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

l DET PASTORALA

PROGRAMMET

Det pastorala programmet utgörs av en omvärldsbeskrivning 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
1.

Beskrivning

Västra Karaby pastorat är beläget i Kävlinge kommun. Patoratet har 6177
invånare, varav 4457 är kyrkotillhöriga. Detta ger en kyrkotillhörighet på ca
72%.
Kommunen har enligt Arbetsförmedlingen en arbetslöshet på 4,2%
(november 2018). Medelinkomsten i pastoratet ligger på ca 30 400 kr, vilket
är ca 12% högre än snittlönen i Sverige. Av de personer som är mellan
20-64 år förvärvsarbetar 85%. Ungefär 48 % räknas som högutbildade
(hittase). Befolkningsökningen ligger på 4,6% det senaste året i
kommunen. Kävlinge kommun har en av Sveriges lägsta Skattesatser,
29,7% Medelåldern i kommunen är 40 är, något lägre än rikssnitt. 27% av
invånarna i kommunen är under 19 år. Pastoratets invånare bor till största
del i småhus (kavlinge.se).
Pastoratet består av två församlingar: V Karaby Dagstorps församling samt
Hofterups församling. Beslut har fattats att lägga samman församlingarna
till nästa mandatperiod.
Pastoratet består till störst del av två större samhällen; Dösjebro och
Holterup med omliggande jordbruksbygd. Området kring Dagstorps kyrka
karaktäriseras också av jordbruksbygd. I Dagstorp finns en kyrka som
under vintertid är stängd pga svårigheter att värma upp kyrkan. anslutning
till kyrkan finns ett litet församlingshem, som förr var byns skola. Delar av
församlingshemmet utgör en lägenhet som hyrs ut till en privatperson.
I

V Karaby kyrka är pastoratets största kyrka och den ligger inte i huvudorten
Dösjebro. Detta bidrar till att kyrkan inte finns "mitt i byn“. Dock ligger
pastoratets största församlingshem, Granstugan, i Dösjebro, vilket medför
att merparten av kyrkans öppna verksamheter har förlagts hit.
Hofterups kyrka är pastoratets minsta och äldsta. Kyrkan med dess
församlingshem ligger utanför själva tätorten.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Den kommunala verksamheten för barn och ungdomar i Hofterup är väl
utvecklad. Detta bidrar till att behovet av verksamhet för barn och unga inte
är lika stort som t. ex i andra delar av pastoratet.
l Dösjebro finns en välfungerande samverkan mellan de befintliga
föreningarna och pastoratet. En samverkansgrupp med representanter från
bygdens föreningar träffas regelbundet, där det planeras olika samarbeten.
l pastoratet ñnns det ett rikt kulturliv med bland annat många musiker.
Detta görs synligt i gudstjänsterna och i olika musikevenemang.

Byarna i de olika församlingarna är orter som många återvänder till.
Människor som bildat familj, flyttar gärna tillbaka, då detflnns en bra
kommunikation med både bussar och tåg. Man uppskattar både närheten
till storstäderna, men även naturen och de vackra omgivningarna.
De som är arbetsföra, pendlar i stor utsträckning till omgivande städer men
det finns även egenföretagare som både bor och arbetari pastoratet.
Pastoratet består främst av villor och lantgårdar och det byggs inte många
nya bostäder, som t ex mindre lägenheter, därför bor en hel del äldre kvar i
sina villor. Följden av detta är färre nya barnfamiljer och att andelen äldre
ökar.

Flyktingströmmen har påverkat många pastorat och församlingar i vårt
land, men har ingen större påverkan i pastoratet. Det finns inga stora
etniska eller språkliga minoritetsgrupper i församlingarna.
Kävlinge kommun har sedan många år varit aktiva inom miljöarbetet, med t
ex Grön flagg och Häll Sverige rent. Boende uppmanas till källsortering.

(kavlingese)
Inom pastoratet finns två stycken F-6 skolor, tre förskolor samt ett
äldreboende. Det finns gott om aktiviteter för barnen i pastoratet, bland
annat olika idrottsföreningar och pastoratet kompletterar med kulturella
verksamheter som körsång och skapande aktiviteter. Då det finns ett nära
samarbete mellan de olika föreningarna och Svenska kyrkan, är det
glädjande att konstatera att det råder en samsyn gällande värdegrunden
utifrån de fyra grundprinciperna i FN's barnkonvention.

