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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 församlingslnstruktionen

Församlingens omvärld
1.

\

lgskrivning

i

församlingens omvärld beskrivs i bifogade pdf.
Utrymmet s m här anges känns alltför begränsande och otillfredställande
för att på ett "ttvist och framåtriktat sätt beskriva den värld som
Skanör-Falster lever i.

Vår förhoppning är "rför att domkapitlet kan acceptera att få en mer
fullödig bild av vår för mlings omvärld.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Max antal tecken: 21501nk| blanksteg

2.

Utmaningar och möjligheter

ERGRIPANDE UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER
STYRKOR
INRE SVAGHETER
Historik
God lation personal
och fö oendevalda
Begränsad ekonomi

Y'I'I'RE MÖJL HETER
'
Behovet av me g och identitet
Geografiskt attrak 'v plats
Värdekonservativ h Ining till kyrkan
Väl utvecklat socialt |I

YI IRE HOT
Likgiltighet
Naturliga band till kyrkan försvagas
Fördomar kring vad kyrkan står för
Politisering

GUDSTJÄNST
IN RE STYRKOR
Huvudgudstjänsten fler besö
Mässans innehåll

INRE SVAGHETER
Samlat fokus mot huvudgudstjänsten
saknas fortfarande

re

LÄRANDE (UNDERVISNING)
INRE STYRKOR
Två församlingspedagoger

NRE SVAGHETER
ppastoralen behöver tydligare
ge omslag

__

YTTRE MOJLIGHETER
Skolans önskemål
Konfirmandföräldrar och vuxna grundläggan
DIAKONI
INRE STYRKOR
Anställd diakon

kunskap i kristen tro

INRE SVAG TER
Otillräckligt de erad diakonal profil

YTTRE MÖJLIGHETER
Tydligare diakonala tjänster skapar efterfrågan
MISSION
INRE STYRKOR
Rikt musikliv
Församlingens företrädare tvekar
inte inför offentligheten

YTTRE MÖJLIGHETER
Går att samla många människor,
tex konserter, krönikespel

INRE SVAGHETER
Varierande entusiasm

YTTRE HOT
Åsikten att kyrkan skall hålla sig
till "trygga hörnet", dvs inte märkas
för mycket på den offentliga arenan

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet
\

En örsamlingsinstruktion är ett dokument som beskriver vilken identitet en

den lokala f' samlingen skickas församlingsinstruktionen till domkapitlet,
där biskopen
ordförande, som utfärdar den.

Församlingsinstr tionen kopplar alltså ihop den lokala församlingen med
Lunds stift och gen rn biskopen med den världsvida kyrkan. SkanörFalsterbo församling "r alltid en del av en helhet som är större än vi själva.
Skanör-Falsterbo förs ling är en del av trossamfundet Svenska kyrkan,
som är en del av den v' ldsvida kyrkan och tillhör den evangelisk-lutherska
traditionen.

Skanör-Falsterbo församling estår av Svenska kyrkans medlemmar som
bor inom församlingens geogr fiska gränser. Församlingen har också ett
ansvar för de som vistas i försa lingen. (KO, 2 kap,§1). Församlingen är
en del av Lunds stift och står un r biskopens och domkapitlets tillsyn.
Präster och diakon som är anställ
i församlingen ”fullgör sina uppdrag i
trohet mot avgivna vigningslöften oc är i detta hänseende underställda
biskopen och domkapitlet".
Skanör-Falsterbo församling är huvudma för begravningsverksamheten
inom församlingen och ansvarar för tre be
vningsplatser: Falsterbo
kyrkogård, Skanör kyrkogård, Skanörs nya b gravningsplats. Församlingen
erbjuder lokaler för icke kyrkliga begravningsc emonier.
'

