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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

S:t Staffans församling ligger i Staffanstorps kommun. Orten Staffanstorp
dominerar storleksmässigt. Staffanstorp ökade betydligt i storlek under
främst 1960 och 1970-talen. År 1960 hade Staffanstorp 1647 invånare,
men på tio år steg befolkningen till 6746 invånare. År 1980 uppgick
befolkningen till 11 365. Ökningstakten fick ny fart i samband med att
iÖresundsbron öppnats. Staffanstorps tätort har ca 14 000 invånare. S:t
iStaffans församling har drygt 11 300 kyrkotillhöriga vilket motsvarar 68% av
ide drygt 16 000 boende i församlingen. Befolkningsökningen 2017 var 5,1
1% för Staffanstorps kommun. Befolkningen ökar, både genom
lfödelseöverskott och inflyttning. Vi konstaterar emellertid att andelen
[kyrkotillhöriga bland dem som flyttar in i församlingen är lägre än för
;församlingen istort.

'En mindre andel, ca 10 %, av församlingens invånare bor utanför
Staffanstorp. Landsbygdsbefolkningen är utspridd och det finns få
mötesplatser och begränsat föreningsliv i dessa byar. De korta avstånden
gör att Staffanstorps tätort blir en naturlig plats för aktiviteter även för dessa
samtidigt som vi ser att det ñnns värdefulla kontaktytor utanför tätorten.
Andelen församlingsbor som bor i småhus är påfallande hög. Många är
välutbildade. Andelen förvän/sarbetare i åldrarna 20-64 år är stor. ca 84%.
Den genomsnittliga inkomsten ligger på en god nivå men spridningen är
ansenlig. Bostadspriserna är höga och tillgången på hyresrätter få vilket
gör situationen svår för många. inte minst unga, att skaffa sig en egen
bostad på orten.
Största arbetsgivaren i församlingen är Staffanstorps kommun med c:a 1
100 anställda. i församlingen ñnns många en- och fåmansföretag men
endast ett fåtal större arbetsgivare. Många inom näringslivet ägnar sig åt
utbildning och forskning samt hem. fritid och trädgård. Flertalet pendlar,
främst till Malmö och Lund. Drygt 8 500 invånare, tre fjärdedelar av
förvärvsarbetarna i församlingen, pendlar ut från Staffanstorp medan 4 000
pendlar in till Staffanstorp.
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En följd av Staffanstorps snabba expansion är att det finns få äldre som har
sina rötteri bygden. Majoriteten av dem har flyttat in iförsamlingen i vuxen i
'ålder. Många av de yngre har Staffanstorp som sin bostadsort men har, bl
a genom sina arbeten, en hemmakänsla även i omgivningens städer.
i
Relationerna till församlingen och kyrkrummen präglas därför inte alltid av i
den känsla av tillhörighet eller Iokalpatriotism som annars ofta finns bland i
folket i bygden.
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Befolkningens ålder är en aning lägre än genomsnittet bland Sveriges
befolkning. Ohälsan, mätt i antal utbetalda dagar från socialförsäkringen, är
lägre än genomsnittet. Andelen öppet arbetslösa var under år 2017 ca 2 %,
vilket är lägre än för landet i stort.
I församlingens arbete möter vi många unga och många aktiva
pensionärer. I grupperna ñnns sjukskrivna och arbetslösa. Vi möter för
närvarande få personer med invandrarbakgrund, med fysiska och psykiska
funktionshinder eller med olika former av missbruk. Vi är medvetna om
vissa klyftor och noterar att flertalet av de ekonomiskt och socialt utsatta
bor på begränsade områden i Staffanstorp. Vi har noterat att Staffanstorps
kommun tappat platser i Lärarförbundets skolranking och det tycks oss
som om de barn som får minst stöd hemifrån påverkas mest i denna
;utveckling.

lAv församlingens invånare är ca 10 % utrikes födda. Församlingen har
även haft en hel del kontakt med nyanlända som dock inte varit särskilt
många.

