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l församlingen finns följande kyrkor:
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Församlingsinstruktionen består av två delar: ett PASTORLT PROGRAM och en FORMALIADEL

1. DET PASTORALA PROGRAMMET
Det pastorala programmet utgörs av en omvårldsbeskrivning samt en programförklaring
för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst. bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.
För hjälp: Se Vägledning för arbetetmed församlingsinstruktionen

Församlingens omvärld

1-.§9§!$ri1r!ing-.v..

Asarum-Ringamåla församling är en av tre församlingar i Karlshamns
kommun. Till ytan är församlingen vidsträckt med gränser både mot
Småland i norr och mot havet i söder.
2020 består församlingen av totalt 11.767 invånare varav 67,3% (76,7% Y

2014) är tillhöriga Svenska kyrkan. lnvånarantal har ökat med 615 personeri
sen 2014 beroende på utbyggnad av bostäder och äldreboende inom
pastoratet.
Från 2000 har andelen tillhöriga minskat från 94,5% till 67,30% i

församlingen, vilket följer nationell trend med minskade inträden genom
dopet och ökade utträden. Genomsnittsåldem för personer som begär
utträde är ca 42 år. Bedömningen är att inom 10 år är andelen tillhöriga
60%.

“

Åldersfördelningen av tillhöriga är: 24% under 20 år, 21% mellan 20-39 år,
26% mellan 40-59 år, 23% mellan 60-79 år samt 6% över 80 år.
I församlingens norra delar i Ringamåla är den enda samhällsservice som
finns kvar en kommunal förskola med ca 9-15 barn. Skola, affär och bank
har sedan länge flyttade till tätort. Några större arbetsplatser finns inte och
många har engagemang i Iant- och skogsbruk. Föreningslivet utgörs till

största del av hembygdsföreningen. Barn i låg- och mellanstadiet har
*skolgång både Svängsta och Asarum medan högstadiet har skolgång på
;Stenbackanavet i Asarum. Närmaste gymnasium flnns på
êVäggagymnasium i Karlshamn. Ringamåla har stabilt ca 450 tillhöriga
genom åren.
I mitten av församlingen finns Svängsta beläget och som en gång var en
stor industriort med ABU, Svängstamattan, Facit och många andra företag. I

Storhetsperioden var under 60-70-tal och många flyttade till Svängsta för
att bo och arbeta. Idag ser arbetsmarknaden annorlunda ut. De stora
företagens och den stora inpendlingens tid är förbi.
Under de senaste åren har dock en förändring märkts i Svängsta där
inflyttning skett av unga familjer. Dessa familjer behöver barnomsorg,
skola, föreningsliv och allmänna kommunikationer. Det mesta av detta ñnns
i Svängsta och har byggts ut i takt med inflyttning ökat. Mötesplatser utöver
föreningar och Iivsmedelsaffär är restauranger. Samhällsföreningen som

i

verkar för ett levande samhälle.
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Sammantaget är Svängsta en ort som befinner sig i förändringsprocess
från bruksort till ett samhälle som präglas av småskalighet, behov av lokalt
engagemang och mötesplatser.
Asarum brottas med att vara ett mindre samhälle i nära anslutning till
Karlshamn. Affärslivet har i stort sett flyttat ut från centrum till
mellanrummet mellan Asarum och Karlshamn. De stora
livsmedelsaffärema, olika småföretag, fritidsaktiviteter. friskola för åldrar
upp till åk 9 finns i området. Ett av de större bostadsområdena i

församlingen, Korpadalen, gränsar till denna del.
I kommunens långtidsplan 2030 för Asarum finns tankar om ett
sammanhållet centrum med bostäder, affärer och service samt någon form 5

av torg. 1 utkanten av Asarum finns planer för att bevara Iandskapsrummet
för rekreation och friluftsliv.
l Svängsta vill kommunen förtäta och försköna centrumbebyggelsen och
utveckla frilufts- och besöksnäringen kring Mörrumsåns närvaro.
I Ringamåla vill kommunen enligt långtidsplanen skapa en levande bygd
och beakta jord- och skogsbruksnäringen.
I församlingen finns det sex förskolor, varav en i Svängsta och en i

Ringamåla. samt fyra skolor. En av dem är Stenbackanavet där det går ca
250 elever, grundsärskola, fritidsgård och Asarums bibliotek.
Särskilda boenden i församlingen finns fördelat på två orter Mariegården i

Svängsta och nybyggda Östralycke i Asarum.
De flesta arbeten i Asarum sker till stor del inom offentlig sektor och
småföretag av varierande sorter. Stiftsgården Södra Hoka är beläget i

