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församlingsinstruktionen
Verksamhetsplan (kopplad till budget)
Gudstjänstplan
Pastoral handlingsplan för dop
Pastoral handlingsplan för konñrmandarbete
Pastoral handlingsplan för begravning

Handlingsplan för beredskapsförberedelser under kris
och höjd beredskap
Pastoral plan för användandet av församlingens kyrkor
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Domkapitlet i Lund utfärdar denna församlingsinstruktion att gälla tills vidare

Johan Tyrberg, biskop
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församlingen finns följande kyrkor:
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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 omvärldsbeskrivning samt en programförklaring

för församlingens grundläggande uppgift att flra gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.
För hjälp: Se Vägledning för arbetet med församll'ngslnstruktlonen

Församlingens omvärld
Beskrivning

1.

Församlingen har 6475 (2016) medlemmar av 8872 invånare. Döpta i % av
,födda som är medlemmar/antecknade är 95,5% och 56 procent av
jkyrkotillhöriga 15-åringar är konfirmerade.
Befolkningen i Skurups församling följer i stort riksgenomsnittet men några
saker sticker ut;
Det bor färre i åldersgruppen 20-35 år än riksgenomsnittet. Den vanligaste
orsaken är att man flyttar ut för studier, arbete och återvänder senare i livet,
Antalet födslar ökar i kommunen. Den största åldersgruppen är de mellan
45-64 år.
Skurups kommun är en pendlingskommun en stor del pendlar till och från
arbete och för studier. Här finns bra tågförbindelser till större orter men det
är även många som pendlar med bil. Närheten till Malmö, Sturup och
Köpenhamn påverkar pendlingen starkt. De som flyttar in i kommunen är
oftast inte medlemmar i Svenska kyrkan.

-

Här byggs/planeras för en blandad bebyggelse med flerfamiljshus och
villor. Trots det är det bostadsbrist i kommunen vilket gör att många unga
vuxna bor kvar länge hos föräldrarna och äldre bor kvar i sina hus.
kommunen arbetar fler än riksgenomsnittet inom jordbruk och utbildning.
lAntalet som har eftergymnasial utbildning är lägre än riket.
I

Skurup finns förskolor, låg- och mellanstadieskolor, högstadieskola,
yrkesgymnasium, Nils Holgerssongymnasiet samt folkhögskola, Skurups
folkhögskola. De båda sista med internat då många elever inte kommer
ifrån Skurups kommun.
En del av skolorna ligger långt från kyrkan och verksamhetslokalerna.
I

*

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

l Skurup finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter som till exempel fotboll,
handboll, innebandy, ridning och musik. Centralt i Skurup finns bibliotek
och fritidsgård (Gummifabriken) med mycket och varierande verksamhet,
,Här finns en biograf och flera caféer och restauranger.
I omgivningen finns det många Strövområden och närhet till sjö och hav.
i

;Här finns två äldreboenden, Flintebro och Lillgården samt trygghetboenden
*Gladan och Tryggve.

i*

“

Församlingen har två kyrkor som ligger nära varandra (två kilometer),
Skurups kyrka och Hassle-Bösarps kyrka. Huvudkyrka är Skurups kyrka
där också församlingshem och församlingsexpedition ligger.
i

LFörsamlingsbor ger uttryck för otrygghet och ängslan inför utvecklingen i
samhället både på nära håll och i hela världen. Många människor känner
isig ensamma och antalet som söker ekonomisk hjälp ökar.
i

i

När vi frågat barn och ungdomar har följande framkommit;
Skurup är en mysig "familjeby" där det är nära till allt och alla känner alla.
Här finns fin natur och många fritidsaktiviteter. Bra skolor och
kommunikationer. Skurup är en liten by där den sociala kontrollen är hög.
Här finns rasism och främlingsfientlighet och man är rädd för förändringar.
Det är lätt att få tag på alkohol och droger. Barn och ungdomar uttrycker att
'det känns otryggt på natten.

i

i

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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2.

Utmaningar och möjligheter

Det finns stora kontraster mellan de som har mycket tid och de som
upplever att tiden inte räcker till. En tydlig utmaning är att nå de som
upplever ensamhet och utanförskap men även de människor mitt i livet
som har mindre fritid på grund av pendling. Främlingsfientlighet, rasism och
människors känsla av otrygghet är en utmaning för församlingen. Drog- och
missbruksproblem och psykisk ohälsa påverkar människors liv.

Påtagliga utmaningar i kommunen är att det råder bostadsbrist i kommunen
vilket gör att många unga vuxna bor kvar med föräldrar och många äldre
bor kvar i sina hus. Barn har långa dagar i förskola, skola och fritids och
många gymnasieelever pendlar ut från kommunen. Det är uppenbart att
många barn har svårigheter att ta sig till församlingens verksamhet.