Av församlingsborna döptes år 2017 95 personer (55,9 % av födda; 80,5 %
av barnen med minst en kyrkotillhörig förälder), 82 konfirmerades (45,1 %
av kyrkotillhöriga 15-âringar), 29 par vigdes (43,3 % av alla Vigslar) och 98
begravdes i Svenska kyrkans ordning (80,3 % av de avlidna
kyrkotillhöriga).
Staffans församling finns en EFS-förening, Betania, med ett 15-tal
medlemmar samt Centrumkyrkan som har ett 30-tal medlemmar.
l

Szt

församlingen finns 12 förskolor, 5 kommunala och 7 fristående, samt
kommunal familjedaghemsverksamhet. Församlingen driver en förskola
med fyra avdelningar. Det finns 7 kommunala skolor och en fristående
skola. l Staffanstorp finns två högstadieskolor men gymnasieutbildning
begränsas till Kometskolan som driver introduktionsprogram. l Staffanstorp
finns även banker, apotek, matvaruaffärer, vårdcentral, äldreboende,
[simhalL rikt föreningsliv. rådhus, bibliotek mm.
I
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2. Utmaningar och

möjligheter

lnvånarnas band till boendeorten är svagare i Staffanstorp än på många
andra håll. Få äldre har sina rötter i församlingen. Det finns vissa
svårigheter med att engagera människor som visserligen är skrivna i
j
i
Staffanstorpsbygden men som uppfattar sig själva vara Lunda- eller
Malmöbor på distans. En hel del staffanstorpsbor har tydligare relation till '
Svenska kyrkan än till den lokala församlingen.
Vi ser ett behov av att utveckla kontakterna med människor mitt i livet. I
församlingens gruppverksamhet ñnns fönrisso sjukskrivna och arbetslösa
samt ensamstående föräldrar men vi inser att det finns en potential till att
möta flera. Vi möter för närvarande få personer med invandrarbakgrund,
med fysiska och psykiska funktionshinder eller med olika former av
l
missbruk. Vi är medvetna om en del klyftori samhället och noterar att
i
flertalet av de ekonomiskt och socialt utsatta bor på begränsade områden i
Staffanstorp och de flesta av barnen från dessa hem går på samma skola.
Många barn och unga har det riktigt bra. Samtidigt är det särskilt kännbart
att ha små resurser i en miljö därjämnåriga har helt andra möjligheter till
'konsumtion och äventyr. Vi noterar att en del unga försummar skolan och
Jkanske även ägnar sig åt missbruk. Staffanstorps kommun är aktiv i frågan
och Szt Staffans församling arbetar för denna grupp. Vi inser att vi behöver
arbeta mer med dessa frågor.
Det är svårt att visa sig svag i en miljö där många framstår som lyckade
och framgångsrika. Det är också komplicerat för diakonin att möta dem
som är angelägna om att utåt upprätthålla en lyckad fasad. Vi konstaterar
att det ñnns särskilda utmaningarför diakonin i S:t Staffans församling och
'
vill särskilt nämna behovet av uppsökande diakoni. Vi vill vidareutveckla
det diakonala arbetet så att vi bättre kan möta nöd och diakonala behov i
församlingen. Församlingen har därför antagit en särskild diakonipastoral
med målet att i handling leva ut vår tro och möta allmänhetens
förväntningar på Svenska kyrkan. Vi vill också vara en röst för kristen
människosyn ien tid då rasism och främlingsfientlighet breder ut sig.
Behovet av profetisk diakoni har tilltagit.
Den grupp som regelbundet firar söndaglig gudstjänst i S:t Staffans
församling är ganska ålderstigen. Den nyrekrytering som sker är måttlig. Szt
Staffans församling firar regelbundet gudstjänst med barn som främsta
målgrupp. I detta sammanhang är musiken en viktig del. Vi uppfattar
samtidigt att för många familjer är det lättare att tänka sig att fira en
gudstjänst under veckan än att gå i kyrkan en helgdag och vi gläds åt den
låga medelåldern på våra veckomässor.
i
Församlingen har betydande resurser i kategorier som personal, fastigheter
och medel till verksamhet. Vi konstaterar samtidigt att församlingen anställt
personal till insatser som frivilliga gör på andra håll, sådant som ger
jdelaktighet och växande i tro och som gör människor till ambassadörer
för kristen tro. Vi vill ge fler tillfälle att växa i tro genom ideellt arbete. Vi vill
\arbeta utifrån principen: ”Man trivs där man behövs!"
j
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Programförklaring
1.

