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

i. 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 församlingsinstruktionen

Pastoratets omvärld
1.

Beskrivning

Svenska kyrkan, Lund stift, Villands och Gärds kontrakt, där ñnns V. Vrams
pastorat med drygt 5000 invånare och där är 74,7% medlemmar i Svenska
kyrkan. V. Vrams pastorat är beläget på Linderödsåsen norra sluttning med
vackra skogar, öppna fält och med Vrams än som rinner upp till vattenriket i
Kristianstad.

Västra Vrams pastorat är en del av Kristianstad kommun och medelåldern
pastoratet är 43 år. Fördelningen mellan män och kvinnor är nästan exakt
50% och andelen utrikesfödda är ca 12%, arbetslösheten ca 9 %.

i

I__pastoratet är utlandsfödda främst från Danmark, Syrien och Afghanistan.

Aven ett fåtal från andra länder är representerade.
Det finns en generell jämn fördelning på áldersstrukturen, både när det
gäller ålder såväl som kön. De åldersgrupper som sticker ut något högre är
åldrarna mellan 65-70, 40-45 och 0-9 år.
I Västra Vrams pastorat finns Västra och Östra Vrams församling med
4196 invånare, där Tollarp är en så kallad basort. Här finns de flesta
samhällsfunktioner som tex. vårdcentral, apotek, vårdboenden, bibliotek,
deltids brandkår, Iivsmedelsbutiker mm. Tollarp är 3:e största ort i
Kristianstads kommun.

i pastoratet finns även Linderöds församling, som med sina 786 invånare är
största tätorten efter Tollarp i pastoratet samt, Äsphults församling med 360
invånare, som är stiftets minsta församlings

Max antal tecken: 2150inklblanksteg

pastoratet ñnns 4 kyrkor: Linderöds och Östra Vrams kyrkor med
medeltida vägg- och takmálningar. Även Åsphults kyrka är från medeltiden
men restaurerad utifrån förslag av Helgo Zettervall, Helgo Zettervall ritade
även V. Vrams kyrka som är från 1869.
I

V. Vrams kyrka är huvudkyrka i pastoratet. Ingen av kyrkorna
ligger geografiskt centralt i sin församling

i

pastoratet

Pastoratets expedition ligger i Västra Vram.
Det ñnns lanthandel både i Linderöd och Rickarum, där samlas folk och där
annonserar pastoratet sina aktiviteter.

Skolor finns i Tollarp, Linderöd och i Rickarum, Tollarp har två F-9 skolor
Linderöd en F-3 skola och Rickarum en F-6 skola. Det finns förskolor på
samtliga 3 orter.
pastoratet bor man i skogs-jordbruksfastigheter, egna hem men även
lägenheter både bostadsrätter och hyreslägenheter. Även en hel del
fritidsfastigheter finns i pastoratet.
I

i

På samtliga orter i pastoratet finns det flera företag, allt från enmans- till
större företag med flera anställda. Tollarp erbjuder flest arbetstillfällen. I
övrigt pendlar flera invånare till större orter såsom Kristianstad, Lund och
Malmö. De goda förbindelserna med offentliga färdmedel och med E221ans
nya dragning underlättar pendlandet för arbete och studier.

Nya sträckningen av E22zan har drastiskt minskat restiden och därmed gett
en ökad inflyttning, framförallt i Linderöd där viss generationsväxling sker
och barnfamiljer flyttar in.
Den nya dragningen sammanbinder också samhällen som Tollarp och
Linderöd som tidigare varit delade i två. Detta främjar även kyrkornas
tillgänglighet.

pastoratet ñnns ett rikt samarbete med olika föreningar sásom
idrottsföreningar, hembygdsföreningar, pensionärsföreningar samt kristna
samfund såsom EFK, EFS, Pingstkyrkan och Equmeniakyrkan.
I

Max antal tecken 21 50 inkl blanksteg

z.

