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Församlingsexpeditionen har expeditionstid för personliga besök och telefontid:
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Församlingens webbplats:
Sociala medier:
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Följande dokument, som relaterar till församlingsinstruktionen. flnns i församlingen och är
insända till kontraktsprosten:
Barnkonsekvensanalys som genomförts vid framtagandet av

NejD

Ja

församlingsinstruktionen
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Pastoral plan

för användandet av församlingens kyrkor
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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
Beskrivning

1.

Stora Köpinge församling ligger i Ystad kommun och består av flera mindre
byar men där en stor del av befolkningen är koncentrerade till Köpingebro
och Nybrostrand. Församlingen har fyra kyrkor, Stora Köpinge, Stora
Herrestad, Öja och Borrie. Tre av kyrkorna är medeltida. Öja kyrka är
byggd 1894. Församlingen har en prästgård där större delen av kyrkans
verksamhet bedrivs. Den rymmer både personalutrymmen, församlingssal
och barn- och ungdomslokaler. Intill prästgården har församlingen en
lekplats och ett utegym.
församlingen bor både äldre och yngre människor, många barnfamiljer,
småföretagare, lantbrukare och konsthantverkare. De flesta av de boende
pendlar till arbete på större orter. Församlingen har de senaste åren ökat i
antal framför allt p.g.a. inflyttning till Nybrostrand och Köpingebro. Härfinns
en järnvägsstation vilket möjliggör pendling till Ystad och Malmöområdet.
Närhet till natur och hav och med god service vad gäller skola och
barnomsorg gör platsen attraktiv för barnfamiljer.
l församlingen finns det förskolor, en grundskola och fyra vårdboenden. l
församlingen finns också en kvinnoanstalt och ett häkte där församlingens
komminister har en 40% tjänst.
Vid årets slut 2017-12-31 hade församlingen 3810 invånare. Antalet
kyrkotillhöriga är 2795. Det motsvarar 73% av befolkningen
I

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2. Utmaningar och

möjligheter

Församlingens utmaningar och prioriteringar 2018-2021

Gudstjänster och kyrkliga handlingar
Kyrkans centrum är gudstjänsten. Församlingen ska under perioden
prioritera söndaglig mässa. Våra gudstjänster ska präglas av mångas
delaktighet och med barnens perspektiv i fokus. Resursförstärkning
kommer att läggas på de kyrkliga handlingarna. Framför allt kommer vi att
arbeta aktivt med att höja dopfrekvens och kontirmationsstatistik.
Närvaro i samhället
Kyrkan ska vara aktiv i samhället. ldag samverkar kyrkan med
vårdboenden, kvinnoanstalten och häktet. Kontakten med skolan ska
prioriteras för perioden. Även andra samverkansformer med närsamhället
ska eftersträvas. Integrationsarbetet med nysvenskar ska utvecklas. Även
möjligheten att skapa nya arenor och mötesplatser närmare
församlingsborna ska utvecklas.

ldealitet och frivillighet
Kyrkan ska vara en plats där frivilliga får möjlighet att ta ansvar och Växa in
i gemenskapen. Vår utvecklingsplan för det ideella arbetet ska
implementeras och resurser ska avsättas för utbildning och rekrytering av
frivilliga.
Samverkan
Kyrkan behöver samverka med andra organisationeri civilsamhället.
Kyrkan behöver också samverka internt. Stora Köpinge församling är en
liten församling med de begränsningar det innebär. Kyrkan ska under
denna period söka samverkan med församlingarna i närområdet kring
frågor som berör administration, gudstjänster och annan lämplig
verksamhet.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Stora Köpinge församling vill vara en plats för:
Bön

- det som kännetecknar kyrkan mer än något annat är att bönen lever

församlingens mitt. Bönen är församlingens in- och utandning. Här hämtar
hon kraft att möta vardagens arbete och festens glädje. Jesus drog sig ofta
undan för att samla kraft i sitt möte med människor. När han kom till
templet och fann att det var kommers och en livlig marknad i områdena
runt templet drev han ut försäljarna. Mitt hus skall kallas ett bönens hus.
Men ni gör det till ett rövarnäste. (Matt. 21:13).
i

-

Gemenskap i församlingen ska alla finna sin plats som den människa
Gud skapat var och en. När Paulus talar om gemenskapen säger han; Ni
utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den (1 Kor 12:27). Kroppen är
en enhet. Alla delarna har en specifik uppgift. Alla behövs. Ingen del i
kroppen kan säga att den andre inte behövs. Vissa delar i kroppen har en
mer undanskymd plats och är inte synlig för alla, medan andra delar är
väldigt synliga och märkbara. Vår uppgift, oavsett vilken plats vi hari
kroppen, är att inhämta de impulser som kommer från Kristus_

