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

Det pastorala programmet utgörs av en omvårldsbeskrivning samt en programförklaring

för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.
För hjälp: Se Vägledning

för arbetet med försomlingsinstruktionen

Församlingens omvärld
Läsåkrivntng.

OMVÄRLDSANALYS
Skivarps församling omfattar geograñskt tätorten Skivarp, byarna Östra och
Västra Vemmenhög,Västra Nöbbelöv, Abbekås, Hörte, Mossby samt
Svenstorp med omgivande landsbygd och tillhörande kyrkor (5 st.) samt
begravningsplatser (5 st). Detta avspeglas också i gudstjänstdeltagandeti
det att man går till "sin kyrka" i första hand. Dock bör påpekas att varken
Abbekås- eller Hörtebor har en egen kyrkobyggnad vilket i sig är en
_utmaning att nå dessa. Mossbybor har en längre tradition att känna
tillhörighet till Västra Nöbbelöv.
Skivarps församling är en klassisk jordbrukarbyggd med ñskeinslag
(Abbekås, Hörte) som tidigare varit en centralort för mycket handel med två
järnvägsspår, en bank, bemannad bensinmack, café, möbelhandel mm. Allt
detta är nu borta Idag finns gästgiveriet, bygghandel, Pub och Ianthandel
samt en skola för barn upp till åk 6. Från åk 7 måste barnen ta sig till Ystad
eller Skurup. I Mossbystrand finns ett välmående hotel och spa-anläggning
som drar till sig mycket folk under hela året. Fritidsaktiviteter som finns
inom församlingen är: fotboll, scouter, motorcross, skytteförening (Skivarp),
golfbana, båtklubb med seglarkurser sommartid (Abbekås). Skivarp och
Västra Nöbbelöv samt Östra Vemmenhög finns byalag som också
samarbetar en del med församlingen.
.

I

Skolan/kommunen erbjuder Fritids- och kvällsaktiviteter på tisdagar och
fredag för barn från 13 år och uppåt. Det innebär att det finns dåligt med
mötesplatser för de lägre åldrarna. Detta erbjuder församlingen.
De flesta som förvärvsarbetar gör det på andra orter som t ex Skurup,
Ystad, Malmö, Trelleborg. Busstraffiken går genom Skivarps by och
stannar på några orter, likaså i Abbekås och Västra Nöbbelöv.

Församlingen har under många år, haft många och långa utslitna konflikter.
Detta har helt klart påverkat församlingsbor negativt. Skriverier i tidningar
och många kyrkoherdesbyten har inneburit att församling fått dåligt rykte.
Nu kan man skönja en ny postiv tid.
Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

församlingen bor det, per 1 januari 2017, 3468 invånare födelat på 1697
kvinnor och 1771 män. Av dessa är 2275 personer tillhöriga Svenska
kyrkan (ca 66%, vilket är en minskning på 10 år med 15%), fördelat på
1166 kvinnor och 1109 män. Av dessa är 229 st över 20 år och
sammanbonde eller gifta med barn och 332 st sammanboende eller gifta
utan barn. Det har varit en flyttonetto på 120 personer förmodligen på
grund av nytt boendeområde i Abbekås.
Medlemsutvecklingen innebar ett flyttonetto på 11 personer det senaste
året. Samtidigt trädde 64 personer ur församlingen medan endast 5 trädde
in. Antal dop är fortfarande relativt hög (55,9%) trots en minskning på 2,3 °/o
under 10 år. Konñrmationen följer den allmänna minskade trenden trots
detta kontimerades hela 53,6% av de tillhöriga 15 åringarna 2017.
l

;Allt färre begravs enligt Svenska kyrkans ordning så även i Skivarp; ca
§69%. På 10 år är detta en minskning med ca 8 % enheter.
Generellt sätt spås en minskning inom medlemsutveckling, antal dop
kontirmerade och tillhöriga i Skurps kommun fram till 2030 (i vilket Skivarp,
Skurup och Villie församlingar ingår). Detta innebär en stor utmaning att det
närmaste åren skapa en stark postiv upplevelse av församlingen.
,