Gudstjänsten är källan i församlingen och därför vill vi verka för att behålla
och öka antalet som firar gudstjänst. Församlingen vill ge möjlighet för
,människor att möta en människa för samtal och gemenskap. Församlingen
ska sträva efter att varje gudstjänst ha "barnens stund" för att öka
förståelse och samhörighet mellan olika generationer. Församlingen vill
verka för att behålla och öka medlemsantalet i församlingen.
i

Församlingen har bra lokaler, stabil ekonomi och endast två kyrkor.
Byggnaderna har hög standard och är bra underhållna. Församlingens
lokaler finns i byn och fungerar som en naturlig mötesplats. Församlingens
samverkan med kommun, polis och andra aktörer i närsamhället är god
och församlingen ingår i kommunens krisgrupp. Detta ger oss goda
möjligheter att vara närvarande för de som bor och vistas här och för att se
möjligheter i de utmaningar som finns.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

,

Programförklaring
1.

Identitet

Skurups församling utgör Svenska kyrkan på lokal nivå där det firas
gudstjänst, bedrivs undervisning och mission samt utövas diakoni. Här
finns ett diakonalt synsätt där den kristna tron omsätts i handling. En öppen
kyrka för alla oavsett vem man är. Församlingen vill vara en mötesplats för
*och med barn. En mötesplats där dopet är grunden och Kristi uppståndelse
'firas i varje gudstjänst och där vi möter varandra och Gud. Vi är en del av
Lunds stift, den evangelisk lutherska kyrkan och den världsvida kyrkan.
i

Församlingen vill vara en andlig och lärande Växtplats där människor
upprättas och inspireras till ett liv i Kristi eftertöljd, där varje människa kan
bottna i nåden och skapa i världen. Församlingen vill förmedla hopp och
berätta om evangeliet och ser möjlighet till mission i alla gudstjänster,
samtal, kyrkliga handlingar och möten. När vi samlas kring hoppet kan vi
stärka varandra till att möta livet och världens utmaningar.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

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

Församlingen vill verka för att behålla och öka antalet som firar gudstjänst
och att fler kommer till kyrkan istället för att titta på den lokala tvsändningen som sänds från gudstjänsterna
Kyrkorummets utformning är en utmaning och församlingen behöver aktivt
fundera över hur kyrkorummet blir mer inkluderande. Utveckla "barnens
stund" i söndagens gudstjänst. Alla verksamhetsgrupper ska ges möjlighet
att medverka söndagens gudstjänst för att öka delaktigheten.
.

En utmaning är att bättre ta tillvara barnens frågor och erfarenheter. Därför
vill vi låta barnen komma till tals, genom att samtala, ställa frågor och
lyssna till dem. De yngsta barnen når vi genom deras föräldrar och barn i
åldern 6-18 år i ett barn- och ungdomsråd.
Det är angeläget att utveckla våra kontakter med förskola och skola och ta
fram en handlingsplan för skolarbetet.
Församlingen vill undersöka möjligheten att erbjuda kyrkskjuts till barn som
har svårt för att komma till verksamhetslokalerna och kyrkan.
Församlingen vill starta en renodlad barn- och ungdomskör då barnen har
önskat detta.
För församlingen är det angeläget att bygga upp en Iedarkår med före detta
konfirmander samt utöka konfirmandsamarbetet med grannförsamlingarna.
l vuxenundervisningen vill församlingen arbeta med frälsarkransen,
samtalsgrupp, bibelstudium, katekumenat och tema-lfilmkvällar som ger
utrymme för diskussion och hjälper människor i deras existensiella

funderingar.
Det är naturligt för församlingen att samarbeta med Skurups kommun och
organisationer dit barn, ungdomar och vuxna söker sig för att få stöd och
hjälp. Vi vill finnas där behov av stöd och närvaro finns, oavsett ålder, tro
och tradition. Alla verksamheter ska omfattas av diakoni och människors
uttryck för oro och otrygghet ska vi möta med samtal och gemenskap.
Tillsammans med andra aktörer vill församlingen bjuda in till mötesplater
för att öka förståelsen mellan olika grupper i samhället och för att ta
främlingsfientlighet och rasism på allvar.

Information via hemsida, sociala medier och lokal tv behöver hela tiden
utvecklas för att nå ut till så många som möjligt i församlingen.
Församlingen vill utveckla tankarna om mission i det dagliga arbetet.
Utbildning i "mission" för frivilliga, förtroendevalda och anställda. Vi vill
undersöka vilka olika arenor/platser som finns för mission.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