Utmaningar och möjligheter

Utmaningar
Att motverka en ökad segregation och sekularisering. I pastoratet finns en
stark förankring av en politik som strider mot en världsvid kyrka och vad
den står för.- Att ensamhet och inkomstklyftorna ökar, ökar behovet av
ekonomiskt och socialt stöd- Att kunskapen om Gud och kyrkans budskap
och dess roll i samhället minskar- Att tillgängligheten till våra
kyrkobyggnader försvåras genom det att de är placerade i utkanten av
samhällena i pastoratet- Att få våra kyrkobesökare att fira gudstjänst i
pastoratet trots att gudstjänsten inte är i församlingskyrkan.- Att utveckla
kyrkan i takt med samhället utan att tappa identiteten. - Att öka kunskapen
om miljökonsekvenserna av de val vi i pastoratet gör och hur miljön hör
samman med Guds skapelse.
Lunds stifts vision ”Bottna i nåden Skapa i världen". Dessa ord vägleder
oss i våra utmaningar och möjligheter.
Våra utmaningar är en ökad segregation, ekonomiskt, socialt, religiöst,
politiskt och kulturellt. Genom människors engagemang i pastoratet kan vi
motarbeta segregation och utanförskap för de svaga i samhället och öppna
upp för möten mellan människor som beñnner sig på olika platser politiskt,
inkomstmässigt, socialt och kunskapsmässigt. En aktiv diakoni frán
personal, förtroendevalda och ideellt engagerade, hjälper människor att
hitta vägen. En annan utmaning är att utveckla kyrkan i enlighet med
Iutherska kyrkan i takt med samhället, utan att tappa identiteten och fokus.
Vi behöver tydliggöra kyrkan och tron så att människorna i pastoratet
känner sig kallade och delaktiga i gudstjänsten. | V.Vrams pastorat har
diakonin fått en framträdande roll som vi kommer att utveckla ytterligare.
Att våra kyrkorum, samlingslokaler inte har en central placering på orterna
försvårar besök och deltagande i gudstjänster och annan verksamhet.
Genom att vi går ut i samhället, på nya arenor och ñnns där människorna
finns ökar kontaktnätet mellan människor och Guds ord.
-

-

Att finnas där människor finns när orken för människan att komma till
kyrkorummet inte finns. Genom hembesök och kyrkskjuts underlättar man
för sina medmänniskor att nå och utveckla sin tro.

Miljökonsekvenser av vårt handlande idag, är en utmaning som finns i både
stort och smått.
Vårt uppdrag är att förvalta várjord, med allt vad det innebär att vårda djur,
natur och varandra. Att uppfylla Guds förtroende och vara ett redskap i
detta, innebär att vi måste göra ett väsentligt miljöarbete själv. Genom
miljöpolicy och utbildning kan vi börja arbetet i pastoratet och genom våra
handlingar sprida kunskapen om den jord vi fått till läns.

Max antal tecken' 2150 inkl hlanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Västra Vrams pastorat är en del av den världsvida kristna kyrkan, vilket
innebär en trosgemenskap med andra kristna samfund i vårt eget
sammanhang, likaså en gemenskap som sträcker sig utanför Sveriges
gränser. Vi hör samman med de övriga församlingarna i Villands och Gärds
kontrakt och med Lunds stift. Västra Vrams pastorat har en tydlig folkkyrklig
grund, där församlingarnas identitet stári relation till alla de som vistas, bor
och verkar där. Men en del av identiteten präglas också av en stark
frikyrklig tradition i pastoratet som väldigt tydligt sätter Kristus, som
världens frälsare i centrum.
Lunds stifts vision "Bottna i nåden skapa i världen” är en tanke som bär
pastoratets arbete i sitt uppdrag att fira gudstjänst, bedriva undervisning
och utöva diakoni och mission. Tryggheten i att vara älskad, buren och
förlåten förvandlas till tjänst och kraft i vardagens liv och arbete. l mötet
med pastoratets medarbetare ideella, förtroendevalda och anställda - ska
alla människor mötas av ett diakonalt förhållningssätt.
Guds nåd innebär att varje människa får sitt värde av det hon är och inte
vad hon gör. Pastoratets verksamhet ska ge människor möjlighet att växa
och utvecklas i sin tro utifrån sina egna förutsättningar. "Lika Olika Unika",
vi vill vara en kyrka där alla känner sig välkomna.

-

-

-

Pastoratets gudstjänster är ett centrum och en utgångspunkt- en
mötesplats där vi rustas och inspireras, där vi tar emot glädje och livsmod
och får tolka våra liv.

Västra Vrams pastorat vill vara en kyrka för hela livet, i sorg och glädje, i
vardag och fest. Vår utgångspunkt är en gudstjänst för alla åldrar, som är
grundad i kyrkans tradition och har vår egen tids uttryck, med högt i tak och
låga trösklar.
Att värna demokratin i världen och i pastoratet är viktigt. Att välja
rättvisemärkt (fairtrade) skapar möjligheter för människor att förbättra sina
arbetsvillkor och därmed sitt liv. Vi säljer rättvisemärkt (fairtrade) i alla våra
tre församlingar och vill genom det inspirera till hållbarhet och till att välja
miljövänliga alternativ.
Det känns viktigt att den arbetsglädje och samarbetsförmåga som finns
mellan personal, förtroendevalda och ideella avspeglar sig i alla möten. Vi
vill vara välkomnande, närvarande och finnas där för varandra och vår
kyrka.
Vi ska vara en kyrka fast förankrad i tradition och historia men med
nutidens språk, tilltal och uttryck.