-

Tjänst vår grundläggande hållning som enskilda kristna och som kyrka är
att vi är sända i världen för att tjäna. På lärjungarnas fråga om deras plats i
närheten av Jesus svarar han: Den som vill vara stor bland er skall vara de
andras tjänare. (Matt. 20:26). Jesus blir också vår förebild som Paulus ger
uttryck för; Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus
Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud
utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av
oss. (Fil. 2:5-7).
Församlingens vision:
Stärka tro, hopp och kärlek i ord och handling till
-Gud
-medmänniskan
-sig själv
-skapelsen
Församlingens mål:
Stora Köpinge församling har som mål att skapa och bygga gemenskap där
tro kan stärkas, hoppet växa och kärlek komma till uttryck i ord och
handling.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Uppdraget

för de närmaste fyra åren

Se under rubriken utmaningar och prioriteringar.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

3. Den

grundläggande uppgiften

Kyrkoordningen
Stora Köpinge församlings grundläggande uppgiften blir tydliggjord i
kyrkoordningens andra avdelningen om församlingen. "Församlingens
grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på
Kristus och leva itro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds
rike utbredas och skapelsen återupprättas."
Lunds stift
Stora Köpinge församling är en del av den världsvida kyrkan. Som
evangelisk Iuthersk kyrka i Lunds stift är vi satta att dela tro och liv och att
tjäna människor med kärlekens handlingar. Lunds stifts vision, Bottna i
nåden och skapa i världen, är också en bärande del i församlingens vision
och mål. Församlingen som en plats för bön, gemenskap och tjänst talar
också om den in- och utandning som finns i gudstjänsten. Jag får komma i
bön till den Gud som tar emot mig i nåd för att sedan sändas ut till mina
medmänniskor med kärlekens handlingar och där skapa i världen.
Församlingen
l Stora Köpinge församling utför sin grundläggande uppgift genom att dela
evangeliet om Jesus Kristus Som Fadern har sänt mig, sänderjag er (Joh
20:21). Kristus har inga andra händer, fötter, öron eller ögon än de vi har
Därför är det värt uppdrag att sprida tro, hopp och kärlek till dem vi möter,
som vi nu uttrycker i vårt mål för församlingen. Detta kommer till uttryck i
den verksamhet vi bedriver. All verksamhet ska regelbundet prövas mot
detta mål. För att hämta kraft i den uppgiften möts vi till bön och gudstjänst.

Gudstjänst
Gudstjänsten är hjärtat (blodet som pulserar) eller lungan (in- och
utandningen) i vår församling. Gudstjänsten ska byggas på mångas
delaktighet och med barnens perspektiv i fokus. Gudstjänstens språk och
tilltal ska vara nära, berörande och gemenskapsfrämjande.
Undervisning
Vårt uppdrag att undervisa följer med dopbetallningen. Gå därför ut och gör
alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga
Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. (Matt 28:20).
Undervisningen och bibelns berättelser ska vara centrala i all verksamhet.
Varje verksamhet ska ha ett moment av bön, andakt och sång som följer
kyrkoåret eller annan tematik.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Diakoni
Diakonin har ytterligare förstärkts i vår församling. Med diakontjänsten lyfls
de diakonala frågorna. Genom diakonin tydliggörs vårt ansvar för varandra
i ord och handling.
Mission
Kyrkan lever i Guds mission. Som sådan är hon sänd till världen för att
skapa genom att dela tro, hopp och kärlek i ord och handling. Med stiftets
vision om att bottna i nåden och skapa i världen får uppdraget sin
sammanhållande funktion. Först samlingen, bönen och sedan sändningen,
tjänsten. Så lever vi Guds mission.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS 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 huvudgudstjânst varje söndag och kyrklig helgdag:
Om "NEJ" ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.
I

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § &

18

JA

NEJ

8

kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i församlingen

enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 :24

enligt senast inlämnad gudstjänststatistik 2.8.. .............................................................................................
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Om ”JA" ovan, hur många gånger per år? NÃGON GÅNG

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds

D

CA1 GÅNG/MÄN

stift

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok
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HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)
En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund firas som huvudgudstjänst högst

0

.................... gånger/är med

församling
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PRÄSTER OCH MUSIKER (34k0p1-2 § KO)

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

församlingen finns följande prästtjänster:
1

I

Kyrkoherde

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

Hur många organisttjänster finns?

0

Hur många kantorstjänster finns?

DIAKONER

Hur många diakontjänster ñnns i församlingen?

1D'ak°"

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

11

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

I

församlingen finns följande större sprâkgrupper representerade:

iEäfHFQlH4å!?llâlfê.ü'lllêrlllgââläffâêläfåKSLHRBEI..llâlfälââlüllüg .............................

I

vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk påföljande sätt:

Engelska och spanska används vid gudstjänster och samtal på anstalten,

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, tyska, franska, danska och spanska
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