3. Den

grundläggande uppgiften

GUDSTJÄNST
Församlingen vill att gudstjänsten ska vara källan i vilken vi får kraft att leva
i mission, utöva diakoni och undervisning. Gudstjänsten har sitt centrum i
det Gud skänker oss genom evangeliet, ett hopp att hålla fast vid, ett löfte
om förlåtelse och ett budskap om befrielse.
Gudstjänsten ska beröra människor och ge inspiration. Gudstjänsten är en
plats för växt och gemenskap, fördjupning och lovsång. Gudstjänsten
gestaltar oss som Guds folk.
Söndagens gudstjänst är centrum för alla andra gudstjänster som firas i
vardagen liksom för kyrkliga handlingar och andakter i verksamheterna.
Kyrkan ska vara öppen och tillgänglig för enskild bön och andakt.
Mångfald och delaktighet är ledord i församlingens gudstjänster och där
ska användas ett språk som är tillgängligt och förklarande. Församlingens
olika verksamheter på vardagarna ska påverka och vara en del av
gudstjänstlivet. Konfirmanderna ska vara delaktiga och ha uppgifter i
gudstjänsterna.
jlgenkännandet i gudstjänsten är viktigt men utrymme ska ges till olika
former av gudstjänster.

j"Barnens stund" i alla gudstjänster innebär att fokus läggs på barnen.
Gudstjänster ska firas vid olika tider och platser för att fler ska ges
:möjlighet att fira gudstjänst. Sång och musik ska vara bärande inslag i
'församlingens gudstjänst. Gemenskapen efter gudstjänsten är också viktig
;och därför ska det ges möjlighet till enkel samvaro efter gudstjänsten.
lUNDERVISNlNG
Undervisning och lärande i Skurups församling tar sin utgångspunkt i
lDopbefallningen (Matt 28:19-20) och Emmausberättelsen (Luk 24:13-35).
*Vi är människor som lär hela livet och vi blir aldrig färdiga. Vi vill vara en
kyrka för alla åldrar, en plats där människor tillåts växa både i tro och liv. En
plats där varje människas frågor och längtan tas på allvar. En plats där mitt
liv får möta berättelsen om Jesus Kristus. Undervisningen ska hjälpa
människor att besvara frågan: Vad har Gud med mitt liv att göra?
;

Tro och identitet hör samman, därför är undervisning för de mellan 0 och
18 år prioriterad i Skurups församling. Under dessa år formar barn och
ungdomar sin identitet. Ett särkilt fokus ligger på konfirmandarbetett
För att kunna se och möta varje enskild konfirmand behövs stort
lengagemang av både anställda och frivilliga. l Skurups församling är sång,
lmusik, drama och bild naturliga inslag i konfirmandarbetet. Att fira
:gudstjänst/mässa tillsammans är en mycket viktig del av
l

.konfirmandarbetet

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

lDlAKONl
?Diakoni är kristen tro omsatt' handling. Församlingen vill att ett diakonalt
Jförhållningssätt, en kristen medmänsklig kärlek och omsorg som
genomsyrar allt vi gör och är.
I

åMed Jesus Kristus som förebild vill församlingen finnas för människor alla
å-ldrar som bor och vistas i församlingen Församlingen vill kunna se och
I

1

'

imöta ge av vår tid och närvaro samt vara en motvikt till det som präglar
vårt höghastighetssamhälle idag. Genom våra barn- och
?ungdomsverksamheter möter vi särskilt barnen och deras behov.
?Utsattheten har många ansikten. Det kan handla om att på olika sätt stärka
och stötta för att öka en människas möjlighet att återta kontrollen över den
egna livssituationen. Församlingen prioriterar därför behovet av stöd och
jhjälp l familjer med barn. När församlingen hjälper föräldern hjälper vi
jindirekt också barnet.

i

J'

j

JMlSSION

l

JFörsamlingen vill öka samverkan mellan olika åldersgrupper och genom
Jdetta skapa en bättre förståelse för varandra
il våra barn- och ungdomsgrupper vill vi förmedla evangeliet ur ett barn- och

jungdomsperspektiv
lFörsamlingen vill arbeta med människosyn värderingar, tros- och livsfrågor
li form av olika projekt för att motverka rasism och främlingsfientlighet.
JFörsamlingen vill verka för att frivilliga alla åldrar får en ökad möjlighet till
delaktighet
I

\

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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FÖRSAMLlNGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL

De regler

för församlingen och församlingens verksamhet

GUDSTJÄNSTFlRANDE

(17 kap 3 och 5 § KO

som rör domkapitlets tillsyn.

samt37 kap 2§ KO)

[församlingen firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag:
Om "NEJ" ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här,

JA

D

NEJ

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
36
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik
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

D

JA

CA1GÅNG/MÅN

stift

Församlingen använder förslag till kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2016

NEJ

ALLTID

JA

NEJ

JA.

NEJ

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

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

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

församling

gånger/år med

10

i
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D
D

B

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

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

l

församlingen finns följande prästtjänster:
En kyrkoherde och två komministrar

I

församlingen ska det finnas minst en kyrkomusiker som ska vara organist eller kantor.
4

1

Hur många organisttjänster finns? ..........................

DIAKONER
Hur många diakontjänster finns i församlingen?

11

.

1

Hur många kantorstjänster finns? .....................

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

församlingen finns följande större språkgrupper representerade:

|

Danska, engelska och arabiska

I

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

Finns beredskap
JA

E

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 och tyska

12

