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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 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

Villie församling är en av tre församlingar i Skurups kommun. Antalet
invånare i församlingen uppgår till 3161, varav 2366 är medlemmar
motsvarande 74,8 % av befolkningen. Rydsgård är församlingens centralort
som även är en hållplats för tågen. l Rydsgård ñnns två av församlingens
kyrkor, nämligen Villie och Örsjö. i angränsande byar ingår Slimminge,
Katslösa och Solberga, vardera med egen kyrka. Under de senaste åren
har en generationsväxling präglat församlingen med nytillkomna
barnfamiljer. En avgörande faktor för denna utveckling är
församlingsbornas pendlingsmöjligheter. Antingen med bil eller med tåg
erbjuds tidsmässigt goda kommunikationsförbindelser till större städer som
Köpenhamn, Malmö, Lund och Ystad. Församlingen korsas även av E65
med närhet även till Malmö Airport. Befolkningen väntas även öka då
flertalet nybyggnationer av villor pågår i församlingen. Det pågår även en
omfattande fiberutveckling inom församlings gränser.
Inom församlingens gränser återfinns flertalet arbetsplatser. Den största
har varit lantbruket. Det finns dessutom grundskolor 1-6 i både Rydsgård
och Slimminge. Elever pendlar till högstadium och gymnasium i Skurup
eller Ystad. Villie församlingen har även ett mångårigt samarbete med det
lokala föreningslivet.
På vårdcentralen finns det ett BVC vilket tillgodoser många barn och
föräldrars behov. Barnens vardag utgörs av pendling med skolbuss och
promenadsträckor.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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2.

Utmaningar och möjligheter

En mängd faktorer påverkar den enskildes vardag. En möjlighet såväl som
ett bekymmer gäller pendlings- och kommunikationsmöjligheter. Vintern
vållar besvär och begränsningar i trañken vilket leder till förseningar med
buss och tåg, i värsta fall trafikolyckor. Även under resterande del av året
är trafikförbindelserna och avstånden en oro för människor t.ex. genom

försenade resor färdtjänst/sjuktransport. Även om Rydsgård kan tillgodose
grundläggande behov som vård och inköp så är inrättningarnas omfattning
och utbud krympande. Resultatet blir att människor söker både vård och
livsmedel i antingen Skurup eller Ystad.
En socio-ekonomisk kartläggning påvisar ett skiftande resultat med ett brett
spektrum av livssituationer inkluderande arbetslösa och
långtidssjukskrivna. Människors oro är därför den praktiska vardagens oro:
hur skall min lön/pension räcka till och harjag mina vårdbehov tillräckligt
nära och försedda. Församlingen präglas till stor del av inflyttning vilket
medför att föräldrar är måna om en fungerande skola, skolbussar med
generösa tider och fler övergångsställen så barnen kan röra sig tryggt.
Barn och ungdomars vardag präglas av en fortlöpande digitalisering som
möjliggör informationsinhämtning lättare men behöver även nyttjas
ansvarsfullt gällande Lex. sociala medier.

Äldreboende finns både Rydsgård och Skurup. Detta medför att
församlingsbor från Skivarps och Skurups församling bor och vårdas på
Bruksgården i Rydsgård. Bruksgårdens verksamhet har under årens lopp
präglats både av nedläggningar och återöppnande av avdelningar.
i

Trots att pendling och avstånd är församlingsbornas vardag, är likväl den
största möjliggöraren i verksamheten närheten till människor. Församlingen
strävar efter att vara en plats av tradition och förnyelse där långvariga
relation vårdas och nya välkomnas.
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Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Aposteln Paulus skriver: "Allt harjag varit inför alla, för att åtminstone rädda
några. Allt görjag för evangeliets skull, för att också jag skall få del av dess
löften" (1 kor 9:22). ViIIie församling, som en del av ett evangeliskt-Iutherskt
samfund och Kristi världsvida kyrka, verkar utifrån dessa ord. Att vara allt
inför alla enligt Paulus betyder att söka efter människor och sätta deras
behov först, att finnas till för andra människor ytterst för evangeliets skull.
Församlingens existensberättigande är att vinna människor till Jesus
Kristus. enskilda möten, små och stora sammanhang, hoppas Villie
församling - i bemärkelsen anställda, förtroendevalda och frivilliga - att
denna längtan och önskan skall nå ut till alla som kommer kontakt med
församlingen. Likt Paulus förblir vi ödmjuka inför uppdraget.

-

I

i

ViIIie församling strävar efter att vara öppen och tydlig. Öppen för alla som
söker och ber om hjälp, och tydlig med att församlingens uppdrag är
gudstjänst, undervisning, diakoni och mission allt för evangeliets skull.
Därigenom har barnen en självskriven plats i församlingens gudstjänstliv
och deras perspektiv analyseras även i samband med beslut.

