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

1.
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PASTORALA PROGRAMMFT

Det =pastorala programmet utgörs av en omvärldsbeskrivning samt en :programförklaring

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

Pastoratet-s omvärld
.1.

Beskrivning

Allmänt: World Values Survey presenterade för några år sedan en
kulturkarta, som tydligt visar att Sverige inte alls är något "lagom-land" när
det gäller religion och värderingar. Tvärtom, visar det sig att vi är ett av de
mest sekulariserade och individualistiska länderna i världen. Vi föredrar en
sekulär världsbild och värderingar byggda på rationell grund. På det här
sättet är Sverige ett ytterlighetsland. Man kan kanske säga att ”laddningen"
upplevs så svag hos kyrkans budskap, att det inte med självklarhet förmår
att överföras till nästa generation. Det här är själva grundförutsättningen att
förhålla sig till för allt kyrkligt församlingsarbete. Trender: Framtidsforskarna
har också enats kring ett antal förekommande trender i vår tid. Det finns en
ganska stor mångfald av individuellt formade mikrolivsstilar. Fokus har i
viss mån flyttats från grupp till individ. Familjekonstellationerna är också
stadda i förändring. Det är inte ovanligt att den varierar från vecka till vecka
för barnen. Sociala medier är en viktig sida av digitaliseringen och innebär
att man känner sig tvungen att vara tillgänglig under en stor del av dygnet,
vilket kan kallas "tillgänglighetsstress”. En annan stressfaktor kan man
benämna "möjlighetsstress", vilken innebär att människor upplever att de
vill kunna ta tillvara en stor del av alla de många möjligheter som idag ñnns
i vår del av världen. Detta är nog en stark anledning till nutidsmänniskans
upplevda tidsbrist. Den upplevda oron idag kretsar mycket kring klimat,
miljö, att bli utsatt för brott, att bli sjuk och arbetslös. Pastoratets struktur:
Den 31 december 2018 bodde i pastoratet 8345 personer och 72,7 % är
tillhöriga. Under samma år flyttade det in 639 människor och 589 flyttade
ut. Det är intressanta siffror, eftersom forskningen visar att nyinflyttade har
en något större benägenhet att träda ur kyrkan, vilket vi också kunnat
märka rent konkret. Statistiken säger också att 294 personer är
änkor/änklingar och 643 är skilda, vilket inte måste betyda att de lever
ensamma. Dopfrekvensen ligger på ungefär 70 %. Ungefär 50 % väljer att
konfrrmera sig. I 70 % av dödsfallen väljer familjen en kyrklig begravning.
Runt 23 % väljer kyrklig vigsel, en trend neråt. Genom de kyrkliga
handlingarna får vi mycket stora kontaktytor gentemot församlingsborna att
ta till vara. I pastoratets tätorter dominerar viIIabebyggeIse och ny
viIIabebyggeIse växer ständigt fram, främst i Vä-Skepparslöv. Det finns
relativt få arbetsplatser inom pastoratets gränser, vilket innebär att
Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