Skanör-Falsterbo församlings verksamheter har
utgångspunkt i
församlingsbornas önskemål och behov och bygge på en tydlig idé om
relevans. Genom omvärldsbevakning, en nära relati
till församlingsborna
och de företag och organisationer som verkar i Skanö Falsterbo tror vi att
vi möter dessa behov på ett bra sätt.
Grunden till allt vårt arbete är två Jesusord: "Sanningen sk l göra er fria"
och "Jag vill ge er liv och liv i överflöd". Skanör-Falsterbo är
priviligierat
område när det kommer till ekonomisk och social styrka. Vår pgift som
kyrka är inte att skambelägga det friska, starka livet, utan att Iäg a grunden
till ett autentiskt liv, ett äkta liv som innehåller tro och tvivel, styrk och
svaghet- och modet att erkänna sin identitet som andlig varelse, e
människa som befinner sig i en utvecklande kärleksrelation med Gu

Max antal tecken: 2'l 50 inkl blanksteg

Gudstjänst

2. Uppdraget

för de närmaste fyra åren

ION OCH MÅL FÖR GUDSTJÄNST
bdstjänsten ska vara hela församlingens gåva och uppgift.
24 S
äl församlingsbor som gäster ska känna sig kallade att delta i
'
gudstj sten med sina erfarenheter och livsfrågor till det gemensamma
mötet m d Gud.
3. Gudstj sten ska firas så att stor som liten känner sig sedd och vänligt

bemött.
4. Gudstjäns rna ska språkligt och musikaliskt vara trovärdiga, gripbara
och beröra m'a niskor.
5. Delaktigheten ka ha en framträdande plats i våra gudstjänster, därför är
allas plats viktig.
"

VlSlON OCH MÅL F R LÃRANDE (undervisning)
1. Bedriva vårt lärande ppdrag med dopet som grund
2. Bedriva vår undervisn 9 med inriktning på alla åldrar
3. Forma vår undervisnin
å, att den leder till en längtan efter fördjupning i
tro och frimodighet i liv och andling.
4. Våra möten med människ i olika sammanhang ska genomsyras av ett
kärleksfullt och kompetent förh llningssätt, samt att lärande och
undervisning präglas av en med ten pedagogisk hållning.
5. Skapa forum för intresserade a fortlöpande samtala om församlingens
verksamhet och framtid.
mening genomsyrar alla
64 Barnkonsekvensanalysens ande o
resonemang och beslut.
VISION OCH MÅL FÖR DIAKONI
1. Ett diakonalt förhållningssätt ska genoms a allt vad vi gör.
2t Finnas som ett självklart stöd för människo när livet är svårt, tungt och
känns meningslöst.
ärskild känslighet för
3. Det diakonala arbetet riktas till alla åldrar, me
barn och unga.
4. Samarbeta med andra aktörer inom stöd-och hjäl verksamhet.
VISION OCH MÅL FÖR MISSION
1. Det enskilda mötet mellan människor är en av de bäst
missionsvägarna.
2. Därför vill vi inspirera och inspireras till att vara frimodiga
människor.

|

ötet med

4. Gud och till ökad förståelse och respekt för våra medmänniska
5. Engagera människor. och särskilt de unga, att fördjupa sin med
om världen utanför församlingens och landets gränser.
6. Arbeta fram en långsiktig sommarkyrkostrategi för Skanör och Falst rbo.

/
\

l

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

3. Den grundläggande

uppgiften

G
STJÄNST
Den emensamma gudstjänsten är församlingens centrum.

