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pastoratet finns följande kyrkor:
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Öppettider vardagarMidjö måga.,.

helgervidgudstjänSI.

.Einiakyrka ................................................................

Öppettider vardagar.Mid.fÖ rfräga."

helger.vid.g.u.dstjäns.t.

.Hörjakytka ..............................................................

Öppettider vardagarMidÃölefågâ...
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Malterödekyrka ....................................................

Öppettider vardagar.Mid..fÖl7f[åga...
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.Rökekyrka ...............................................................

Öppettider vardagarxidjölfflfågam
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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 omvårldsbeskrivning samt en programförklaring

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

Pastoratets omvärld
Beslsrivninm

1.:

Tyringe pastorat ligger i Hässleholms kommun och tillhör Göinge kontrakt i
Lunds stift.
Tyringe pastorat består förutom av tätorten Tyringe, till stor del av
landsbygd med kyrkbyarna Finja, Hörja, Matteröd, Röke och Västra Torup.
I pastoratet finns sex kyrkor, ett kapell samt fem församlingshem,
I pastoratet bodde 8050 personer den 31/12 2018, varav cirka 69% tillhör
Svenska Kyrkan.
Det finns ett par frikyrkoförsamlingari pastoratet.
l Tyringe tinns Equmenia och Korskyrkan, där pastoratet är med i ett
ekumeniska samarbete.
I Röke ñnns EFS Missionsförening med EFS missionshus och EFS
ungdomsgård, där ett skrivet samarbetsavtal ñnns.

Tyringe pastorat finns kommunal förskoleverksamhet i Tyringe, Finja,
Hörja och Västra Torup. Det finns skolverksamhet i Tyringe med ák F-9, i
Finja åk F-6, Västra Torup åk F-3 och Röke åk F-6. Gymnasieelever åker
till Hässleholm eller annan ort. Pastoratet bedriver fristående förskola och
fritidshem med kommunala bidrag.
l Tyringe finns en del samhällsservice med till exempel vårdcentral,
folktandvård, idrottsanläggning, bibliotek, och butiker. Samhällsservicen har
försämrats något genom centralisering av t ex banken.
byarna är samhällsservicen betydligt sämre Skolor/ förskolor finns ännu,
liksom hemtjänst. I Röke finns en bank.
l

I

Att Tyringe har varit en populär kurort där man drack brunn ur
Radiumkällan syns på de äldre byggnaderna centralt i orten där Kurhotellet
speciellt utmärker sig. Flera privata vårdhem av skilda slag har av den
anledningen växt fram i Tyringe, Hörja och Finja. De senaste åren har
någon av dessa lagt ner sin verksamhet.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

I

l

|

En del tillverkningsindustrier av mindre och mellan storlek finns iTyringe
och Finja. På landsbygden kring Tyringe finns en del småföretag, i första
hand lant- och skogsbruk. De flesta boende i pastoratet arbetar utanför sin
bostadsort vilket innebär att de pendlartill arbetet. De allmänna
kommunikationerna är bra ifrån Tyringe som har tågförbindelser med de
:större orterna. Men de mindre orterna i pastoratet har varierad tillgång till
Iförbindelser som gör att boende i områdena oftast tvingas ha tillgång till
egna bilar.

Bebyggelsen inom pastorat kännetecknas av enfamiljshus som villor,
fritidshus och gårdar som inriktar sig på traditionellt bruk, men även
hästgárdar, getfarm och hjorthägn finns representerade. Det finns en del
flerfamiljshus i framför allt Tyringe.
Trakten kännetecknas av initiativförmåga och en vilja att landsbygden ska
leva och finnas kvart Det finns ett rikt förenings- och kulturliv, med bland
annat aktiva byaföreningar, pensionärsföreningar och idrottsföreningar
alla församlingarna, Den stora sportanläggningen i Tyringe är en viktig
bidragande anledning till att ishockey, simning och konståkning har
framstående positioner ur aktivitetssynpunkt. Den har förstärkts med
ytterligare en hall, Tyrehallen. Föreningslivet har dock minskat liksom i
övriga samhället och fler vittnar om att det är svårt att engagera människor
föreningar. En minskning även vi ser i medlemsantal och t ex
gudstjänstliv.
i

