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

Församlingens omvärld
1.

Beskrivning

Veberöds församling harfunnits i sin nuvarande form sedan början av
2000-talet, då de tre tidigare församlingarna Veberöd, Silvåkra och Vomb
efter lokala initiativ förenades. Församlingen ligger i den östra kanten av
Lunds kommun med pendlingsavstånd såväl österut, som till Lund och
Malmö. Kommunikationerna får anses rimligt goda då tätorten ligger
längsmed en huvudåder för skånsk öst-västlig vägtrafik. Den lokala
storflygplatsen ligger nästgårds och den regionala är dessutom nåbar på
45 minuter. Här bor drygt 5700 människor, varav ca 4300 är medlemmari
församlingen. Lokalsamhället präglas av stor företagsamhet med över 500
(huvudsakligen små) företag på orten, samtidigt som många pendlar till
arbete och skola. Veberöd finns skola upp till åk 9, därefter fortsätter de
flesta ungdomar sina gymnasiestudieri Lund.
I

Veberöd utgör en trygg och överskådlig miljö för de flesta att bo och leva i.
Vid sidan av det dagliga arbetet finns det goda möjligheter till aktiv och
inspirerande fritid. Den vackra naturen längst Romeleåsens skogsklädda
sluttningar bjuder på många möjligheter till friluftsliv. Föreningslivet på orten
erbjuder de flesta former av aktiviteter, inte minst för de uppväxande
generationerna.

Veberöds samhälle har succesivt förvandlats från landsbygd med
jordbruket och enstaka industrier i centrum till en tätort av förorlskaraktär.
Bostadsbyggandet har sketti intervaller med 1970-talet som den stora
expansionstiden. Bebyggelsen består till största delen av friliggande villor
av varierande storlek och karaktär. Bristen på lägenheter har med tiden
blivit påtaglig och hindrar den nödvändiga generationsväxlingen. Inte minst
bebyggelsens karaktär gör att unga människor lämnar orten när de flyttar
hemifrån, medan inflyttningen sker i samband med familjebildning. För
närvarande planeras och genomförs en måttlig utbyggnad i tätorten, med
både villor och lägenheter.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Veberöd finns en utbyggd omsorg för den äldre delen av befolkningen. På
orten finns även ett äldreboende. Liksom i övriga landet medför en
åldrande befolkning att behoven av omsorg, inte minst när det gäller
boendeplatser, kommer att öka. Den relativa bristen på boendeplatser på
det lokala äldreboendet, samt det faktum att äldre bor kvar i sitt
ursprungliga boende så långt som möjligt, accentuerar vikten av att äldre
ges möjlighet att deltaga i aktiviteter så att ensamhet och isolering bryts.
l

Såväl bokstavligt som bildligt är församlingen en "kyrka mitt i byn".
Kyrkobyggnadernas centrala placering motsvaras av att människornas,
samhällets och kyrkans liv är sammanflätade på många plan. Många delar
av det vi gör, inte minst inom det vi benämner diakoni, sker på andra
arenor än kyrkans egna och med externa samarbetspartners exempelvis
kommunens äldreomsorg, dess anhörigstöd och krisplanering etc.

-

Inom församlingen finns inga övriga kyrkor, samfund eller trosriktningar

organiserade.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Utmaningar och möjligheter

Veberöds församling står inför många olika utmaningar och det beror inte
bara på att medlemsantalet sjunker, utan på den tid vi nu lever i. Vi är mitt
uppe i ett globalt digitalt kunskapssamhälle med en teknisk utveckling som
går allt snabbare. Samhället är också mer inriktat på individen än på
gemenskap. Människor flyttar och rör på sig mycket mer nu och det kan
upplevas stå i kontrast till kyrkans lokala förankring där vi vill gemenskap
och möta människor inne i kyrkans rum.
På det individuella planet är de existentiella frågorna både närvarande och
frånvarande för Veberödsbon. De är marginaliserade i flertalets aktiva liv
men blir påträngande när livet inte blir som förväntat. De dagliga eller
kortsiktiga frågorna gäller förskoleplatser eller barnens skolgång; att få
tiden att räcka till eller ekonomin att gå ihop. De djupare frågorna utlöses
då ofta av livets kriser. detta ligger det möjligheter- människan är skapad
till gemenskap och bearbetar sina intryck av verkligheten tillsammans, inte
minst fysiskt, och för det behövs annat än enbart digitala mötesplatser.
I