I gudstjänsten
blir fö amlingen synlig. mässan, nattvardsfirandet, blir församlingen till,
när vi d lar ett och samma bröd. Från altaret sänds församlingen att leva i
tjänst för ud och medmänniskan. Delaktighet är avgörande för gudstjänstlivet, geno mångas medverkan och kontinuitet i gudstjänsternas ordning.
MASSA VA JE SÖNDAG. Söndagens mässa är stommen i gudstjänstlivet.
I princip följer
i högmässans ordning. Präster, musiker, vaktmästare och
kyrkvärdar sa
rbetar i uppdraget att fylla denna högmässans form med
'
.
Med få undantag firas mässa varje söndag i SkanörFalsterbo församll g. GUDSTJÄNSTENS OLIKA UTTRYCK. Gudstjänst/
stora, ungdoms- mässan, morgonmässan eller
och den vanliga söndagliga mässan har olika
rätt. Ett rikt gudstjänstliv med en välkomnande
.
A SKA VARA DELAKTlGA. Delaktighet är att få
attityd och känsla. MA
plats och att känna sig h
ma. Att många är delaktiga och aktiva är
förutsättningen för en Ievar e gudstjänst. Vägen till delaktighet går ofta
genom praktisk handling, en ppgift. Barnens och ungdomarnas
delaktighet är särskilt viktig fö kyrkans framtid. MUSIKLIVET
FORMEDLAR GLÄDJE, TROS OCH GUDS NÄRVARO. Musiken i de
olika gudstjänsterna har ett och mma syfte: att uttrycka församlingens
"
bön och lovsång. Församlingens
rer har som sin främsta uppgift att
medverka i gudstjänster, men körer a har även pedagogiska, diakonala
och missionerande syften. KYRKLIG HANDLINGAR. Dop, konfirmation,
vigsel och begravning är utomordentli viktiga gudstjänster i församlingen.
Inte minst för att de är så många. Skan' s kyrka och Falsterbo kyrka är
mycket populära för kyrkliga handlingar.
I

LÄRANDET
Genom dopet får vi kallelsen att vara Iärjunga till Jesus Kristus. Församlingen ska vara ett sammanhang där männ kor finner vägar till tro och
där tron kan mogna. Församlingens undervisnin ka ge förutsättningar
och verktyg för att växa i tron. Men lärandet är alla_ ristnas uppgift och
ansvar och äger rum hela livet. DOPET ÄR EN RO TRÅD GENOM
LIVET. Det är församlingens gemensamma ansvar a de barn som döps,
tillsammans med sina familjer, får tillfälle att växa i sin 0. Här har
konfirmationen och dess fortsättning i ungdomsverksam et en nyckelroll.
Unga och vuxna som döps ska erbjudas sammanhang då de kan växa i
tro. GEMENSKAP OCH ANDLIG FÖRDJUPNING l MINDR GRUPPEFl.
Församlingen ska erbjuda utbildningar i trouoch Iärjungaskap,
samtal, bön och bibelstudium. TA VARA PA MÄNNISKOFlS A DLIGA
SÖKANDE Genom att gå sökande människor till mötes, på ett
sätt dvs vi ska vara de människor vi är med vår utbildning, pers nIighet,
erfarenhet - ska vi underlätta för sökare att bli en i kyrkans gemen ap.

-

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

RYTEFtA OCH RUSTA FÖRSAMLINGENS MEDARBETARE.
Förs mlingen ska systematiskt fånga upp och lyfta fram de gåvor och
förmå rsom anställda, aktiva medlemmar och förtroendevalda bär på.
Det bet er att det behöver finnas mötesplatser där dessa människor kan
träffas oc samtala om församlingens framtid och verksamhet.
Fl

DlAKONl
Alla döpta har el' kalleläen att tjäna sina medmänniskor. Särskilt har vi
ansvar för utsa
som tappat mening och mål'| liv och tillvaro.
Medmänsklighete måste alltid erövras på nytt. DlAKONl ÄR PRAKTISK
MEDMANSKLIGH T. Behovet av medmänsklighet är oändligt.
Församlingens diako ifunktion ska vara synnerligen medveten om
församlingens omvärl analys. lära känna många församlingsbor allt i
syfte att prioritera rätt i tdiakonala arbetet här. Skanör- Falsterbo har
sällan eller aldrig någon e da som söker ekonomisk hjälp eller bistånd.
Däremot finns annan nöd. fta dold. GLOBALT OCH GRÄNSÖVERSKRIDANDE PERSPEKTIV. vangeliet kallar oss att se alla människor
som en mänsklighet, utan grä er. l församlingens diakoni ska vi ha ett
globalt medvetande och en kriti blick för vilka människor som exkluderas
och föraktas i vårt eget samhälle. ORSAMLINGEN SKALL SAMVERKA
MED ALLA GODA KRAFTER I SA HÄLLET. Församlingens diakonala
d frivilligorganisationer, kommun
arbete bör ske i ett nära samarbete
och andra aktörer.
i