Kyrkan har ett gott rykte och ett stort förtroende hos omgivningen.
Medlemsstatiskiken på 72% är hög, dock finns en tendens till att den
sjunker. Gapet mellan kyrkotillhöriga och icke kyrkotillhöriga ökar pga
utträden och inflyttningar som inte tillhör Svenka kyrkan.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Utmaningar och möjligheter

Pastoratet har få anställda vilket är både en utmaning och möjlighet.
Det är utmanande för varje anställd att hantera breda och skiftande
arbetsuppgifter. Arbetslaget blir också sårbart om någon är frånvarande.
Under senaste tiden har antalet besökare ökat vid evenemang och
verksamheter, detta är glädjande, men utamanar befintlig organisation att
räcka till. Fördelarna med det lilla arbetslaget är en kort väg mellan beslut
och genomförande. Denna struktur ger mer tid till pastoratets uppdrag som
kyrka.
På grund av det låga antalet anställda och en ökning av besökare i den
vardagliga verksamheten, behövs fler volontärer och frivilliga medarbetare.
Då pastoratet består av en stor andel i arbetsför ålder är detta en utmaning.
En utmaning är att de förtroendevaldas medelålder är hög och vid nästa
kyrkoval förväntas många avgångar. För att kunna fortsätta som en
fristående enhet, måste pastoratet ha tillräckligt med förtroendevalda. Här
krävs ett arbete att rekrytera yngre. Enligt statistiken i omvärldsanalysen
finns det gott om yngre människor i pastoratet. Utmaningen och
möjligheten ligger i att väcka intresse och engagemang för yngre

medelålder.

Antalet deltagare under söndagarnas mässa har inte ökat under de
senaste åren. Utmaningen är att kunna behålla mässans innerliga struktur
och form oavsett antalet besökare. Enligt kyrkoordningen går andlighet och
Gudsmöte före mätbarhet och statistik.
En positiv trend är ett ökande intresset för vardagens öppna verksamheter.
Vilket ger utrymme för visionen att skapa rum för tanke och tro samt att
möta människor där de är.

Utifrån Guds skapelse och dess natur behöver pastoratet bli bra förvaltare
och bidra till att minska klimatpåverkan. Utmaningen i pastoratet är att
tänka klimatsmart gällande material, produkter och mat som används i
verksamheterna.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Pastoratet består av 6177 invånare 2018-12-31, varav 4445 är
medlemmar, vilket utgör ca 72%. Mässa/gudstjänst firas varje söndag
någon av pastoratets kyrkor, enligt uppgjort schema.

i

Pastoratet ligger i ett område som karaktäriseras av lågkyrklighet, om man
ser till hur många som firar söndagarnas mässor. Däremot är den
vardagliga verksamheten välbesökt.
Öppna dörrar, låga trösklar och högt i tak, är värden som styr pastoratet.
Då pastoratet i enlighet med stiftets vision får bottna i nåden och därefter
med dopet som utgångspunkt gå ut och förkunna Guds rike på just den
plats där vi som människor är satta att verka. Utifrån stiftets övergripande
mål har pastoratefs vison arbetas fram till följande vision: att skapa rum för
tanke och tro samt att möta människor där de är.

Pastoratets vision genomsyrar allt arbete. Detta handlar om att i allt göra
Guds kärlek synlig. Att vara Guds händer och fötter innebär till stor del att
göra Gud tillgänglig för alla. Detta sker så snart människor samlas inte bara
för att fira mässa utan även i de vardagliga mötena. Människans behov av
att vara en del av något större ska kunna tillgodoses, detta gör pastoratets
sociala verksamhet värdefull.
Mässan är det naturliga och självklara navet och utifrån den översätts och
tolkas evangeliet och förs in i den vardagliga verksamheten.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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2.

Uppdraget

för de närmaste fyra åren

Utifrån Lunds stifts vision:
"Bottna i nåden - skapa i världen, inspirera lärande och samlas kring
hoppet, med dopet som grund, för att möta livets och världens utmaningar"
har följande uppdrag arbetats fram:

Barnverksamhet
Utifrån barnens perspektiv ska den redan nu välutvecklade och
välfungerande verksamheten för barn i alla åldrar fortgå. Verksamheten
ska behålla sin innerliga karaktär där alla barn självklart är välkomna.
Musikverksamhet
Då musik främjar både själ och hälsa avser pastoratet att fortsätta med det
goda arbetet att sätta musikens möjlighet i centrum. Musiken är en del av
det gudomliga språket som ska förmedlas till alla.