Identitet

Staffans församling är en av Svenska kyrkans församlingar. Vi
lbekänner en enda Gud Fadern, Sonen och den heliga Anden som
'skapan befriar och ger liv. Församlingen är en del av den världsvida kyrkan
och delar den kristna bekännelsen och lovsången till en treenig Gud.
JS1t

-

-

i-

Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom.
Evangeliet leder människan till gemenskap med Gud, som är hennes
ursprung och mål.

är en församling i en episkopal kyrka. Den är en del av Lunds
stift. Biskopen tinns i ledningen i stiftet vars uppgift är att främja och ha
tillsyn över församlingslivet.
Szt Staffan

'l

Szt Staffans

församling har den demokratiska organisationen och kyrkans
;vigningstjänst ett gemensamt ansvar för att bedriva en verksamhet i
ienlighet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

[Församlingen består av flera församlingar som gått samman. Idag har
församlingen en tämligen stark gemensam identitet. Under de senaste
decennierna har församlingsverksamheten karaktäriserats av ett mycket
rikt vardagsarbete med målet att skapa mötesplatser och bjuda in till
Ifördjupad växt i den kristna tron.
5
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'Szt Staffans församling vill, med dopet som grund, inspirera till lärande,
i
samlas till hoppet för att möta livets och världens utmaningar. Vi verkar för i
att människor skall bottna i nåden och vara medskapare som bär ansvar för

Guds värld.
l

Församlingen har ca 50 anställda varav 15 arbetar pastoralt, 20 inom
förskolan och 10 i begravningsverksamheten. Det är dock inte de som är
lförsamlingen utan de som tillhör Svenska kyrkan och som bor och vistas
inom församlingens område. Szt Staffans församling verkar både inom
detta område har också kontakter med kristna på annat håll ivärlden.
Församlingens geografiska gränser är inte gränser för gudstjänstens
gemenskap eller för våra kontakter med människor. Tvärtom har
församlingen uppdraget att verka för internationell diakoni och mission.
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2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

S:t Staffans församling har många församlingsbor och medarbetare. Här
pågår mycket aktiviteteri kyrkans regi. Syftet är att ha en bred verksamhet
som erbjuder något för alla. Församlingen strävar efter att ha låga trösklar i
och en öppen dörr för alla som bor och vistas i S:t Staffan. Utbudet ska
vara rikt med gott innehåll som ger växtplatser och kontakter. Strävan är att
tron skall få konsekvenser i våra liv och bli synlig genom församlingens
diakoni och i mötet med människor. Verksamheternas mål är att peka mot
trons centrum, Jesus.
S:t Staffans församling vill vara synlig och närvarande kyrka och arbetar
särskilt för att även möta människori aktiv ålder. Församlingen vill inte vara
en isolerad from zon i bygden utan vara närvarande där människor finns.
S:t Staffans församling möter endast en del av församlingsborna genom
församlingens huvudgudstjänster. De kyrkliga handlingarna är därför viktiga
möten. Det läggs även stor vikt vid våra andra gudstjänster. såsom
andakteri verksamhetsgrupperna och bönestunder vid hembesök.
IFörsamlingens mål är att nå ut.
;Under de närmaste fyra åren kommer S:t Staffans församling att särskilt
prioritera samtal om kristen tro och kristen undervisning, för människor i
alla åldrar. Församlingen viII fånga upp kontakter med dopföräldrar,
konfirmander, anhöriga m fl och på olika arenor föra samtal om kristen tro: i
sportanläggningar, i hem, i skolor och på sociala sidor på Internet mm.
S:t Staffans församling har tagit namn av Stefanos, en av de första
j
diakonerna. Det är ett namn som förpliktigar. Målet är därför att de som
möter S:t Staffans församling skall få känna sig sedda och uppleva att
församlingen sätter människan i centrum. Församlingen skall vara en
församling som delar människors villkor eftersom kyrkan annars tappar i
trovärdighet. Människor skall erbjudas att hjälpa till att förbättra andra
människors livssituation. På det sättet ges frivilliga tillfälle att växa som
kristna genom sitt engagemang.
Ä
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S:t Staffans gudstjänster ärtänkta att vara gudstjänster med församlingen
och inte bara för församlingen. Människor som själva deltar i skapandet av
gudstjänster kommer att växa som vi gör när vi närmar oss trons centrum.
Genom att göra en tillbyggnad till Brågarps kyrka kommer denna att göras
mer lämplig för barnfamiljers gudstjänstfirande.
S:t Staffans församling är inte bara en lokal avdelning av Svenska kyrkan
utan även en del av den världsvida kyrkan. En församlingens uppgifter är
därför att ge ett stöd till organisationer som verkar på andra håll i världen
med det som är Kristi kyrkas uppdrag.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