i

-

MISSION
Mission betyder uppdrag. Kyrkan är sänd ti världen för att delta i Guds
verk att besegra det onda och göra allting he igen. I varje mässa sänds vi
på nytt att göra Guds vilja. Vår mission är att a eta för Guds rike, genom
att främja fred och rättvisa och frisk miljö såväl I r natur som mellan
människor. Ytterst handlar all mission om att inbju a ' människor till tron på
NSKLIGT MÖTE ÃFI
Kristus och till församlingens gemenskap VARJE
i
varje
möte
ed en annan
missionen
sker
viktigaste
MSSiON. Den
människa. Den döpte är sänd av Gud till sin medmänn ka. för att möta
hennes styrkor och svagheter och inbjuda henne till tron å Kristus.
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION. Vi fortsätter me medvetna

människor fördubblas eller tredubblas periodvis) är en särskild u aning
för församlingen. EKUMENIK OCH INTERNATIONELLA KONTA ER.
Församlingen ska fortsätta att utveckla goda relationer till andra sa und
det lokala sammanhanget. Ett mål och en önskan är att inrätta
vänförsamlingar, företrädesvis i Europa så att ett givande utbyte, en
ömsesidighet är möjlig att uppnå inom en snar framtid.

i

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

/
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2.

FÖRSAM LlNGSlNSTRUKTIONENS FORMALIADEL

De regler

för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE

(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 här

JA

I

NEJ

D

NEJ

'3

ALLTID

D

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

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år församlingen
i

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

45

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

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds

JA

CA1GÅNG/MÅN

stift

|:|

NEJ

MB

NEJ

JA

Församlingen använder förslag till kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2016

El

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

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

gånger/är med

församling

10

i

vr

PRÃSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal prästtjânster* .2

församlingen finns följande prästtjänster:

I

1

I

kyrkoherde och 2 komministrar

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

Hur många organisttjänster finns?

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

Hur många kantorstjänster finns?

1

DIAKONER

Hur många diakontjänster finns i församlingen?

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

?IgêêmllllälâRêSÅâQQgâl ...........................................................................................................................
1

kyrkogårdsföreståndare (30%)

11

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

I

församlingen finns följande större språkgrupper 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?

D

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

engelska, franska, tyska, flamländska,

'12

VålLAGA

Ä.

Omvärldsanalys av Skanör-Falsterbo församling
Egentligen skulle en omvärldsanalys skrivas av flera olika personer med skilda intressen och

därmed olika infallsvinklar. l Skanör och Falsterbo skulle det bli en spännande mix att låta
fågelskådaren få matcha nakenbadaren, golfaren med pilgrimen och den fashionabla
cocktailkvinnan få jämföra sina intryck med ålafiskarens nu 83-åriga dotter, som med två
undantag aldrig någonsin lämnat församlingens territorium.