Asarums församling och har betydelse för församlingslivet, särskilt för de
yngre som regelbundet är på läger och ledarutbildningar där.
Antalet sysselsatta i kommunen är ca 80% och total arbetslöshet är ca 8%.
Ungdomsarbetslösheten i åldersgruppen 20-24 år 10%.
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2. Utmaningar och möjligheter

Att det finns både utmaningar och möjligheter för oss som kyrka är väl ett
tidlöst konstaterande. Inte minst har 2020, med sin Covid 19-pandemi, visat
just detta. Av den har vi kunnat lära mycket. Precis som stiftsvisionen säger
så har vi en botten, en grundplan, att stå på och i. likaså möjligheter att ha
med oss en kraft i förverkligandet.
En förändring fr 0 m 2021 är att Asarums pastorat (med Asarums och
Ringamåla församlingar) övergår i en gemensam församling. Det är en
organisatorisk förändring, men också en förändring som kan ge ett annat .

tankesätt, nya möjligheter. Däremot förändras inte de utmaningar vi står
inför.
Genom utträden och demograli minskar antalet tillhöriga också i vår
församling. Dopfrekvensen är fortfarande ganska stark men minskar ändå,
precis som ex-vis konfrrmander och gudstjänstdeltagare. Detta ger ringar
på vattnet i form av försämrad ekonomi, som ger funderingar över hur det i

sin tur påverkar verksamheten och de yth'e förutsättningar vi har av
personal, fastigheter och annat som spelar in. Det är definitivt en utmaning
som helhet för oss. Vilka möjligheter det samtidigt ger är en spännande
fråga.
En stor möjlighet är relationsbyggandet. Dels handlar det om de
mötesplatser vi som församling redan har, gudstjänster,
verksamhetsgrupper, kyrkliga handlingar. samtal. Därtill kan knytas
kontakter med kommun, övriga församlingar (både inom och utanför
Svenska kyrkan) inom Karlshamns kommun och kontraktet samt andra
organisationer och föreningar. I dessa relationer kan vi fortsätta
församlingsbygget, som hela tiden förändras. Att vara utan
församlingshem, vilket har varit en realitet några år, har varit grunden för
nytänkande. En lokal mitt i Asarum har tillkommit med namnet Hjärtat, och
det har fungerat väl just som relationsutveckling med församlingsborna. Vi
behöver m a 0 fortsätta att hitta mötesplatserna på olika sätt, inte bara
Iokalmässigt. Gudstjänstlivet behöver också fortsätta utvecklas utifrån det
projekt (gudstjänstprion) som har avslutats. När vi är en församling istället
för pastorat ges möjligheten att fira endast en huvudgudstjänst per söndag.
Det kan stimulera att Fira andra typer av gudstjänster i högre grad och
därmed bredda och fördjupa gudstjänstlivet.
En sämre ekonomi behöver inte nödvändigtvis innebära sämre
verksamhet. den kan också öppna upp för större kreativitet och viljan att
hitta nya former.
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Programförklaring

1. Identitet

Asarum-Ringamåla församling är en del av Blekinge kontrakt i Lunds stift,
Svenska kyrkan och den vändsvida kyrkan. "Vi" är ett ord som ska
användas på ett öppet och inkluderande sätt. Uppdraget för
Asarum-Ringamåla församling är att vara kyrka mitt ibland människorna
och dela evangelium. Lunds stiftsvision ” Bottna i nåden och skapa i

världen" uttrycker väl det som vi i vårt lokala arbete vill vara och göra.
Gudstjänstens delande och mottagande av Ord och Sakrament är
församlingens hjärta och kraftkälla. Vi ska vara välkomnande och öppna för
alla människor, med möjlighet till delaktighet utifrån egna förutsättningar. Vi
vill förmedla kristen tro genom att förverkliga Ordet och vara Guds händeri
församlingen. I orden ”What Would Jesus Do”, (WWJD) kan vi finna
vägledning och riktning.
Vi vill arbeta uppsökande, samverka med andra församlingar och vara en
aktiv del i kommunens ekumeniska arbete.