utpendlingen dagtid är stor. Det finns dock en del mindre industrier,
bilverkstad, mack, vårdcentral, äldreboende, flera förskolor och tre
grundskolor. Arbetslösheten ärförhållandevis låg i pastoratet. Det finns
också i pastoratet ett ganska rikt föreningsliv för församlingarna att kunna
anknyta till. Strax utanför Vä finns en kriminalvårdsanstalt, där vi bedriver
verksamhet bland de intagna med präst och diakon. E 22 passerar genom
pastoratet, men påverkar egentligen inte det kyrkliga arbetet. Eventuella
olyckshändelser på denna trafikpulsåder påverkar naturligtvis vår
beredskapsplan, vilken också innesluter andra tänkta risker i samhället.
När det gäller turism, är det mestadels Vä kyrka med sina medeltida
målningar man söker sig till. Ytterst få invandrare har slagit sig ner i
pastoratet och de som finns är oftast muslimer och de önskar ingen kontakt
med församlingen. Förväntningar på Vä-Skepparslövs pastorat: Utifrån vår
attitydundersökning 2018, som skickades ut till 1300 slumpvis utvalda
medlemmar i pastoratets församlingar att besvara, finns några intressanta
punkter att beakta. lnformationsmässigt har vårt församlingsblad ganska
storträffsäkerhet. Runt 80 % av medlemmarna läser denna publikation helt
eller delvis. På andra plats kommer den lokala tidningen,
Kristianstadsbladet, från vilken hälften av våra medlemmar inhämtar
information om pastoratets aktiviteter. Musik- och temagudstjänster
upplevs som de mest attraktiva gudstjänstformerna. Kyrkkaffe upplevs som
helt oviktigt inför beslutet om man ska komma till kyrkan eller inte. Det
önskas att gudstjänsterna ska vara glädjefulla. engagerande och
vardagsnära. De får inte vara allvarsamma eller uppfordrande. De allra
flesta tyckte att församlingarnas gudstjänster var lätta att förstå och följa
med i. Anledningen till att man besöker kyrkan är en önskan att uppleva
högtid/stämning. sjunga/lyssna till musik och få uppleva stillhet/andakt. Att
lyssna till predikan var väldigt lågt rankat. Man verkar besöka kyrkan för att
nå en slags inre harmoni. Ordet är mindre viktigt än känslan/upplevelsen.
De sociala skälen för ett besök är också mindre viktiga. Ett exempel på
glidningen från kollektiv till individ. Anledningen till att inte besöka kyrkan är
att det som sker där inte förmår att väcka intresse. Tidsbrist var också en
betydande orsak till att inte delta. Från hälften av svaren framgår att
anledningen till att låta döpa sina barn är traditionen, men en tredjedel
anger faktiskt skälet att man vill att barnet ska tillhöra en kristen församling.
De prioriterade områdena för församlingsarbetet bör enligt svaren vara att
man ska känna sig behövd. arbete med mänskliga relationer i vid
bemärkelse, livsmeningsfrågor, etik, ensamhet och lidande. Miljöarbete och
arbete fokuserat på migration/integration kom längst ner på listan.
Förväntan finns också att församlingen ska finnas som en "resurs" för
individen vid vissa tillfällen i livet. Man kan kalla det för en punktuell
förväntan. Individen har inte längre samma intresse av att ställa sig till
förfogande för kollektivets behov. Tanken att kyrkan ska tillhandahålla
tjänster åt individen är påtaglig i nuläget.
Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Utmaningar och möjligheter

Utifrån omvärldsanalysen kan man se en del utmaningar för församlingarna
att arbeta med. Det kommer att krävas en större omställningsförmåga för
att kunna hantera de nya förutsättningar som ständigt dyker upp i form av
trender och personligt färgade seder. I vår verksamhet behöver vi ständigt
göra nya överväganden kring vad som är kyrkans kärna och periferi.
Många barn har en regelbundet skiftande familjesituation och utmaningen
där är att förhålla sig neutral och ha en god kontakt med de olika
familjekonstellationernas medlemmar. En annan mycket stor utmaning är
att hantera den kontrast som finns mellan samhällstrender och kyrkan.
Samhället präglas av individualism, mobilitet och digitala mötesplatser.
Kyrkan präglas av gemenskap, territoriell förankring och har gamla rum
som sin fysiska mötesplats. Det behövs sannolikt inte ett större utbud av
aktiviteter från församlingarnas sida, som ytterligare ger ”möjlighetsstress”.
Snarare bör man göra prioriteringar och verkligen fundera noga innan man
startar upp nya verksamheter. Det vi gör ska tydligt spegla kyrkans kärna
och stimulera människors existentiella nyfikenhet, behov av stillhet, andakt
och känsla av mening. Utmaningen är att människor ska kunna uppleva att
det församlingen har att erbjuda snarare ska kunna integreras i livet som
det ser ut, och inte vara ytterligare en aktivitet som läggs till alla de andra,
som redan finns. Att utveckla och fördjupa de arenor som speglar kyrkans
kärna är att föredra framför att ständigt skapa nya. Modet att ifrågasätta
och lägga ned en del verksamheter måste ständigt finnas. Här ñnns en
väldigt tydlig koppling till stiftets vision Bottna i nåden, skapa i världen. Ska
vi ta oss an olika utmaningar, måste vi våga misslyckas. Det vågar vi, om vi
lever i den förvissningen, att vi hela tiden är omslutna av den gudomliga
nåden och upprättelsen. Det finns alltid nya vägar framåt. Den
undervisande dimensionen kommer fortsatt att vara av stor betydelse i
församlingarna. Vi kan inte förvänta oss att det sekulära samhället ger
denna undervisning i något forum. Därför måste just undervisningen ha en
framskjuten position och tillåtas prägla mycket av det som sker i
församlingarna. Till slut måste frågan ställas om verkligen alla de
mänskliga möten som sker i församlingarna varje vecka tas till vara på
bästa sätt. I alla utmaningar finns också en kärna av möjligheter att ta till
vara och arbeta vidare med. Utifrån omvärldsanalysen behöver vi rent
konkret, med tanke på stor nybyggnation, satsa mera på barn- och
familjearbete och dopet. Eftersom människor vill känna sig behövda,
behövs en satsning på ideellt arbete. Församlingsbladet behöver bibehålla
hög relevans och läsvärdhet, eftersom så många läser det. Musiken
upplevs som viktig av många. Att förnya gudstjänsterna genom att
integrera mera musik kan vara en väg framåt för gudstjänstñrandet. Inte
minst behöver vi uppenbarligen arbeta mer med predikan!