Falsterbo
brist på detta sätter vi oss på cykeln och startar vår rundtur, förväntansfulla på vad vi ska se
och uppfatta. Vi börjar längst ut på Nabben vid Falsterbo fyr, Sveriges sydvästligaste
I

landtunga. Här ligger Falsterbo golfklubb med en över hundraårig historia och vidsträckta
banor. Ingen dag utan golf lyder stridsropet från en stor grupp människor. De fastboende

ropar lika högt som golfturisterna. Sammanlagt tre stora golfbanor ligger inom SkanörFalsterbos församlingsgräns. Förutom den äldsta av dem, som vi just lämnat bakom oss
ligger Flommens golfklubb också i Falsterbo, bara något längre norrut på Öresundssidan av
Näset. Ren snobbism grundade denna klubb. Caddies och andra duktiga golfare ur
lokalbefolkningen var förbjudna att söka medlemskap i Falsterbo golfklubb, vilket naturligtvis
resulterade i att de startade en egen klubb för ”vanligt folk”. Den tredje klubben,
Ljunghusens golfklubb, ligger även den strålande vackert neråt Östersjöns stränder inom
Skanör församlings gränser. Vi cyklar vidare mot det lilla torg, som kan sägas vara Falsterbo

centrum. På vägen dit kan man häpna över de fantastiska sommarvillor, som förmögna
människor lät bygga särskilt under första hälften av 1900-talet. Där ligger Josef Franks
berömda funkisvillor från 20-talet, Falsterbohus badhotell, ett gigantiskt lyxbygge för sin tid
med casino och allt, för övrigt ritat av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin. Den här delen av
Falsterbo bebos fortfarande till största delen enbart sommartid, ofta av Utlandssvenskar
med sina sommarrötterjust här. Men på Falsterbohus har de italienska orkestrarna och

glammet tystnat. Anläggningen är numera en avskild bostadsrättsförening. Vi lägger plötsligt
märke till gatuskyltarna, intressanta med tung historisk bäring: Margaretas vägs Den är smal
och vindlande och leder rätt ner till den plats där unionsdrottningen Margareta hade sin
borg. Härifrån regerade hon Kalmarunionen, Falsterbo låg strategiskt till. Och så Danska
Kyrkosträtet står det på en annan skylt. En påminnelse om tiden då Skanör och Falsterbo
hade sju kyrkor och två kloster. Flera av dessa byggdes av Hansans folk under den så kallade
Sillatiden, under hög-och senmedeltlden, när tvillingstäderna blomstrade med en (säsongs-)
befolkning på hisnande 20 - 30.000 människor. I Malmö bodde vid denna tid några hundra
personer.

-

-

Med vindeni ryggen det blåser nästan alltid här, oftast sydvästlig vind cyklar vi nu mot
torget förbi ännu ett konstgalleri. Kan man äta konst...? Där tidigare kött-och speceriaffärer
fanns, järnvägsstation och bank också, finns nu konstgallerier och prylbodar. Framme vid

torget ser vi ut över den låga, ursprungliga bebyggelsen. Tack och lov, här ligger en
livsmedelsbutik. Skymtar Hjalmar Gullbergs gamla sommarhus bakom en häck, och ett
stenkast därifrån Falsterbo kyrka.

-
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Om Falsterbo kyrka och församlingshuset i Falsterbo

Alldeles nära havet, nedsänkt bland sanddynerna ligger kyrkan, helgad åt Szta Gertrud.
Äldsta delen av kyrkan är nuvarande långhuset, som byggdes vid slutet av 1200-talet. Det var
en enkel kyrka i tegel med platt trätak. början av 1400-talet byggdes koret till, korsvalv
I

slogs i taken. Storlek och utseende på Falsterbo kyrka har i huvudsak bestått sedan dess.
Flera medeltida träskulpturer finns bevarade liksom det märkvärdiga medeltida altarskåpet.

Äldsta inventarien är dopfunten i sten från 1300-talet. Falsterbo kyrka rymmer ca 300
personer.
Knappt ett par minuters cykelväg från kyrkan ligger Skoltorget, uppkallat efter den skola som
funnits här sedan mitten av 1800-talet. Fast själva skolhuset har rivits och byggts upp på nytt

ett antal gånger. Senast 1912 då ett präktigt hus byggdes i dansk stil med trappstegsgavlar
och stora fönster. År 1975 flyttade skolverksamheten ut och församlingen övertog
fastigheten. Församlingshuset är en verklig tillgång med stora ljusa rum och en fin trädgård
en emblematisk byggnad i Falsterbo.