Asarum-Ringamåla församlings ledord kan sammanfattas i:

Öppna dörrar. öppna händer, öppet hjärta.
Vi vill arbeta utifrån den grundteologi, som arbetets fram under
Gudstjänstprioriteringen under åren 2017-2019. Vi samlas kring
förkunnelse och delande av EVANGELIUM. Evangelium utifrån Guds
kärlek till människan och utifrån människans uppgift att sprida denna kärlek
vidare till andra i världen.
Evangelium: Vi möts i hoppet. Hoppet och tron på att ljuset vinner över
mörkret i slutänden, även om det kanske inte alltid känns så här och nu.
När det inte blir som vi har tänkt oss eller när tron sviker oss tinns Gud med
sin hjälp, tröst, förlåtelse och villkorslösa kärlek.
Guds kärlek till människan: | Guds ögon är vi alla oändligt värdefulla och
älskade. Guds kärlek är villkorslös och inkluderande. Alla människor,
oavsett bakgrund, är lika inför Gud och det är också så vi får se på
varandra. Gud finns nära oss och samtidigt är Gud större än vi själva och
bär oss genom livet, i både med- och motgångar.
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2. Uppdraget för de närmaste fyra åren

Människans uppgift att sprida Guds kärlek vidare till andra i världen: Vi har
alla behov av att bli sedda, respekterade och älskade. Genom att dela våra
erfarenheter av vad det kan innebära att vara människa kan vi vara Guds
redskap i världen. Vi får också del av ett ansvar: att dela med oss av det vi
har till andra och att sprida vidare allt det vi fått av Gud, både i ord och
handling. Jesus visar på hur vi kan leva i gemenskap, hjälpa dem som har
det svårt och att bryta negativa mönster. Vi får lita på Guds kärlek när vi
tillsammans gör skillnad i världen: Ingen kan göra allt, men alla kan göra
något.
Allt arbete i Asarum-Ringamåla församling föregås av god förberedelse.
Arbetet görs utifrån upplagd strategi och av engagerade volontärer,
medarbetare och förtroendevalda. Vi vill strategiskt arbeta för att kunna
finnas till för så många människor som möjligt.
I församlingen finns en utarbetad doppastoral. Den beskriver närmare
församlingens synsätt och arbetssätt kring dop och dopuppföljning. I

dopbefallningen säger Jesus till Iärljungarna att gå ut och döpa i Faderns
och Sonens och den Helige Andens namn. I samband med detta ger Jesus
också löftet "jag är med er alla dagar till tidens slut”(Matt 28:18-20). Vi tror
att dopbefallningen fortfarande gäller, inte enbart för de första Iärljungarna
utan för alla.
Asarum-Ringamåla församling vill fortsätta utveckla arbetet med barn,
ungdomar och konfirmander. Nya arbetsformer, fördjupat lärande och en
aktiv process med att göra barn och ungdomar delaktiga i gudstjänster och
verksamheter är grundläggande uppgifter.
Möten med människorNolontärer .

l församlingen möts vi som hela människor, med kropp, själ och ande. Allt
vad vi är, allt det vi här på och alla våra erfarenheter ryms. Vi får komma
med hela oss, de vi är. Vi behöver inte förställa oss och det naturliga,
personliga tilltalet är därför en grundläggande del i samtliga
församlingssammanhang.
Vi får ha en tilltro till att det egna uttrycket är viktigt och att det enkla och .

naturliga är äkta och är det som berör. Vi fårmötas i både glädje, sorg och
'

allt däremellan.
Människor ska få tas i bruk på riktigt. Vi vill vara en plats där de gåvor som
varje människa/volontär har, tas till vara.
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3. Den grundläggande uppgiften

"Där två eller tre är församlade är jag mitt ibland er-Matt 18.20"
Gudstjänsten är centrum. Den som kommer till en gudstjänst ska bjudas in

och ges möjlighet till att vara delaktig och delägare i gudstjänsten. Öppna
dörrar, öppna händer, öppet hjärta innebär i gudstjänstlivet både en

praktisk öppenhet att få delta på ett aktivt sätt och en öppenhet för de olika
gudserfarenheter som vi har och behovet att få uttrycka vår tro.
Gudstjänsten och mässan på söndagar ska ha en tydlig form som ska vara

sig lik från vecka till vecka. Vi drar inte särskilda familjegudstjänster då
varje gudstjänst ska vara mottaglig och anpassad till alla åldrar. Den som
vill ska få möjlighet att dela ansvaret i förberedelse och genomförande av
gudstjänsterna. Gudstjänster ñras också regelbundet på äldreboendena.
Under terminerna kopplar vi all verksamhet till söndagens terna, dels
genom kreativitet och skapande vilket lyfts på söndagens gudstjänst, dels
genom den avslutande gudstjänsten eller andakten som är kopplad till

söndagens tema. Människor som regelbundet går på vardagsgudstjänster
eller andakter ser detta som sitt gudstjänstsammanhang. Detta uppmuntras
då vi tror att dessa gudstjänstgemenskaper är en del av helheten. De stora
Iivshögtiderna dop, kontirmation. vigsel och begravning är viktiga
gudstjänster där många möter sin kyrka. Skälen till varför människor
kommer kan skifta men ambitionen är att varje möte ska öppna upp för mer
än vad man hade förväntat sig.
"Jesus frågade: ”Vad är det ni går här och talar med varandra om?" - Luk
24:17"
Lärandet sker hela livet, med alla sinnen och med delaktighet i det egna
lärandet. Varje plats i församlingen är en lärande miljö där människor med
sina egna erfarenheter och livssituationer får möta evangeliet.