Volontärarbete
Bygga upp en volontärverksamhet som tar tillvara på olika kompetenser
och som stöttar det befintliga arbetslaget samt ger en möjlighet för den
enskilda individen att känna sig behövd och tagen i anspråk.
Mässa
Behålla mässans innerliga struktur och form oavsett antalet besökare.

Förtroendevalda
Rekrytera personer i arbetsför ålder som vill engagera sig i arbetet som
förtroendevald.
Medlemmar
Stabilisera och vända trenden där medlemsstatistiken försämras.
Miljö
Minska miljöbeslastningen

i

pastoratets samtliga verksamheter.

Sammanfattningsvis ryms dessa uppdrag inom tolkningen av den treeniga
Gudens vilja med pastoratet, dvs att skapa rum för tanke och tro samt att
möta människor där de är.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

3. Den

grundläggande uppgiften

Pastoratet firar mässa varje söndag, förutom vid några tillfällen då det firas
gudstjänst. Mässan karaktäriseras av enkelhet och Iättillgänglighet. Mässan
ger tillfälle till Gudsmöte, gemenskap och en plattform där den enkilda
människan alltid är välkommen utifrån sina egna förutsättningar. Vid påsk,
tacksägelsedagen, alla helgons dag, samtjul och- advensttid firas
högtidligare mässor som är omtyckta och efterfrågade. Några gånger per
termin firas familjegudstjänster som ofta är förlagda i Granstugan. Här får
barnen ta stor plats och har en central roll. Vid ett par tillfällen per månad
ñras vardagsmässa. Varannan vecka firas musikandakt på pastoratets
enda äldreboende, Tallgárden.
Undervisning och lärande är en livslång process som aldrig blir färdig.
Därför vill pastoratet skapa möjligheter till lärande på många olika nivåer.
Det ska vara enkelt för de som vill komma in i verksamheten, men här ska
också finnas möjlighet till fördjupning och förutsättning för att kunna växa i
tron. Det är viktigt att kunna växa i sin tro på ett sätt som är individanpassat
oavsett ålder och bakgrund. Exempelvis bedrivs pedagogisk verksamhet
för alla, alltifrån kontinnandundervisning, samtalsgrupper, föreläsningar,
babyrytmik, musiklek, körsång och förskole- och skolbesök.
Diakoni är Guds händer i pastoratets verksamhet. Det handlar om att möta
människor med respekt och i ömsesidig solidaritet. Platserna för diakoni i
pastoratet är många; sopplunch, promenad, öppna timmar,
samtalsgrupper, handarbetsgrupper men även ute i samhället t. ex på
idrottsplatsen när pastoratet är matchvärdar eller i samarbete med någon
av pastoratets föreningar.
Barn möts och kommer till verksamheter, både i pastoratets lokaler, men
även ute på förskolorna och skolorna. Här sker möten där barnen får
möjlighet att träffa vuxna personer som varken är deras föräldrar eller
lärare, vilket leder till öppna och fria samtal. Pastoratet vill verka för att barn
synliggörs och utifrån deras behov. möjligheter och premisser får vara i
centrum, allt enligt barnkonsekvensanalysens form.

Mission på det lokala planet handlar om att vara synlig i ett brett perspektiv,
att finnas där människorna är. I pastoratet finns ingen tradition att arbeta för
mission ur ett globalt perspektiv. Därför ligger fokus på det lokala planet där
det på ett naturligt sätt blir en del av omvärlden.

Allt kan sammanfattas i pastoratets vision:
Vi vill skapa rum för tanke och tro samt att möta människor där de är.
(Vi i detta sammanhang innefattar hela pastoratet)

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

4. Hur är ansvaret för den grundläggande uppgiften fördelat mellan pastorat och församlingar
och mellan församlingarna pastoratet 7

i

Pastoratet består av två församlingar med varsitt församlingsrád. l
församlingsråden diskuteras den grundläggande uppgiften; gudstjänst,
diakoni, undervisning och mission.
Då pastoratet har beslutat om en sammanläggning av de båda
församlingarna, tas ofta de stora och viktiga besluten i kyrkorådet.
Kyrkorådet bifaller oftast församlingsrâdens förslag. Majoriteten av
församlingsrådens ledamöter sitter även i kyrkorådet.
Vi är ett pastorat där all personal är anställd av pastoratet.