Om vi inte ska bli sena

till lunchen, som vi beslutat äta

-

på Skanörs Gästis, måste vi nu genast

ut på Falsterbovägen, den uråldriga leden på några kilometer mellan de medeltida städerna
Skanör och Falsterbo. Här har det hänt saker! På 1960-talet började man bygga moderna

villor på ömse sidor om den numera rätt breda vägens Cyklar man ned på någon av de smala,
välskötta vägarna är man snart lätt vilse i villagatornas labyrinter. Husen är många. 1960
bodde färre än 1000 bofasta i Skanör-Falsterbo, 25 år senare hade det antalet exploderat till
6000 för att nu ha landat på ca 7.500 året-runtboende. Med tanke på att 70% av
församlingens yta är naturskyddat område är det snart färdigbyggt här nere på Näset.
Skanör
Vi närmar oss Skanör och ser här

att det finns spår av ”vanligt Iiv": några bensinmackar,
bilverkstäder och en liten hantverksby intill med smáindustri. Här ligger också den stora icabutiken, mötesplatsen för många och mycket - och strax bakom, Bäckatorget med läkare

och tandläkare, bibliotek, krog och butiker. Vi märker skillnaden. Över Falsterbo vilar något

drömskt, skönt, väntande på nästa säsong, medan Skanör är mycket mer av en rationell figur
med bra koll på vad som behövs i tillvaro och liv. Exempelvis ett apotek och några
fastighetsmäklare. Vi stannar, hoppar av cyklarna och tittar på "hus till salu”. Och stirrar. Det
är mycket dyrt. En stund pratar vi om vilka som kan tänkas ha råd att bo här, hur stor
frestelsen kan vara för de som bott här i generationer att sälja sitt hus, för att sedan

upptäcka att man inte har råd att flytta tillbaka ifall man vill det. Vi tar oss runt i det som
kallas Gamla Skanör, ett prydligt rutmönster av gator med ännu prydligare hus, som kantar

gatornal Det ser mycket danskt ut, som en dansk småstad med hus från 17-0ch 1800-talet
vilketju är helt naturligt
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tar visats och cyklar rakt mot vinden ut till hamnen. För bara några decennier sedan var
hamnen framför allt ett centrum för yrkesfisket och därmed betydelsefull för orten. SkanörFalsterbo var i gamla tider främst en plats för sjömän och fiskare, lotsar och några
sjökaptener. Nu fylls hamnen av fritidsbåtar. Under sommarhalvåret är hamnen med
båtklubb och hamnkontor, småkrogar och underhållning en riktigt populär mötesplats. De
enda irriterade är de som ligger i sina båtar och försöker sova.
Nu

lite mat. Iväg till Gästis, som varitjust gästgivaregård sedan sista stora
branden på 1880-talet. Gulligt är att se det särskilda övergångsställ för Skanörs gäss, som
korsar gatan precis här. Vi hör att under sommarhalvåret fördubblas eller tredubblas
Nä, nu måste vi ha

befolkningen här. Skanör, liksom Falsterbo, förvandlas då till sommarparadis. Butiker och
krogar öppnar för säsongen, hotell och pensionat likaså. En hel del familjer hyr ut sina hus
under delar av sommaren, särskilt under den stora häst-veckan, med goda förtjänster. Vi

förstår att det så kallade vistelsebegreppet i Svenska kyrkans Kyrkoordning är något
församlingen här behöver ta på allra största allvar. Med andra ord är sommaren ingen
viloperiod i församlingslivet eller ska åtminstone inte vara det- då 7.500 tusen förvandlas
till :LS-20.000 semestrande människor. Många av dem längtar efter erfarenheter, upplevelser
som fördjupar deras kunskap och känsla för tillvaron. Mening och mål.

-

Från Gästis på Mellangatan ser man den ståtliga Skanörs kyrka.