Max antal tecken: 2150 Inkl blanksteg

2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

Västra Vrams pastorat- en mötesplats och Växtplats
Vi vill finnas till för människor. Genom öppenhet och tillgänglighet vill vi Visa
att kyrkan är en plats för hela livet, som ger kraft och glädje, med högt i tak
och låga trösklar. Pastoratets verksamhet ska inbjuda till delaktighet,
fördjupning och lust att växa i tro. Vi vill finnas där människor är.
Vi har ett uppdrag att tolka och förmedla tro och evangelium i samhället
idag.
Vi vill se kyrkor och församlingshem som mötesplatser i pastoratet och som
en del av den världsvida kristna kyrkan, dit människor är välkomna, där
man samtalar, äter. skrattar, gråter och ber. Delar livet tillsammans.
Vi vill värna demokrati och människors lika värde. Människors olikheter är
en styrka. Alla ska kunna komma med livets djupaste frågor och spegla sitt
liv.
Vi vill fira gudstjänster som är öppna och inbjudande, som ger människor
en möjlighet att möta sig själva, varandra och Gud, därjust de befinner sig.
Vi vill värna vårt rika musikliv, med körsångare i olika åldrar och fördjupa
samarbetet kring gudstjänst med dem.
Vi vill att hela pastoratet ska präglas av dopet som ett sätt att tyda livet och
arbeta med att följa upp dopet. Vi vill genom samtal och möten erbjuda
möjlighet att lära sig mer om kristen tro och kristet liv samt att fördjupa

förståelsen för bibelns berättelser.
Den diakonala uppgiften att erbjuda samtal och stöd och hjälp i livets olika
skeden, ska genomsyra alla verksamheter och åldrar.

Vi tror att ideella berikar verksamheterna. Vi vill fördjupa och utveckla
arbetet med ideella, samt rekrytera fler ideella medarbetare.

Max antal tecken 21 50 inkl blanksteg

3. Den

grundläggande uppgiften

Gudstjänst:
I Västra Vrams pastorat tiras gudstjänst med glädje och förväntan.
Gudstjänsten gestaltar människors möte med både Gud och varandra. Vi
vill att gudstjänsten ska vara öppen, innerlig och inbjudande. De kyrkliga
handlingarna är viktiga uttryck för Guds handlande i våra liv, där människor
tas på allvar och möts med omtanke och värme. Gudstjänsterna ska möta
människors behov av gemenskap och när vi lämnar kyrkan så får vi göra
det med känslan av Gud är med oss. I gudstjänsten är Jesus Kristus
centrum i förkunnelsen, musiken är ett viktigt uttrycksmedel för detta.
Undervisning:
Dopet präglar allt liv i pastoratet. Att människor får växa och utvecklas i sin
tro samt att lära sig mer om bibelns berättelser. Att bibelns berättelser
relateras till varje människas eget liv. Vi är kallade att dela tro och att dela
liv med varandra, oavsett om det handlar om arbetet med barn och familj,
värdegrundsarbete i skolorna, konfirmand-, vuxen- eller körverksamhet.
Diakoni:
Diakoni för oss innebär att möta varje människa utifrån deras verklighet,
oavsett ålder. kön, nationalitet eller social status.
Diakonin genomsyrar hela verksamheten genom ord och handling. I
diakonins tjänst är vi medmänniskor. Genom evangeliet och samtal kan vi
stötta, uppmuntra och finnas till hands för alla människor. Vårt mål är att
bygga relationer och tillit på alla de platser där människor vistas. Genom att
låta barn och ungdomar vara en naturlig del i de beslut som fattas vill vi
från grunden bygga nya generationer som kan verka för medmänniskorna.
Mission:
I Västra Vrams pastorat är att vara sänd av Gud, att gestalta evangelium
och leva på ett sätt mot sig själv och andra, så att Guds kärlek blir synlig på
jorden. Mission är att få vara Guds Ierkärl, genomlysta av nåd och kärlek.