Vissa ekonomiska realiteter, som förvisso är de samma för flertalet
församlingar i Svenska kyrkan, fortsätter att påverka medlemsutvecklingen
negativt. Då priserna på bostäder förväntas öka p. 9. a. fortsatt bostadsbrist
samt låg ränta, kommer sannolikt hushållens skuldsättning att öka då
husköpen ñnansieras med lån. Detta gör att många sannolikt försöker göra
sig av med icke-nödvändiga utgifter. Risken finns, och ökarju svagare
anknytning till sin församling man upplever, att medlemsavgiften till
Svenska kyrkan anses utgöra en sådan utgift. Därvidlag kan man förvänta
att antalet medlemmar i åldersgruppen 46-55 år- gruppen med de högsta
inkomsterna sjunker hastigt de kommande åren.

-

Även om Veberöd präglas av sin karaktär som Iokalsamhälle, står det
samtidigt klart att det är en del av en globaliserad värld. Det världsvida
samhällets öppenhet och möjligheter gör också att vi möter en handfull
skara EU-migranter i Veberöd, eller kan bli en del av mottagandet av
människor som flyr från konfliktområden. Detta kan komma att utmana ett
samhälle som hittills inte kännetecknas av en utbredd etnisk mångfald.
De närmaste fyra åren behöver Veberöds kyrka renoveras såväl invändigt
som exteriört. Nytt värmesystem behöver installeras tillsammans med
innerfönster för värmeekonomin och inneklimatet. Detta utgör, även med
centrala bidrag, en avsevärd ekonomisk ansträngning. Silvåkra kyrka utgör
ett särskilt delikat problem; antalet boende i församlingsdelen är lågt p. 9.
a. Fortiñkationsverkets förvaltning av Revingefältets militära
övningsområde men kyrkan är av kyrkoantikvariskt stort intresse.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Församlingens identitet är att vara ett synligt tecken på Guds levande
närvaro i världen. detta ligger att Veberöds församling:
I

- är en mötesplats för alla åldrar
- är en växtplats för tro och liv

' är en aktiv del av det lokala samhällslivet
. är öppen för den mångfald som finns i den kristna tron
. kännetecknas av en bred verksamhet
› verkar för solidaritet med utsatta individer och grupper
0 förvaltar och utvecklar ett
historiskt arv

Max antal tecken; 2150 inkl blanksteg

2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren
Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Utifrån omvärldsanalysen, och de utmaningar som identifierats skall
Veberöds församling särskilt ta sig an följande uppdrag:

Tillhörighet
Tillhörigheten stärks genom att fler människor upplever en personlig
anknytning till Veberöds församling och Svenska kyrkan. För att uppnå
detta är goda relationer i alla former avgörande. All verksamhet inom
ramen för kyrkans grundläggande uppgift skall verka för att upplevelsen av
tillhörighet etableras, utvecklas och stärks. Det är viktigt att öka de
personliga erfarenheterna och kunskapen om vad Veberöds församling är
och gör genom tillgängliga kommunikationsvägar.

Kyrkor och andra lokaler
Dessa bör kontinuerligt anpassas så att det fysiska rummet svarar mot
församlingens behov av ändamålsenliga mötesplatser. Det innebär att
renoveringen av bl. a. Veberöds kyrka skall ske med hänsyn till det
historiska värdet, funktionalitet, barnvänlighet, miljö, estetik, samt att
beakta kostnader och balansen mellan bevara och utveckla.

Solidaritet
Här förenas det globala och lokala. l Veberöds församling skall alla känna
sig välkomna oavsett ålder, kön, sexuell läggning och etnicitet. Veberöds
församling vill se, förstå, värdesätta och tillvarata kraften som finns i olikhet,
utsatthet och normalitet. När världen, iform av människori nöd eller på
flykt, kommer till Veberöds församling skall församlingen bidra till att möten
uppstår där alla känner sig välkomna. Församlingen skall på så sätt vara
en aktiv miljö för integration och mångfald.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

3.