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2. Utmaningar och

möjligheter

Församlingens
Styrkor:
1) Det kristna budskapet om tro, hopp och kärlek.
2) Vi har ritualer för alla skeeden i livet.
3) Vi har platser och kompetens för reflextion, eftertanke, samtal och bön
4) Vi får människor att exitentiellt växa och mogna.
5) Vi erbjuder gemenskap och tillhörighet.
6) Vi har utvecklats av svåra år av konflikt.
7) Vi vill förändring och utveckling
Möjligheter:
1) Vi kan nå yngre barn som söker att få vara sig själva och få lugn och ro.
2) Vi kan få människor att växa i sin tro, hopp och kärlek till Gud, sina
medmänniskor och till sig själva.
3) I alla möten med människor berätta om och inbjuda till församlingsarbete
och verksamheter
4) Församlingen är granne med skolan och har god kontakt med rektorn
och lärare

Utmaningar:
Att tänka nytt, att släppa invanda mönster, låta sig ledas av Anden.
2) Att öka antalet person som vill ñra gudstjänst, döpa sin barn, konñrmera
sig, viga sig och låta sig begravs i församlingen.
3) Att underhålla många byggander.
4) Att skapa god ekonomin för framtiden.
5) Att öka antalet barn och ungdomar som väljer kyrkans aktiviteter.
6) Att bli en självklar del i lokalsamhället.
7) Att öka antalet till undervisning om det kristna tron.
8) Att skapa en positiv församlingsidentitet.
9) Att arbeta för ett hållbart ekonomiskt och ekologiskt uppvärmningssytem
för kyrkor och andra byggander.
10) Att öka antalet ideella att vilja deltaga i verksamheter. gudstjänster och
som företroendevalda.
11) Att öka miljötänkande i verksamheten.
12) Att skapa en naturlig plats för kyrkan att verka i Abbekås
1)

Max antal tecken: 2150 inkl bla nksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Skivarps församling är en evangelisk-Iutherska församling inom Svenska
kyrkan, byggd på och en del av den heliga, världsvida, ekumeniska Kyrkan.
Som kristen kyrka bekänner vi Kristus Jesus som vår frälsare och Gud och
som tillsammans med Fadern och den helige Anden utgör en Gudom.

Vårt uppdrag är, å ena sidan, vår identitet och vår identitet är också vårt
uppdrag:
Att ñra gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
Å andra sidan är identiteten också knuten till omgivningen, kyrkobyggander
och historien. Församlingen består av fem gamla församlingar med var sin
kyrka som centrum.
Det är därför svårt att finna EN identitet utan församlingen har flera och är
präglad av den geograñska gräns som utgör den.

Församlingens identitet är inte alltid och överallt medvetet känd bland
församlingsbor.
En av utmaningarna är därför att tillsammans skapa EN positiv identitet för
framtiden.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

Vision:
Vi får människor att växa itro, hopp och kärlek till Gud, sina medmänniskor
och sig själva.
Visionen tar fasta på fyra saker:
1) Gud vill att vi ska växa och mogna i vår tro. Jesus ger uttryck för detta
genom sina ord:
"Sannerligen, om ni hartro och inte tvivlar, kan ni göra detta med
fikonträdet och mer än så, ni kan säga till berget här: Upp och kasta dig i
havet! och det skall ske.” (Matt. 21:21)
2) Tro, hopp och kärlek är de dygder efter vilka vi ska leva och låta verka i
oss och förutan vi är inget enligt Paulus: 1 Kor13z1-13
3) Det dubbla kärleksbudet är hela lagen och därmed också evangeliet.
Jesus ord: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela
din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd. Du skall älska din
nästa som dig själv." Matt. (22:37, 39)
4) Vår vision är kopplad till Lunds stifts vision i det att den bottnar i nåden
som dopet ger och genom näden kan vi växa och mogna och skapa i
världen, så att vi kan möta livets och världens utmaningar.
Konkret uppdrag:
Med tanke på det bottenläge som församlings beñnner sig rent statistiskt
blir uppdraget för personal och förtroendevalda att öka församlingsbornas
tilliten för församlingens huvuduppdrag.
Detta ska ske bland annat genom att närvara i Iokalsamhällets olika
mötesplatser så som till exempel:
-Pantoffelmarkanden,
-Jul i Byn med fler platser.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