'

Församlingen får, med kyrkan som pedagogiskt rum för möte med Gud,
vara med och skapa goda mötesplatser för fördjupning, påfyllning. samtal,
eftertanke och formande kreativitet.
"Allt vad ni vill att människor ska göra för er ska ni göra för dem." - Matt
7: 1 2
Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika
situationer. Behoven är oändliga men resurserna är begränsade.
Församlingen bör därför främst arbeta med människor som betinner sig i

någon sorts utsatthet. Att möta människor i olika sorters utsatthet handlar
om att SYNAS - att sänka trösklar så fler kan komma till oss, men att
också GÅ UT och möta människor där de befinner sig. Vi bör ha olika typer
av mötesplatser där man kan komma och delta i en verksamhet och
samtidigt möta andra människor men också de mötesplatser som innebär
att man bara kan komma en stund och ta en kopp kaffe och prata lite. W
bör också GÅ UT, för att möta människor i olika sammanhang, på olika

platser och skapa nya mötesplatser. Det bör betonas att det kan vara väl
så betydelsefullt med enskilda möten som att flera människor träffas
tillsammans.
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Det är också viktigt med flexibilitet då behoven av specifika verksamheter
och mötesplatser snabbt kan förändras.
När det finns behov av profetisk diakoni, ska vi lyfta och synliggöra de
problem och svårigheter som människor hamnat/kommer att hamna i. Vi
ska vara en påtryckande faktor i samhället och lyfta det ansvar vi har
gemensamt i kommunen för människor som lever här.
Det diakonala arbetet ska genomsyra hela Asarum-Ringamålas
församling. Medarbetare, volontärer, förtroendevalda, aktiva tillhöriga ska
rustas att gå ut där människor finns och vara kyrka på den platsen. Allt
ovanstående är beroende av en välfungerande kommunikation.
Församlingen ska kommunicera och informera genom hemsida, facebook,
kalendarium, predikoturer, medier.
"Jesus sa: "Kom och följ mig. Jag ska göra er till människoiiskare." - Matt
7:12”
Vi tror att mission inte främst är en avskild verksamhet utan en vilja att dela
med sig av evangeliet på de olika sätt som vi kan. Ett stort missionsområde
är i vår egen församling. Gå ut! Sammanfatta Asarum-Ringamåla
församlings praktiska uppgift i omrâdet mission.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg



2. FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL
De regler för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE (17 kap 3 och 5 § KO samt 37 kap 2§ KO)

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

En gång per år firas en gemensam ekumenisk gudstjänst i Karlshamns kommun med
Svenska kyrkans församlingar och andra kristna samfund. Annars firas huvudgudstjänst
varje söndag och kyrklig helgdag.

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

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i församlingen

enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 : 24

enligt senast inlämnad gudstjänststatistik normalt 40 St

22,2??(1323332222iifådiåfåâåiåfZieiåláâäiååäåås°'“ JAEI NEJI

ggg; Om "JA" ovan, hur många gånger per år? NÅGON GÅNGD CA1 GÅNG/MÄN El ALLTID |:|

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift JAD NEJ E]

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok JA :I NEJ I:
HUVUDGUDSTJÃNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund firas som huvud-
gudstjänst högst

1... gånger/år med ekum prägel församlingi Karlshamn
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PRÃSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal prästtjänster'
3

I församlingen finns följande prästtjänster:

1 Kh, 2 komm.

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

Hur många organisttjänster fInns7 1 Hur många kantorstjänster finns? 1

DIAKONER

Hur många diakontjånster finns i församlingen?

1

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

Församlingen har ytterligare en musikertjänst, musikpedaggg, samt en

kuratorstjänst inom diakonin
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÄ ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ Ko)

I församlingen finns följande större språkgrupper representerade:

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

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

JA NEJ D
Om "JA", ange vilka språk ni har beredskap att möta människor på vid tillfälliga och akuta behov:

Engelska kunskaper finns, likaså finska i personalgruppen.

Behövs det tar vi in språkkompetens utifrån.
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