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

identitet

För att kunna sätta ord på församlingarnas identiteti pastoratet, finns det
vissa ledord som genomsyrar det mesta som förekommer, ledord som
också ger kontur åt församlingssynen.
Församlingarna är en gemenskap av människor, som gestaltar Svenska
kyrkan, en evangelisk-luthersk kyrka, på lokal nivå och som också är en del
av den världsvida kyrkan. Människorna är de som är med och bygger upp
församlingen genom att delta och medverka på olika sätt. Pastoratets
församlingar har en lågkyrklig prägel, vilket innebär att prästens roll inte är
så central som i mera högkyrkligt präglade traditioner.
Det finns en öppen och tillåtande attityd när det gäller reflexion kring
teologi, människosyn och församlingarnas grundläggande uppgift.
En öppenhet finns också för att låta människor genom sina seder kunna
påverka kyrkans riter de önskar delta i. Med rit menas här det som ñnns
formulerat i kyrkohandboken beträffande gudstjänster/mässor och kyrkliga
handlingar. Seder handlar om människors önskemål, vid främst kyrkliga
handlingar, om t.ex. musik, sång, poesi och utsmyckning, samt att själv
kunna delta i vissa moment i en ut. Öppenhet innebär dock inte en okritisk
hållning till alla de trender som finns i form av seder.
Utifrån de synpunkter som framkom i attitydundersökningen har de som
företräder församlingarna en positiv och engagerande hållning och förmår
entusiasmera, skapa gemenskap och ge omsorg.
Strävan är också att öppna upp för mer och mer ideella krafter inom
församlingsarbetets olika områden. Viktigt är att det också finns ett
utrymme för de människor som bara vill komma och delta, ”ta in", utan att
känna krav på att vara aktiv.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

z. Uppdraget

för de närmaste fyra åren

Tanken är att en mera vässad lärosatsning ska fortsätta de närmaste fyra
åren, eftersom det märks att kunskapen om kyrkans tro och tradition stadigt
blir allt sämre. Barn- och ungdomsverksamheten har visserligen, enligt vår
attitydundersökning, ett högt anseende bland församlingsborna, men att
den är en dopundervisning måste ytterligare förtydligas. Detta är särskilt
prioriterat och anknyter väl till Lunds stifts vision. Främst handlar det om att
mera undervisa om bibelberättelserna och kyrkans högtider.
Genom diakonin vill vi kunna nå de svaga och utsatta i samhället, såsom
sjuka, långtidssjukskrivna, ensamma och arbetslösa. Bara fantasin sätter
gränser vid identifieringen av vilka som just är svaga och utsatta. Särskilt
nämnas bör ungdomarna. Många mår väldigt dåligt och behöver samtal
och stöd. Redan idag ñnns en del ungdomsdiakonala kontakter, men
fokuseringen bör bli tydligare.
Utvecklingen av gudstjänsten är viktig. Utifrån vår undersökning finns det
en del förväntningar på just gudstjänsten. Målet är att fler och fler ska
uppleva gudstjänsten som relevant för det egna livet och känna delaktighet
i den. Målet är också att utnyttja handbokens alla möjligheter till varierande
gudstjänstformerför alla åldrar. Nyckeln till upplevd relevans kan vara att
förkunnelsen anknyter till företeelser som är aktuella i vår tid och framförs
på ett språk som underlättar förståelsen utan att "djupet" går förlorat och att
man i gudstjänster och kyrkliga handlingar också använder musik skriven i
vår tid.
En fortsatt satsning på att hålla hög kvalitét på de kyrkliga handlingarna är
angeläget. De ger många ovärderliga kontaktytor och man bör också lägga
ett missionsperspektiv på dem, vilket innebär att vi arbetar med språket i
syfte att underlättar för människor att öppna upp sig för budskapet och
kanske kunna få uppleva en troserfarenhet. I slutändan kan vi inte påverka
om människor kommer till tro eller inte, men vår uppgift är att göra vad vi
kan för att underlätta vägen till tro. Upplevs gudstjänsterna och de kyrkliga
handlingarna som relevanta, har vi goda möjligheter att vårt överräckande
av hopp, lärande, upprättelse och mod att möta livet tas emot på ett positivt
sätt, vilket ligger i linje med Lunds stifts vision.
Mission tenderar lätt att bli liktydigt med olika insamlingsinsatsertill
internationellt hjälparbete. Det är naturligtvis väldigt viktigt, men uppdraget
är att få in missionsdimensionen i flera områden av församlingsarbetet,
vilket innebär att vi vill försöka påverka människor till att ta emot det kristna
budskapet, känna en "angångsupplevelse".
Att ge barnen en särskild plats i församlingsarbetet är en nödvändighet,
därför att Jesus själv välsignade, värnade och uppvärderade barnen. Att
ständigt försöka se på allt församlingsarbete utifrån barnens perspektiv är
av den anledningen inget som kan tänkas bort. En levande
barnkonsekvensanalys är något som måste finnas med i all kontinuerlig
planering av olika verksamheter. Frågan som hela tiden måste ställas är:
Hur ska barnen få utrymme här och känna sig välkomna?
Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