Den grundläggande uppgiften

Liksom alla församlingar i Svenska kyrkan har Veberöds församling en
grundläggande uppgift, med fyra delar; attflra gudstjänst, bedriva
undervisning samt utföra diakoni och mission. Det är viktigt att alla fyra
delarna medvetet ñnns med i planering och genomförande, såväl
individuellt som gemensamt, i varje enskild uppgift.

Gudstjänsten
Gudstjänsten gestaltar berättelsen om Jesus Kristus, hans liv, död och
uppståndelse. Den ger uttryck för hur Jesus såg den människa som
behövde få mod och hopp tillbaka. Veberöds församling vill att gudtjänsten
skall rusta oss för det dagliga livet. Att tillsammans med andra påminnas
om att Gud är närvarande i våra liv och älskar oss för dem vi är. Lovsången
och bönen, dopet och nattvarden, orden och musiken ger oss energi att
leva i trons gemenskap med varandra mitt i världen.
Liksom Jesus kallade många av de han mötte till tjänst, vill vi göra
detsamma. Att göra människor delaktiga i gudstjänsten menar vi är ett
uttryck för detta gudstjänst är något vi gör tillsammans!

-

Undervisning
Målet för församlingens undervisning är att människor ska få kännedom
om, och personlig erfarenhet av kristen tro och kunna växa i den. För att
förstå kyrkan och dess historia behöver allt församlingen gör präglas av ett
lärande och delande perspektiv. Vi vill berätta om Guds handlande för att vi
tror att detta berör, är relevant och påverkar människors liv runt om i
världen och i Veberöds församling idag.
Diakoni
Diakoni är omsorgen om människan. Veberöds församling skall diakoni
inte främst uppfattas som en egen verksamhet, utan som ett perspektiv
som genomsyrar all verksamhet. Uppgiften att se den enskildes behov,
kunna växla mellan att vara ett stöd, om möjligt hjälpa och alltid bekräfta
människans värde inför Gud utan att beröva den andre sin autonomi och
initiativförmåga skall prägla våra möten med människorna.
I

-

-

Mission
Veberöds församlings mission växer ur församlingens gudstjänst. Detta då
den Guds-tjänst som vi döpta kallas och inspireras till i gudstjänsten tar vid
efter samlingen, vare sig det är söndagens huvudgudstjänst, den enkla
veckomässan eller andakten på äldreboendet. Då går vi ut med och i våra
liv och gör Gud och människor tjänsten att vittna om det vi hört och tror.
Ofta är det en enkel handling, och inte stora ord och proklamationer, som
skänker hopp och liv när Guds-tjänsten levs och görs.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL

De regler

för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFlRANDE

(17

kapa och 5 § KO samt37 kap 2§ KO)

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

JA

I

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § &

18

E

NEJ

D

kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i församlingen

enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 :24
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik .4.0. ..............................................................................................
Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som
ingår i Den svenska kyrkohandboken som huvudgudstjänst?

Om "JA” ovan, hur många gånger per år? NÅGON GÅNG

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket

i

Lunds

JA

NEJ

CA1 GÅNG/MÄN

stift

JA

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok

JA

|:|

ALLTID
NEJ

|:|

NEJ

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

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

gånger/år med

›

V

10

församling

i 47.

D
D
D

PRÃSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

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

l

..

församlingen finns följande prästtjänster:
En kyrkoherde

I

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

Hur många organisttjänster finns? .0.75 ................

Hur många kantorstjänster finns?

DIAKONER

Hur många diakontjänster finns församlingen?
i

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

Det pågår rekrytering av präst eller diakon.

l'l

..1.

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

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

I

församlingen finns följande större språkgrupper representerade:

svenska, engelska, tyska, danska

I

vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk påföljande sätt:

Finns beredskap
JA

för tillfälliga och akuta behov av att möts 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:

svenska, engelska. tyska, danska

12