Om Skanörs kyrka och församlingshuset i Skanör
De äldsta delarna av Skanörs kyrka byggdes under första hälften av 1200-talet. Det

omfattade delar av det nuvarande långhuset och det var i förhållande till den nuvarande
kyrkan en enkel byggnad med plant trätak. Men befolkningen ökade snabbt och efter ca 100
år började man bygga till kyrkan. Bland annat ersatte man det gamla trätaket med de stora
tegelvalven, och det tillkom en tornbyggnad på södra sidan. Efter ytterligare ett århundrade
tillkom koret med sina höga gotiska fönster och under koret en krypta. Ännu på 1860-talet
var kryptan fylld av kistor och skelett, men dessa är nu begravda på nordöstra delen av
kyrkogården. l koret ser man ett stort altare, daterat 1604, med ett överstycke som bärs upp
av kolonner. altarets centrum ses en bild av helgonet, som givit sitt namn åt kyrkan, S:t
I

Olof. Ett av de äldsta föremålen i kyrkan är den åttkantiga dopfunten i kalksten. Även på
denna ser man avbildningar av S:t Olof. Liksom Falsterbo kyrka rymmer Skanörs kyrka ca 300

personer, dock är 50 av dessa platser belägna i Tornrummet.
Skanörs kyrka ligger svindlande vackert. På ena sidan vetter den mot det medeltida

Rådhustorget, där rådhuset står stadigt i elegant och stram 1700-talskostym, omgivet av
snyggt hållna gatuhus. På kyrkans andra sida: bara strandängar och hav.

Snett över Kyrkogatan, ett stenkast från kyrkan ligger församlingshuset, en välplacerad
hörnfastighet, ett gatuhus helt i stil med omkringliggande bebyggelse, Församlingshuset
Skanör harjust genomgått en betydande renovering med mycket gott resultat.

i
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Vi kan inte lämna Skanör utan

att se de Iånggrunda strandområdena strax norr om kyrkan
som är rastplatser för tusentals fåglar - och därmed också blir en vallfartsplats för
fågelskådare från hela världen. Liksom vid Falsterbo fågelstation, som är en så kallad
flyttfågellokal där forskningen är inriktad på räkning och ringmärkning av flyttfåglar. Här
passerar ca 500 miljoner fåglar årligen.
Nu cyklar vi, återigen med vinden i ryggen rakt österut mot den stora ljungheden på väg mot

Ljunghusen som delvis också tillhör Skanör-Falsterbo församling. Här ser vi, precis som på
vägen mellan Falsterbo och Skanör stora villaområden ost och syd-ost om den gamla

stadskärnan. Frågan inställer sig: finns det några hyreslägenheter här i trakten
överhuvudtaget. Jo, svarar en som vet, Vellingebostäder har nyss byggt ett 30-tal nya
hyreslägenheter, främst tänkt för barnfamiljer på Skanörs vångar. Det är bra. Och så finns
det ytterligare några hyresrätter sedan gammalt i Skanör. När vi spanar rakt söderut över
Ljungen anar vi Ljungens campingområde där husbilar numer står uppställda året runt. Helt
nyligen har Vellinge kommun beslutat att uppgradera campingområdet rejält- det kallas nu

Falsterbo Resort och ska bli ett eldorado för aktiviteter och underhållning. Nära ligger
Strandbaden, nyss en nattklubb, nu ett stätligt Naturum med konstgalleri, café och en massa
utställningar och evenemang, som samlar mycket folk. Särskilt Näsets märkvärdiga flora och

fauna uppmärksammas här. Ett kvalitetshus.
Vi blåser över den fridlysta Ljungen och kommer till Ljunghusen. Däri Ljungskogen är

människor stolta över att tillhöra Skanör-Falsterbo församling. Kyrkorna är släktens och
familjernas kyrkor. Församlingsgränsen mot Höllviken gär där bland hus och tallar. Ingen har
hittills vågat sig på att tala om exakt var. Eller också vill de inte veta.