3. Den

grundläggande uppgiften

Församlingen har ett uppdrag att fira gudstjänst, bedriva diakoni,
undervisning och att verka missionerande. De tre lokala församlingsråden
har här ett speciellt ansvar att tillsammans med präster, diakon, musiker
och pedagoger arbeta med hur de fyra ansvarsområdena ska utformas och
få ett innehåll.
En viktig anledningn till att vi ñrar gudstjänst är en övertygelse om att
människor sannolikt har ett behov av att delta. Gudstjänsten behövs som
ett andningshål i den splittrade och stressfyllda vardagen. En gudstjänst
har flera viktiga dimensioner på en och samma gång. Kyrkorummet kan
genom sitt n'ka symbolspräk, tillsammans med allt annat som sker i
gudstjänsten, uttrycka att hela vårt liv får vila i och omslutas av Gud.
Gudstjänsten uttrycker att vi får känna oss burna, förlåtna, upprättade och
inspirerade att gå vidare i livet med glädje. Alla som ñrar gudstjänst, ska
förhoppningsvis också kunna uppleva en ömsesidig mänsklig gemenskap,
vara varandras medvandrare på livsvägen, en diakonal ådra i gudstjänsten.
Undervisning och möjligheten till fördjupning av tron, är en väldigt viktig bit
av vår Iutherska kyrkas gudstjänst, men också att väcka en tro är ett viktigt
perspektiv, ett missionsperspektiv. Att gudstjänsten ska bli en hjälp att hålla
samman livets olika pusselbitar till en helhet är väldigt viktigt.
När Jesus manifesterade gudsriket, skedde det ofta genom det vi
benämner diakonala handlingar, vilka blev till hans egen identitetshandling.
Han ville uttrycka att han kommit för att tjäna en sargad mänsklighet iform
av fysiskt, psykiskt, socialt och andligt helande. Denna röda tråd av omsorg
måste fortsätta i den lokala församlingens diakoni bland alla åldersgrupper.

Undervisningen i församlingen äri mångt och mycket en dopundervisning.
När det gäller barnen kan vi inte räkna med att det finns en kristen trosmiljö
i hemmen runt de döpta barnen. Genom att t.ex. satsa på bibeläventyret i
vissa äldersklasseri skolan, ges en möjlighet att lyfta in de bibliska
berättelserna även hos de barn vi inte nåri övrig undervisning.
Diskussions- och undervisningsgrupper för vuxna är viktigt att kunna
erbjuda.

Missionsarbetet blir mer och mer betydelsefullt lokalt i församlingarna. Det
måste finnas som en röd tråd i en stor del av församlingsarbetet. T.ex. väl
genomförda kyrkliga handlingar har en större missionspotential än vi
kunnat ana. Det människor spontant uttryckeri de sammanhangen visar att
det är så.
Samtidigt måste missionen, genom internationellt inriktat arbete,
manifestera att den lokala församlingen är en del av den världsvida kyrkan.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

4. Hur är ansvaret för den grundläggande uppgiften fördelat mellan pastorat och församlingar
och mellan församlingarna iipastoratet ?