Mission är att leva öppet för andras perspektiv, det handlar om vår
samhörighet och vårt beroende av hela världen, med alla människor och
med vår skapelse. Mission är att ständigt bli påmind om och ständigt få
förmedla vidare att vi alltid är burna av den villkorslösa nåden.
Genom ett öppet samarbete med föreningar, skolor och andra kristna
samfund skapas ett gott klimat för missionen i V. Vrams pastorat.

Max antal tecken Zl 50 Inkl :lanksteg

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

Kyrkoherden ska utifrån vigningslöften och på eget ansvar fullgöra de
uppgifter som anges i kyrkoordningen, leda all verksamhet och gemensamt
med kyrkorådet ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir
utförd. Kyrkoherden har tillsyn över all verksamhet utifrån Svenska kyrkans
tro, bekännelse och lära. (KO 5 kap 1 §).
För varje församling finns också ett församlingsråd, som förutom uppdraget
som är reglerat i KO, bedriver både sommarkyrka och varierande öppen
verksamhet under kyrkoåret.
De ideella medarbetarna är framförallt verksamma i den egna församlingen
medan den anställde personalen arbetar i hela pastoratet.

Även om varje församling har egna projekt och egen verksamhet så
förenas församlingarna i det gemensamma, som till exempel ett stort
engagemang för pastoratets diakonala arbete, gökotta och den
ekumeniska böneveckan i januari.
Västra Vrams pastorat har ett rikt musikliv med både körer och konserter,
över hela pastoratet. Ungdoms och konñrmandverksamheten är
gemensam, där möter vi nyfikna ungdomar som vill utforska, sprida och
lära sig mer om den kristna tron, i hela pastoratet.

Västra Vrams pastorat viII finnas där människor är och bidra till möten
mellan Gud och människor och tillsammans växa i tro och tillit.

Max antal tecken' 2150 inkl blanksteg
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FÖRSAMLINGSlNSTRUKTIONENS FORMALiADEL

De regler

för pastoratet och församlingarnas verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFI RAND E (17 kap 3 och 5 § KO samt 37 kap 2§ KO)
I pastoratet firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag:
Om “NEJ" ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här

JA

NEJ

l:|

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
en|igt senast inlämnad gudstjänststatistik:

Västra och Östra Vrams församling 25 st, Linderöd 10 st, Äsphult 10 st

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

Västra och Östra Vram 31 huvudgudstjänster varav 25 med nattvard
Irinderöd 15 huvudgudstjänster varav 10 med nattvard
Åsphult 15 huvudgudstjänster varav 10 med nattvard

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)
En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund firas som huvudgudstjänst högst

8

equmenia, Efk, mfl

.

Linderöd, V och Ö Vram, Äsphult

gånger/är med ................................................ församling ...........................................................
i

10

PRÄSTER OCH MUSlKER (34 kap 1-2 § KO)

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

I

pastoratet finns följande prästtjanster:

kyrkoherde och komminister

Hur fördelas prästresurserna mellan de olika församlingarna?

Båda prästerna arbetar lika mycket i hela pastoratet

lpastoratet ska det finnas minst en kyrkomusiker som ska vara organist eller kantor
Hur många organisttj'anster finns?

0

Hur många kantorstjänster ñnns?

'l'l

2..

2

DIAKONER
Hur många diakontjänsler finns pastoratet?
i

0

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

,detfinns.enniakoniassjslent .................................................................................................................

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

pastoratet finns följande större sprákgrupper representerade:

I

.Qatiinns..inga.större,leprákgruppar.representerade ..............................................................

I

vår ordinarie verksamhet arbetar vi med olika språk 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:

AEDQâlâkê ...............................................................................................................................................................

'12

E [LAGA

TILL FÖRSAMLI NGSI NSTRUKTION EN

FÖRSAM LINGARNA

|

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.

Pastoratet har 3 församlingar:
Västra och Östra Vrams församling med 3197 medlemmar, är tätort i
pastoratet. Att pastoratets administration är placerad här påverkar också att
det finns mer verksamhet som sträcker sig över flera åldersgrupper
Linderöds församling med 553 medlemmar, är en ovanligt aktiv församling
sett till det ringa antalet invånare. Församlingsrådet interagerar mycket
med församlingsborna. (I stort sätt alla församlingsmedlemmar känner
församlingsborna.)

Äsphuits församling med 243 medlemmar. är _stiftets minsta men de är en
aktiv församling som även har en barngrupp. Äsphuits församling har ett
nära samarbete med equmeniakyrkan i Rickarum.

Max antal tecken 21 50 inkl blanksteg
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