i

Naturen i pastoratet är en kombination av skog, öppet landskap, vatten och
kuperad terräng vilket har gjort att det finns flera uppskattade
friluftscmråden, bland annat vandringsleder, motionsslingor och golfbana.
På sommaren ser vi en ökning av sommargäster och turister i området, då
från bland annat Tyskland och Danmark. Möjligheterfinns att bo, förutom i
egna sommarstugor och villor, på de lokala Bed and Breakfast, hotell eller
camping som finns i pastoratet.
Vi ser en större utsatthet idag. Fler barnfamiljer och äldre har det sämre
ställt och får inte den ekonomiska verkligheten att gå ihop, Alltfler söker

hjälp hos oss för det nödvändigaste, alltfler sitter ensamma hemma. Allt
fler hamnar utanför arbetslivet och får inte möjligheten att komma tillbaka in
i arbetslivet. Vi ser också att alltfler unga mår dåligt i sin vardagsmlljö.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Utmaningar och möjligheter

Det ñnns många utmaningar för oss i vårt pastorat.

takt med att alltfler yrkesarbetar på annan ort ser vi en utmaning i att hitta
former, tider, utrymme för mötesplatser som passar det arbetsmönstret. Vi
ser en möjlighet i att gå uti samhället och möta människor där de är, och
ñnnas med i de öppna arrangemang som finns i våra byar.
I

Vi ser en utmaning i att hitta platser för fördjupning av vad livet som
människa innebär, vad livet med en kristen tro innebär. Vi ser att det är
viktigt att inte föringa de mindre sammanhangen där människor som möts
får en möjlighet att bygga tillit till varandra, i tro och liv.
i

Vi ser en utmaning i att bevara våra mötesplatser så nära människor som
möjligt eftersom alltmer annat ligger längre bort. Vi ser en möjlighet att
utveckla gemenskaper runt våra kyrkor, för att ta tillvara närhetens glädje.
En utmaning är att framöver finna folk till att på frivillig bas hjälpa till i
kyrkans aktiviteter. Vi tror att det är många som gärna hjälper till och
utmaningen ligger i att hitta dessa människor och ge dem möjlighet att vara
frivilliga på olika sätt som i övrigt passar in i deras liv.
En av våra stora utmaningar är att gudstjänstlivet minskar och att allt färre
går regelbundet pä gudstjänst. Samtidigt ser vi att när vi engagerar oss
särskilt i någon gudstjänst så möter människor upp.

Max antal tecken 21501nkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

vår kyrkoordning läser vi:
"Den kristna kyrkan bekänner en enda Gud Fadern. Sonen och den
heliga Anden som skapar, frälser och ger Iiv. Svenska kyrkan är en del av
den världsvida kyrkan och delar den kristna bekännelsen och Iovsången
till en treenig Gud.
Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom.
Evangeliet leder människan till gemenskap med Gud, som är hennes
ursprung och mål. Hos Gud ñnns ett outtömligt djup av vishet, nåd och
kärlek. Kyrkans tro innebär en grundläggande tillit till Gud och bygger på
Guds väldiga handlingar, som är omvittnade i Bibeln och möter
människorna i deras liv. Tron har ett från det apostoliska arvet överlämnat
innehåll som kyrkan för vidare och som blir till en personlig erfarenhet i
människornas liv.
Svenska kyrkan tillhör den evangelisklutherska traditionen. Läran uttrycks i
trosbekännelser, i skrifter från kyrkans historia, i gudstjänstböcker och
andra nutida dokument som kyrkan har bejakat."
Ur kyrkoordning 2018, s. 5
I

-

-

Lunds stifts vision är "Bottna i naden-skapa i världen". Att inspirera lärande
och samlas kring hoppet med dopet som grund för att möta livets och
världens utmaningar. Visionen ger oss en tolkning av vad Svenska Kyrkans
uppdrag i vår tid kan vara. En del av vår identitet ligger i vårt uppdrag som
Kristi kyrka.