-

Församlingens högmässa, gestaltat med glädje och musik enligt
allmänkyrklig tradition på apostoliskt vis, är utgångspunkten för allt liv och
verksamhet i församlingen. Att vara “allt inför alla" betyder detta
sammanhang att söka så många vägar för så många som möjligt till
församlingens gudstjänstliv.
i

uppdraget för evangeliet strävar församlingen efter att vara en öppen och
inkluderande mötesplats där människor kan känna sig trygga, växa och
utvecklas. Genom en kombination av både förnyelse och nyñkenhet inför
nya vägar söker ViIIie församling, som en del av Kristi kropp, att vara en
plats där människor kan komma till tro allt för evangeliets skull, med Jesu
Kristi hjälp.
I

-

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2. Uppdraget

för de närmaste fyra åren

Utifrån Lunds stifts vision om att "bottna i nåden, skapa i världen, inspirera
lärande och samlas kring hoppet- med dopet som grund -för att möta
livets och världens utmaningar", har ViIIie församling formulerat följande
mål inför de kommande fyra åren. Dessa består att
i

-fortsätta sprida glädjebudskapet om Jesus Kristus!
- Verka för en större delaktighet av barn/ungdomar församlingens
i

gudstjänster.
- Fortsätta med och utveckla våra

”spaghettigudstjänster”.

- Få fler människor till våra gudstjänster.
- Utöka musikverksamheten genom fler körmedlemmar och deltagande

i

högmässan.
- Fortsätta med

vårt ESF projekt och integrera detta i församlingslivet

- Fortsätta med

satsningarna på barnverksamheten med betoning på
årskurs 1-6 samt familjeverksamhet genom utflykter
-

Arbeta för att fler ungdomar vill konfirmera sig i församlingen.

- Vårda och väl bevara församlingens kyrkor och kyrkogårdar

- Utifrån diakonala behov skapa fler mötesplatser/caféverksamhet för äldre
och ensamma
- Fördjupa församlingens kunskaper om bibeln och kyrkans tradition genom
bibelstudier
- Uppmuntra till frivilligengagemang med förhoppning om trosmässig

fördjupning
- Öka församlingens dopstatistik

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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3. Den grundläggande

uppgiften

Församlingens uppdrag att fira gudstjänst och bedriva undervisning,
diakoni och mission grundar sig på Kyrkoordning 1 kap. 2§ vilken i sin tur
grundar sig på Jesu egen Missionsbefallning. Gudstjänst, undervisning,
diakoni och mission tar sig levande uttryck i Villie församling och kan inte
renodlas och sårskiljas som separata moment. Dessa fyra rubriker utgör
tillsammans olika aspekter av vad det innebär att vara en församling på det
lokala planet.
Varje söndag firas som den påskdag den är, där församlingen i bön,
lovsång och nattvard tydligast tar sitt uttryck som Kristi kropp i världen.
Eftersom det är församlingens längtan att alltfler skall upptäcka
nattvardens rikedom har familjemässor även börjat firas vilka sker i
samband med barn/ungdomars medverkan i gudstjänster. Gudstjänsten
avslutas med sändningen ut i världen där det åligger varje döpt kristen att
vara ett vittne för Kristus. Tron behöver även omsättas handling och få
bära frukt- Gud till ära och människor till tjänst. Således är diakoni det
språk med vilket församlingen kommunicerar med människor runt omkring.
l församlingens förbön ber vi bl.a. om att församlingen skall bli till ett hem
vilket är något vi praktiskt försöker omsätta i vår dagliga verksamhet. Därför
månar vi om att varje människa skall känna sig sedd, bekräftad,
välkommen och bemött utifrån sina egna förutsättningar t.ex. genom vårt
ESF projekt där människor får arbetsträna och växa som människor.
i

Tron växer genom näring bl.a. genom undervisningens många former vilket
inkluderar både musik- och barnverksamheten, konfirmandundervisning
samt bibelstudiegrupper för vuxna. Trons språk växer och utvecklas genom
att alla sinnen stimuleras, här fyller musiken med församlingens körer för
olika åldrar en viktig funktion tillsammans med barnverksamheten som med
pyssel och bild tecknar och gestaltar bibelns berättelser.
Församlingens mål är att Villie församling som en del av Kristi kropp skall
bli en växande gemenskap sålunda är vi en missionerande församling.
Därför arbetar vi för att tydligare synas och engagera oss i vårt
Iokalsamhälle allt för evangeliets skull.

-

-

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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2.

FÖRSAMLINGSlNSTRUKTIONENS FORMALIADEL

De regler

för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE (17 kap3 och 5 § KO samt 37 kap 2§ KO)
I församlingen ñras huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag:
Om "NEJ" ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.

JA

EI

NEJ

Undantag på midsommardagen då traditionen bjuder att vi ñrar gemensam gudstjänst
med hembygdsföreningen på slott och herresäten och sammanlyser till respektive

församling.

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § &

18

kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år iförsamlingen
enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 : 24
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik .54. ..............................................................................................

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/år med

församling

i

..

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 7-2 § KO)

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

I

församlingen finns följande prästtjänster:

I

församlingen ska det finnas minst en kyrkomusiker som ska vara organist eller kantor.
Hur många kantorstjänster finns? 1

Hur många organisttjänster finns?

DIAKONER
Hur många diakontjänster finns i församlingen?

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

få»

få*

27??
11
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÃ ANDRA SPRÃK (57 kap 5§ KO)

I

församlingen finns följande större sprâkgrupper representerade:

I

vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk på följande sätt:

Finns beredskap
JA

för tillfälliga och akuta behov av att möta människor

NEJ

D

Om ”JA”, ange vilka språk ni har beredskap

engebka'ySka

på andra språk än svenska?

att möta människor

på

vid tillfälliga och akuta behov:

