ska synas på flera olika sätt
-Öppna kyrkor för att tillgängliggöra kulturarvet och för enskild andakt
-Påsk-. jul- och kyrkospel, vandringar och visningar av kyrkorum, kyrkogård
och lekaltare.
-Präst regelbundet närvarande på MSB för samtal
-Kyrkogårdspersonalens möten med församlingsbor på kyrkogårdarna,
t.ex. Kyrkogårdens dag

Diakonin
- Strategiskt arbete för att förbättra barns levnadsvillkor
- Flera olika öppna grupper för att möta behovet av stillhet. Detta för att
nå

de församlingsmedlemmar som inte deltar i gudstjänsterna
-Ett diakonalt förhållningssätt ska genomsyra allt i verksamheten

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL

De regler

för församlingen

GUDSTJÄNSTFIRANDE
I

och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsynt

(17 kap 3 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

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § &

18

JA

NEJ

här.

kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i församlingen

enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 : 24
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik

55

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

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

forsamling

gånger/år med

10

i

D

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det församlingen fmnas minst följande antal prästtjänster'X...2)
i

l

1kh 100 %,

I

N: N.
/2

församlingen finns följande prästtjänster:
1

km 100 %,1 km 100 %,1 km 100 %

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

Hur många organisttjänster f1nns?

1(1OO%)

DIAKONER
Hur många diakontjänster finns i församlingen?
1

diakon 100 %

11

Hur många kantorstjänster ñnns?

1(40%›

. Lo

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

I

församlingen finns följande större sprâkgrupper representerade:

i

vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk påföljande sätt:

Finns beredskap
JA

för tillfälliga och akuta behov av att möta människor

NEJ

på andra språk än svenska?

[3

Om "JA”, ange vilka språk ni har beredskap att möta människor på vid tillfälliga och akuta behov:

franska, engelska, tyska, ungerska

12