Nedanstående grafer beskriver demografi, befolkningsförändri ng, medlemsförändring,
aktiva inträden, kyrkliga handlingar % andelen döpta och slutligen % andelen konfirmerade
av alla 15-åringar i Skanör-Falsterbo och jämförelse med

stift och riket.

_
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Församlingsstatistik
l

Skanör-Falsterbo var befolkningsstorleken 7536 personer per den 31 december 2016. Av dessa var

5447 medlemmar vilket motsvarar en medlemsnivå på 72,3%. Medlemsniván för Skanör-Falsterbo

församling följer såväl stiftets som rikets trend men från en högre utgångsnivâ.

_

Diagram 1. Demografi 2015
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Antalet medlemmar i förvärvsarbetande ålder, d.v.s. medlemmar mellan 25 och 64 är uppgår till
knappt 2200 personer. Detta motsvarar 39% av medlemmarna och 29% av hela befolkningen och det
är från dessa personer merparten av församlingens intäkter kommer ifrån. Oroande är den höga
andelen icke-medlemmari intervallet 0-14 år. Viktigt att notera är andelen bosatta särskilt i
intervallet 25-34 år är mycket låg. Många flyttar för utbildning och första jobb.

Diagram 2. Befolkningsförändring
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Trots en negativ generationsväxling, d.v.s. färre personer föds än vad som dör, har församlingen en

positiv befolkningsförändring vilken förklaras av nyinflyttningar av framförallt barnfamiljer till
nybyggda områden.
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Diagram 3. Medlemsförändring
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Den negativa medlemsförändringen beror på en stadigt negativ generationsväxling

för medlemmar,
flyttar in än vad som
flyttar ut, väger upp. Värt att notera är att in/utträdesnettot för 2014 och 2015 var nästan i balans för
att 2016 bli negativt igen. Församlingen har under den senaste 10-års perioden förlorat mellan 30 d.v.s. färre döps än vad som dör. Ett positivt flyttnetto, d.v.s. fler medlemmar

90 medlemmar årligen. I längden blir detta ekonomiskt kännbart.

Diagram 4. Aktiva inträden
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Skanör-Falsterbo församling har genomgående en hög andel aktiva inträden. Flera gånger högre än

stift ligger på en mycket snarlik nivå som riket vilket gör att de inte syns
grafen. Bakgrunden till höga inträden förklaras delvis med att andelen icke-medlemmar är relativt

såväl stiftet som riket. Lunds
i

låg.

Diagram 5. Olika typer av kyrkliga handlingar
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Skanör-Falsterbos kyrkliga handlingar består förutom begravningar också av dop. Antalet kyrkliga
handlingar är högt och har inte nämnvärt ändrats under den senaste 10-ârs perioden. Skanör-

Falsterbo församling är en attraktiv församling för dop, vigsel och begravningar.

Diagram 6. Kyrkliga handlingar- jämförelsetal
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Andelen kyrkliga handlingar per 1000 invånare i församlingen är mycket hög och dubbelt så stor i
genomsnittjämfört med församlingar inom såväl kontrakt, stift som riket. Den höga andelen kyrkliga

handlingar gör församlingen utsatt när det gäller resurshushållning.
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lSkanör-Falsterbo församling ligger dopprocenten konstant på 100% eller högre. Orsaken är att
många icke-bosatta inom församlingen önskar döpa sina barn i våra kyrkor. Församlingens egna
döpta ligger mellan 58 72% av födda (grön markering), vilket är ca 10›15%-enheter högre än snittet

-

för Lunds stift.

Diagram 8. % andel konfirmerade av alla 15-åringar
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Andelen konfirmerade 15-åringar är hög i Skanör-Falsterbo ijämförelse med såväl stift som rike.
Trenden är dock negatlv och följeri stort sett medlemsnivân, men även den allmänt nedåtgående

trenden som ses inom Stiftet och riket.