Pastoratet ansvarar för personal, ekonomi, drift- och underhåll av
fastigheter, administration och begravningsverksamheten.
Församlingarna ansvarar för verksamheten knuten till den grundläggande
uppgiften inom ramen för pastoratets personalbudget och varje församlings
rambudget för verksamheten.
Inom varje församling bedrivs verksamhet, som gestaltar den
grundläggande uppgiften i sin helhet. fast på litet olika sätt utifrån lokala
förutsättningar.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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FÖRSAMLlNGSINSTRUKTIONENS FORMAUADEL

De regler för pastoratet och församlingarnas verksamhet som

GUDSTJÄNSTFlRANDE

(17

rör _domkapitlets tillsyn.

kap 3 och 5 § KO samt 37 kap 2§ KO)

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

JA

NEJ

|:|

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § & 18 kap 6 § KO)

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

Vä-Sk: 21

Träne-Djurröd 12

Köpinge12

Hur fördelas huvudgudstjänster (minst 24 per år och församling) och huvudgudstjänster med
nattvard mellan församlingarna i pastoratet?
l
l
I

Vä-Skepparslövs församling firas gudstjänst varje kyrklig helgdag.
Träne-Djurröds församling 35 kyrkliga helgdagar.
Köpinge församling 35 kyrkliga helgdagar.

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (77 KAP7 § KO)

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

.3

i

.....

gånger/år med

E

församling

10

i

u

PRÄSTER OCH MUSlKER (34 kap1-2 § KO)

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

pastoratet finns följande prästtjänster:

Kyrkoherde och två komministedjänster

Hur fördelas prästresurserna mellan de olika församlingarna?

Vä-Skepparslöv 1,6 tjänster
Köpinge 0,7 tjänster
Träne-Djurröd 0,7 tjänster

I

pastoratet ska det finnas minst en kyrkomusiker som ska vara organist eller kantori

Hur många organisttjänster finns?

..1 .......................

11

Hur många kantorstjänster finns?

..............2

DIAKONER

Hur många diakontjänster finns pastoratet?
i

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

iDiakonijänsten.har..15%.i.veckan.på..Vä.-.ans.talten ..............................................................

AKomministertiänslen,pá.Mä:anstalten,..ZQ.9/0...köps..in.fränpppmannanånga

pastorat.. ..............................................................................................................................................................

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

i

pastoratet finns följande större spräkgrupper representerade:

vår ordinarie verksamhet arbetar vi med olika språkpå föllande sätt:

Vid behov kan vi använda engelska. Det sker ibland vid kyrkliga
handlingar.

Finns beredskap

JA

E

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

NEJ

D

Om "JA“, ange vilka språk

ni

har beredskap att möta människor på vid tillfälliga och akuta behov:

.långglêlsê ...............................................................................................................................................................
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BILAGA TILL FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN

FÖRSAMU NGARNA PASTORATET
|

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.

Rent allmänt har pastoratet en mera Iâgkyrklig prägel och tradition.
I Vä-Skepparslövs församling växer det stadigt upp nya villaområden, vilket
gör att det sker en ganska stor inñyttning. Många av de boende är födda på
annan ort, flyttar hit, bor på orten och arbetar på ytterligare någon annan
ort. vilket innebär att man inte märker av någon speciell känsla just för
boendeorten. Det smittar av sig på känslan för kyrkan. Den finns där och
kan erbjuda vissa tjänster ibland. Det är svårt att hitta engagemanget för
sin hemförsamling.

Träne-Djurröds församling har en tydlig positiv Iandsbygdskaraktär. Det
finns en stark känsla för orten och kyrkan har en självklar ställning som
"mitt i byn." Samma gäller för Köpinge församling.
Detta håller dock på att brytas, på grund av att människor utifrån kan köpa
billiga bostäder i församlingen. rusta upp dem, bo förhållandevis billigt och
sedan arbeta på annan ort, som tex. i Hörby, Höör eller Lundaområdet.
Kortare och rimlig pendlingstid till dessa orter har möjliggjorts genom
ombyggnaden av E22.
Träne-Djurröds församling har också en gammal anknytning till
Equmeniakyrkan, vilket innebär ett visst samarbete på gudstjänstsidan och
så förväntas också ske.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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