3. Den

grundläggande uppgiften

:Gudstjänst
Staffans församling ñrar gudstjänst för att förkunna det kristna
;budskapet kalla till bön, ge tillfällen till personliga möten med Gud själv,
:inbjuda till Herrens måltid och ge möjlighet till lovsång tillsammans med
;andra kristna. Huvudgudstjänsterna på söndagar. Herrens
luppståndelsedag, och andra helgdagar har en särställning. Gudstjänster då,
lmässa firas ger vidare tillfälle att möta Herren på ett särskilt sätt. Samtidigt
är det inte enbart vid dessa tillfällen som gudstjänst firas i S:t Staffans
Iförsamling. Församlingens gudstjänstliv rymmer mer och vi är angelägna
latt gudstjänstfirarna vid alla gudstjänster får tillfälle till ett möte med Gud,
lutifrån de förutsättningar som råder. Gudstjänsten skall vara tillgänglig för
dem som inte redan kan kyrkans språk. Vi firar under veckorna många
olika sorters gudstjänster och andakter med många olika grupper. Målet är
att nå människor i den fas i livet där de befinner sig. Vi menar att
gudstjänsterna är tankställen där man kan få kraft till vardagen, tillfälle till
vila och eftertanke, till att få hopp och förnyat livsmod. Musiken är en viktig
del i S:t Staffans församling. Musiken är inte bara en vacker inramning eller
någon sorts pausmusik. Musiken erbjuder ett möte med det heliga och
språk för det som ord har svårt att uttrycka. Sången blir redskap för
förkunnelse. När allt är som bäst, talar gudstjänsten till alla sinnen så att vi
på ett särskilt sätt förnimmer Guds härlighet och närvaro.
ES:t
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Undervisning
Som kristna behöver vi alla sitta vid Jesu fötter och lyssna till hans ord, och
likt Emmausvandrarna kan vi få möta den uppståndne Herren när vi
samtalar om stora frågor. Församlingens undeNisning omfattar människori
alla åldrar. Det börjar tidigt i möten med församlingens allra yngsta.
Församlingen prioriterar konfrrmandarbete och bjuder in till olika sorters
grupper för att nå olika 15-åringars intressen och förväntningar. I detta
arbete engagerar vi en hel del av de nyligen konfrrmerade som blir viktiga
resurser i undervisningen men de unga ledarna får också tillfälle till egen
fördjupning och växande i tro. S:t Staffans församling vill även ge vuxna
tillfälle till att få gå en grundkurs i kristen tro och ger därför regelbundet
möjlighet till det. Undervisningen ger redskap att förstå livet i ljuset av
kristen tro. Metoden är dialog, ömsesidighet och ett delande av
erfarenheter. I samtalet delar vi de erfarenheter vi har i våra liv och söker
svar tillsammans.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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[Diakoni
;Alla döpta har uppdraget att gå i Jesu fotspår och göra livet ljusare för
iandra. Diakoni ärförkunnelse i handling, ett jordat evangelium. Diakonin
Igestaltar det kristna budskapet om Guds kärlek och alla människors lika
värde. Vi vill också att församlingens diakonala arbete får människor att
känna sig välkomna in i församlingsgemenskapen. Det diakonala
bemötandet skall genomsyra församlingens alla kontakter med människor.
Församlingen strävar efter att bistå dem i församlingen som lever i
utsatthet. Det rör sig om människor i utanförskap av olika slag, missbruk
och besvärliga omständigheter. Vi sätter ett särskilt fokus på barns och
ungas behov. Vi vill ge stöd och redskap till förändring. Alla kristna har fått
kallelsen att leva sina liv i Jesu efterföljd. Szt Staffans församling övertar
inte den enskildes ansvar men vill ge inspiration till att leva ut sin tro |
handling. Här ñnns för övrigt en kraftkälla även för den som ställer sig till
förfogande: Man trivs där man behövs! Man kommer Gud närmare när man
kan se in i en medmänniskas ansikte och I honom eller henne känna'igen
en bror eller syster. Församlingen är också angelägen om att
uppmärksamma behovet av internationell diakoni och samlar stöd till ACT
Svenska kyrkan samtidigt som vi vill stödja den diakoni som riktar sig till
människor i vår närhet som lever i utsatthet, t ex stadsmissionen och
flyktingar som anländer till vår bygd och som har behov som ingen
församling ensam kan klara att möta. Som en självklar del av den
diakonala skyldigheten är vi solidariska med den värld vi lever. Vi står för
rättvisa och hållbar utveckling. Därför handlar vi, där så är möjligt, rättvisa
produkter och strävar efter att handla varor som är framställda med hänsyn
till en god miljö. Vi inser också att vi har ett profetiskt uppdrag att skapa en
medvetenhet om vad vi kan göra som konsumenter.