Församlingarna i Tyringe pastorat har präglats av den frikyrkliga/Iågkyrkliga
väckelse som gick igenom bygden under 1800-talet och början av
1900-talet. I församlingarnas identitet ligger en närhet till den Iågkyrkliga
traditionen.

Gemensamt för församlingarna i pastoratet är en önskan om att så mycket
som möjligt ska ske i den egna kyrkan. Glädjen och stoltheten över "sin
kyrka" är tydlig.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

Uppdraget de närmaste fyra åren:
Att fortsätta fånga samtalstillfällen där människor kan växa och mogna i sin
kristna tro och utvecklas som människor, detta i små sammanhang och i
lite större sammanhang.

Att fortsätta jobba med gudstjänsten och dess delar, med nattvarden
fokus. Vi vill att nya människor ska upptäcka mässan och nåden att bäras
den. Vi vill särskilt hitta vägar för unga människor att bli delaktiga i
gudstjänstlivet.
i

i

Att fortsätta värna arbetet kring varje kyrka i vårt pastorat så att
församlingsbor kan fortsätta engagera sig i "sin kyrka". Att också fortsätta
värna en gemenskap i pastoratet, där vi får bära varandra och stötta
varandra.
Att arbeta för en större och bredare idealitet och frivillighet. Att sträva mot
att tillåta människor att ta ansvar kyrkan med sina gåvor och möjligheter
i

Att arbeta med ett fortsatt stöd till de grupper i samhället som har det tuffast
just nu.
Att utveckla och utöka ungdomsverksamheten.
Att fortsätta ett lärande i våra olika sammanhang med grunden i vårt
lärandedokument och i förskolan] fritidshemmets styrdokument.

Att gå ut och möta människor där de finns i vardagsaktiviteter och
fritidssammanhang.

Max antal tecken: 2150|nk| blanksteg

3. Den grundläggande

uppgiften

allt vi gör och är finns de fyra perspektiven kring den grundläggande
uppgiften med. uppgiften bottnar vi i nåden- för att skapa i världen.
I

I

Gudstjänst firas när lovsång, bön, bibelord, förkunnelse och
måltidsgemenskap visar på nåden i Jesus Kristus. Våra huvudgudstjänster
kan se olika ut och ha varierade inslag och firas så att de ger oss modet att
vandra vidare i Jesu närhet och på Jesu uppdrag. Enklare andakter följer
Evardagsverksamheterna så att veckan bärs av gudstjänst i stort och smått.
Regelbundet fira mässa såväl på söndagar som vardagar.
Barnen och ungdomarna ges möjlighet till delaktighet vid mässor/
gudstjänster/ andaktsliv/ verksamheter.
lgenom vårt diakonala perspektiv möts människor när de finns i utsatthet.
Det enskilda mötet med varje människan är ett viktigt möte. Diakon
diakoniassistenter och präster har utrymme för enskilda samtal och
hembesök, där även nattvard i hemmet kan erbjudas. Frivilliga besöker
många av våra ensamma äldre. Blicken för ungas utsatthet är viktig.

Undervisningen tar ett tydligt avstamp bibeln i mötet med alla åldrar. Vi
ser att vårt bibelprojekt "Månadens bibelberättelse" på ett positivt sätt har
lyft fram Bibelns berättelseri alla våra sammanhang. Vi vill i kontakt med
skolan bidra med kunskap och undervisning om vår tradition, vår kyrka, vår
historia och vår tro.
i

l
*

Mission är vårt uppdrag att nå ut till alla människor i vår omvärld.
Budskapet om Jesus Kristus sprids till varje medmänniska som vi möteri
flera olika sammanhang. Att väcka en längtan efter en närmare relation
med Jesus Kristus, att stärka positiva. personliga möten kring det kristna
budskapet. Vi vill vara en del av och ge uttryck för att vi är en världsvid
kyrka. Vi vill följa det som sker omvärlden för att med gåvor och förbön
kunna stötta missionen i andra länder.
i