Fördelningen av huvudgudstjänster delas lika mellan församlingarna enligt
domkapitlets riktlinjer.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLlNGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL

De regler

för pastoratet och församlingarnas verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÃNSTFIRANDE

(17 kap 3 och 5 § KO

samt37 kap 2§ KO)

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

JA

NEJ

B

FORMER FÖR GUDSTJÃNSTER (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:

V Karaby och Dagstorps församling:28 Hofterups församling:24

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

V Karaby och Dagstorps församling: 28 med mässa och 7 utan mässa.
Hofterups församling: 24 med mässa och 2 utan mässa.

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

..

10

församling

i

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 5 KO)

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

.2.

.........

pastoratet finns följande prästtjänster:

I

Kyrkoherde 100%

Hur fördelas prästresurserna mellan de olika församlingarna?

Alla präster är anställda av pastoratet. Fördelning av personalkostnader
görs på verksamhet.
Intentionen hos både förtroendevalda och anställda är att få
församlingsborna att delta i gudstjänster och övriga verksamheter över
församlingsgränserna.
Kyrkoherden är ledamot i V Karaby och Dagstorps församlingsrád och har
delegerat uppdraget till komministem att vara ledamot i Hofterups
församlingsrád.

I

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

Hur många organisttjänster finns?

Hur många kantorstjänster finns?

1

'l'l

40 .................

DIAKONER

Hur många diakontjänster finns i pastoratet?

0

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

.Rastqralet.har.tQtaIt..9.anställda..2Apräster..(2x1.0.0.%)i..1..9rganist.(Z5%).........i......

.1.kamer..(.100%)....1..Iörsamlingspedagng.(90%l,...1..assisten1.i...
.törsamlingsijänst..(.65%),.samt.treyaktmästare.(3x10.Q%)............................................4...4

.medhåde.1r1r.e..(kyrka..och.församlingshemmch.ytmejjänstikyrkogárdj ..............
PASTORATETS VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ KO)

I

pastoratet finns följande större sprákgrupper representerade:

,gat..fi.n.n§..i.nga.stänger'.ävenålsaâprákgmppçL ........................................................................

vår ordinarie verksamhet arbetar vi med olika språk

Då

föliande sätt:

Inte aktuellt i dagsläget.

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:

EngâlêlSêåIl/âkê ............................................................................................................................................

12

BEEAEÄ TILL FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN
O

FÖRSAMUNGARNA

|

PASTORATET

Församlingen ansvarar fortfarande för den grundläggande uppgiften. Pastoratet har som
pastoralt omrâde 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.

V Karaby kyrka är pastoratets största kyrka och har en god akustik med en
Molander orgel. Här anordnas större arrangemang framför allt med
musikalska inslag såsom körkonserter men även festmässor.
Dagstorps kyrka är en populär förrättningskyrka pga sitt vackra läge och sin
fantastiska utsikt. Kyrkan är lämplig för musikarrangemang under
sommaren. Dock hålls kyrkan stängd under vintertid då det är svårt att
hålla kyrkan uppvärmd samt att då begränsas kyrkans tillgänglighet.

Hofterups kyrka är en populär förrättningskyrka dels för sin ålder och dels
för sin intima prägel. Även här fyller musiken en viktig roll framför allt för
mindre kammarmusikaliska evenemang. samband med
sammanslagningen av pastoratets församlingar kommer Hofteups kyrka att
få en mer framtrände roll vid söndagens mässor, pga sin innerliga karaktär.
Intill kyrkan finns ett församlingshem, Kyrkstugan. Detta används främst för
uthyrning i samband med förrättningar samt för syföreningen och
handarbetsgruppen.
I

I Dösjebro ligger pastoratets största församlingshem, Granstugan. Här firas
enkla vardagsmässor och familjegudstjänster. Den vardagliga och öppna
verksamheten för alla åldrar sker i huvudsak här. Då vi inte har en
kyrkobyggnad "mitti byn" har Granstugan blivit en viktig samlingsplats och
ett naturligt rum för möten där hela livet får plats.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

'l3