l
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Mission
l

S: t Staffans församling har som huvuduppgift att nå ut till de människor vi

möter med evangeliet om Jesus Kristus. Det är det centrala församlingens
arbete. Det är grunden för arbetet med gudstjänst, undervisning och
diakoni. Tillspetsat skulle man kunna formulera saken så att 8: t Staffans
församlings huvuduppgift är mission och att denna kommer till uttryck i
gudstjänst, undervisning och diakoni. Det rör förstås mission inom
församlingens geografiska gränser. Det handlar om att nå ut till dem som
bor och vistas i S:t Staffans församling. Några redskap är särskilt viktiga i
det arbetet: den verksamhet som riktar sig till barn och unga men som
också skapar kontakter med deras familjer, musikverksamheten, kyrkliga
handlingar och församlingens diakoni. Missionsarbetet begränsas dock inte
till dessa områden och vi är angelägna om att församlingens arbete skall
präglas av låga trösklar'l kombination med frimodighet och tydlighet om vad
vi tror på Självklart arbetar vi även med internationell mission.

l

I

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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FÖRSAMLlNGSJNSTRUKTlONENS FORMAUADEL

De regler

för församlingen

GUDSTJÄNSTFIRANDE

och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

(17

kap3 och 5 § KO samt37kap 2§ KO)

församlingen firas huvudgudstjänst 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 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i församlingen

enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 :24
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik ..6.6......................................................................................

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP7 § KO)

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

0

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

gånger/âr med

församling

10

i

|:J

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap F2 § KO)

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

församlingen finns följande prästtjänster:

l

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

Hur många organisttjänster finns?

"1. ......................

DIAKONER

Hur många diakontjânster finns i församlingen?

Zd'akme'

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

11

Hur många kantorstjänster finns?

2

FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÃ ANDRA SPRÅK

l

(57ka 5§ KO)

församlingen finns följande större språkgrupper representerade:

romanichibislandskaocharabiska

I

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

Det typiska är att de i församlingen som talar romani chib och isländska även förstår
svenska. Församlingen driver, i samarbete med Rädda barnen och Röda korset
språkundervisning för nyanlända. Möter vi någon i församlingsarbetet som inte förstår
svenska, hänvisar vi vidare då så erfordras.

Finns beredskap
JA

för tillfälliga och akuta behov av att möta människor på andra språk än svenska?

NEJ

l:

Om "JA", ange vilka språk ni har beredskap

att möta människor på vid tillfälliga

och akuta behov:

.Yi_har_599953999.?Malene59mkênäiâtåeêäxiä.%i!!tä!l92.eehâletakçhwz .......

12