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

4. Hur är ansvaret

för den grundläggande uppgiften fördelat mellan pastorat och församlingar

e

°.Fh.o".'§"a“ församling??? rêåmläte*

:7

Varje församling har genom sitt församlingsrád möjlighet att påverka, önska
och medverka i hur ansvaret för hur den grundläggande uppgiften fördelas.
l Tyringe församling sker det ansvaret genom verksamhetsråd i Hörja,
'Matteröd och Tyringe/ Finja. varje verksamhetsråd finns 2-3 anställda och
2-3 frivilliga och/ eller förtroendevalda.
Röke och Västra Torup sker det ansvaret genom församlingsrádens
sammanträde.
I

I

,

j
i

Pastoratet tillhandahåller personal som tillsammans med förtroendevalda
och frivilliga arbetar med den grundläggande uppgiften. Kyrkorádets avsikt
är att allt gudstjänstliv och all verksamhet, i så stor utsträckning som
möjligt, ska knytas lokalt kring varje kyrka.
Samordnare är kyrkoherden med hjälp av arbetslaget,

Max antal tecken: 21 50 Inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMALlADEL

De regler

för pastoratet och församlingarnas verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE

(17

kap3 och 5 §

KO

somt37 kap 2§ KO)

pastoratet firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag:
Om ”NEJ“ ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.
I

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § &

18

JA

N EJ

D

kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år var och en av pastoratets församlingar
enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013: 12
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik:
i

Tyringe: 57, Röke:16, Västra Torup 14

Hur fördelas huvudgudstjänster (minst 24 per år och församling) och huvudgudstjänster med
nattvard mellan församlingarna i pastoratet?
I Tyringe församlings firas huvudgudstjänst i stort sett varje söndag och
helgdag. I Röke firas huvudgudstjänst ungefär varannan söndag.
samarbete med EFS firas gudstjänst i stort sett varje söndag.
I Västra Torup firas gudstjänst ungefär varannan vecka.
I

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

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

..1.

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

i

gånger/år med

Equmeniamfl

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

10

församling

i

Tyringe ........................................

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

3,5
Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i pastoratet finnas minst följande antal prästtjänster: .............
I

pastoratet finns följande prästtjänster:
1

Hur fördelas prästresurserna mellan de olika församlingarna?

1 Komminister har ansvar för Röke, Västra Torup och Hörja med
delegation att sitta i församlingsrádet för Röke och Västra Torup.

1 Komminister har ansvar för Tyringe, med delegation att sitta med
församlingsrådet för Tyringe.

1

I

i

Komminister har ansvar för Finja och Matteröd.

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

Hur många organisttjänster ñnns?

Hur många kantorstjänster finns? 41.25..,.MM

1

11

DIAKONER
Hur många diakontjänster finns i pastoratet?

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

..1...fö.tsamlingspedagggsiiänsiz.diakoniassistenttjäneter,.varavenhau ...................

.intiktningpåbam/.unga ..............................................................................................................................

PASTORATETS VERKSAMHET PÃ ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ KO)

I

pastoratet finns följande större språkgrupper representerade:

I

vår ordinarie verksamhet arbetar vi med olika sarâk på föliande 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:

§.U.9§l§K§:ÃEl§K§ ..............................................................................................................................................

12

BILAGA TILL FÖRSAM LINGSINSTRU KTlON EN

FÖRSAMLINGARNA

|

PASTORAVET

Församlingen ansvarar fortfarande för den grundläggande uppgiften Pastoratet har som
pastoralt område ansvar för att församlingarna fullgör den grundläggande uppgiften.
Här ges utrymme för en eventuell beskrivning av vad som är utmärkande och/eller särskiljande
för varje församling i pastoratet.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

13