3. Den grundläggande

uppgiften

GUDSTJÄNST
Gudstjänsten är det centrala uttrycket för Skivarps församlings varande.
Utan gudstjänsten ingen kristen församling utifrân devisen: så som vi ber
så tror vi. Här är det tänkt att vi ska dela gemenskapen, "brödbrytandet och
bönerna" (Apg 2:42b) med Gud som bröder och systrar. Här tar vi emot
Guds ord och nattvardens sakrament; förlåtelse (nåden), försoning och
Kristus själv, så att vi kan uppfylla Guds mission: "Gå därför ut (latmissio)
och gör alla folk till lärjungar: döpt den i Faderns, Sonens och den heliga
Andens namn..." . Matt 28:19. Barnens plats i gudstjänsten är central enligt
Jesu egan ord: Låt barnen komma hit till mig...Mark 10:14.
UNDERVISNING
Undervisningen sker på olika platser och situationer i församlingen;
predikan, kontirmandundervisningen, föredrag, samtalsgrupper olika
former samt enskilda samtal. För barn och ungdomar handlar det om att få
pröva kyrkans tro mot sin egen tro och utveckla den i ett tryggt
sammanhang. Få hjälp med böne- och andaktslivet. Samt att känna till de
kristna sederna under kyrkoåret. Allt detta kan leda till att man som ung
vuxen och vuxen kan ñnna svar på existentiella frågor och stilla sin längtan
efter mening och sammanhang iförsamlingen och kyrkans hägn.
i

DIAKONI
Diakoni är hela församlingens. de troendes, arbete då det handlar om att
omsätt den kristna tron i handling. Att hjälpa och stötta de svagaste, de
ensamma, de som befinner sig på samhället skuggsida är en del av
diakonin. En annan är att skapa gemenskap genom bland annat
soppluncher, bussresor, samtalsgrupper, ungdomsgrupper och inte minst
körverksamhet.

i

MISSION
Mission bedrivs både lokalt och globalt. Mission innebär att vara beredd att
fånga upp människor som vill göra något tillsammans för Guds rikes
utbredning. l missionen handlar det om se varje människa som Guds barn
oavsett vem man är, hur man ser eller vad man tror på. Mission är också
gudstjänst, undervisning, diakoni och information. Mission handlar om att
vara del i Guds mission för skapelsens fullbordande och
omhändertagande. mission ligger numera även medvetenhet om ett
hållbart levandssätt gentemot vår miljö.
I

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

MUSIK
Musiken hör förvisso inte till den grundläggande uppgiften men är en viktig
:komponent i människors och kyrkans liv. Det kompletterar Ordet och
mystiken kring nattvarden och bönerna genom att förstärka känslan av
helighet och närhet av det gudomliga. Musiken sätter ljud på våra känslor
som till exempel glädje och sorg, hat och kärlek.
i

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL

De regler

för församlingen och församlingens verksamhet sam rör domkapitlets tillsyn.

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

JA

NEJ

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § & 18 kap 5 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i församlingen

enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 ; 24
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik .2

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

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

.9

gånger/är med

församling

.
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PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal prästtjänster: 2
I

församlingen finns följande prästtjänster:

Kyrkoherde, komminister

l

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

Hur många organisttjänster finns?

Hur många kantorstjänster finns?

.

DIAKONER

Hur många diakontjänster finns i församlingen?

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

11

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

I

församlingen finns följande större språkgrupper representerade:

I

vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk på följande 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

12

på vid tillfälliga och akuta behov:

