FÖRSAMLINGSINSTRUKTION LYCKÅ FÖRSAMLING

LYCKÅ FÖRSAMLING OCH VÅR OMVÄRLD

I Lyckå församling finns drygt 9000 kyrkotillhöriga - 82 % av befolkningen tillhör Svenska
kyrkan. För närvarande projekteras flera nya villaområden inom församlingen så vi räknar
med att antalet invånare, och förhoppningsvis även kyrkotillhöriga, kommer att öka under de
kommande åren.
Lyckå församling bildades 2002 då Augerums, Lösens och Flymens församlingar lades
samman. Sammanläggningen var inget stort steg för oss, eftersom vi på många sätt arbetat
som en församling även tidigare. Vi hade möjligheten att ta det gamla stadsnamnet Lyckå som
nytt församlingsnamn, vilket var en stor fördel jämfört med att ta ett av de tidigare
församlingsnamnen. I samband med sammanläggningen bildades de tre sockenråden vars
syfte är att verka för ”sin” kyrka. Alla som vill ges möjlighet att engagera sig i sockenråden.
För närvarande är det c:a åtta - tio personer i varje sockenråd. Allt arbete är helt ideellt och
man ordnar bl a kyrkkaffen, köper in vissa, mindre, inventarier till kyrkorna och
församlingshemmen.
Församlingen sträcker sig från Östersjön i söder till Smålandsgränsen i norr. Tätorten
Lyckeby är en förort till Karlskrona, bestående av såväl äldre som nyare villaområden samt
flera mindre hyreshusområden. Dessutom finns det landsbygds- och skogsbygdsområden och
flera skärgårdsöar, med broförbindelse till fastlandet, inom församlingen.
Det bor många barnfamiljer och familjer med tonårsbarn inom församlingen så vi har flera
dop än begravningar. Det finns många skolor och förskolor. Det är vanligt att barn går i
friskolor med t ex idrotts- eller musikprofil. Många barn och ungdomar är aktiva inom någon
idrott; t ex bordtennis, fotboll, ishockey, golf, friidrott och ridning. En stor andel av
församlingsborna är födda inom församlingen, särskilt i glesbygden är det vanligt att man har
övertagit äldre släktingars hus eller att man på annat sätt har anknytning till bygden sedan
flera generationer.
Flera större företag ligger inom församlingen, bl a ABB och Flextronics. Det är många som
bor på annat håll, men som dagligen vistas här p g a sitt arbete, medan många av våra
församlingsbor arbetar i Karlskrona, Ronneby och Smålandskommunerna Torsås och
Emmaboda. Polentrafikens färjeläge finns inom församlingen, likaså går E 22 härigenom.
Många tunga transporter går till och från färjan i stort sett dagligen. Även järnvägen passerar
igenom församlingen. Inom församlingsgränsen är även ett par köpcentra belägna dit
människor från alla delar av Karlskrona kommun kommer regelbundet.
Inom församlingen finns två äldreboenden, ett hem för psykiskt sjuka, samt flera
gruppboenden för funktionshindrade. Många gamla bor kvar i sina hem. De flesta
församlingsbor tillhör medelklassen, det finns relativt få extremt rika eller extremt fattiga.
Tidvis finns problem med droger bland allt yngre ungdomar i Lyckeby och därmed
sammanhängande gängbildning. En liten grupp människor med missbruksproblem finns i
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Lyckebyområdet, men sannolikt sker det mesta missbruket inom hemmets väggar och är inte
särskilt synligt. Det finns människor av många olika nationaliteter i tätorten, men det handlar
om enstaka familjer från olika länder och andelen utlandsfödda är liten.
De politiska sympatierna ser olika ut inom olika bostadsområden, men sammantaget är
valresultatet 2010 inom församlingen, relativt likt valresultatet för hela landet.
Lyckå Församling ligger inom Karlskrona kommun och Region Blekinge som har ett stort
utbyte med övriga länder runt Östersjön, främst de baltiska staterna och Polen. Även i Lyckå
församling är vi engagerade i detta (se Mission). Karlskrona är sedan långt tillbaka en stad
med stor militär anknytning. Förhållandevis många församlingsbor deltar eller har deltagit i
svenska militära insatser utomlands i t ex Afghanistan, Kosovo, Adenviken. En av
lokaltidningarnas insamling till ett barnhem i Kaliningrad har engagerat många, t ex har
syföreningarna skänkt gåvor dit, insamlingar har gjorts vid kyrkkaffen. På Säljö barnkoloni,
som ligger inom Lyckå församling, ordnas läger för barn från kommunen, men även från
Östeuropa.
Vi – förtroendevalda och anställda - uppfattar att Lyckå församlings verksamhet har ett gott
renommé i bygden. Procenttalen för dop och konfirmationer ligger över riksgenomsnittet och
människor har önskemål när det gäller kyrkliga handlingar; att man ska kunna få dop, vigsel
och begravning på den tid och plats som passar familjen. Fler och fler förbereder sig inför
samtalet med prästen genom att med hjälp av olika sajter på internet välja sånger och musik t
ex. Alltfler får också sin information om församlingen genom att besöka vår hemsida, även
om vi ofta upptäcker att församlingsbladet läses av många, även yngre människor. Att
församlingens personal ska vara tillgänglig och behjälplig vid olyckor och kriser av olika slag
förväntar sig t ex skolor och institutioner, även många enskilda. Man vet att prästerna har en
absolut tystnadsplikt och det är viktigt för många, även om man själv inte för tillfället har
något behov av samtal. Även om den gudstjänstfirande församlingen är ganska liten, så räknar
församlingsborna med att det ska finnas en gudstjänst att gå till när man vill, t ex vid jul eller
när det ska vara tacksägelse för en avliden anhörig. Man förväntar sig att kyrkorna ska vara
väl underhållna, uppvärmda och att praktiska ting, t ex ljudanläggningar, ska fungera perfekt
samt att man ska bli trevligt och professionellt bemött när man kommer dit. Många uppskattar
musikarrangemang av olika slag i våra kyrkor, såväl finkultur som folklig, lättsam sång och
musik. Skolavslutningar i kyrkan är en självklarhet, likaså önskar skolor och förskolor kontakt
med kyrkan inför jul och påsk. Eftersom församlingen sedan länge uppvaktat äldre i samband
med jämna födelsedagar samt delat ut julblommor, förväntar sig många ett sådant besök.
Förväntningarna och kraven på att kyrkogårdarna ska vara välskötta finns också.
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PROGRAMFÖRKLARING – LYCKÅ FÖRSAMLING
I Lyckå församling vill vi att det ska finnas en vi-känsla, att människor ska känna sig hemma i
församlingens miljö och få hjälp att leva och växa i sin kristna tro. Vi vill möta alltfler
människor med evangelium, vilket vi hoppas leder till att färre vill lämna kyrkan, men
framförallt att alltfler ska få en personlig relation till Jesus Kristus.
Vår önskan och vision är att anställda och förtroendevalda ska kunna vara förebilder och
vägvisare. ”Vi ser, bejakar och utvecklar varandras gåvor…. I diakoni, bön, samtal och
handling ska kyrkan genom oss vara ett redskap för Guds rike” (Ur ”Bottna i nåden - skapa i
världen” Lunds stifts vision.)

VERKSAMHETSBESKRIVNING
GUDSTJÄNST
Lyckå församling är med i stiftets Nätverk för liturgi och gudstjänstfirande.
Gudstjänsten är församlingens gemensamma kraftkälla och mötesplats. I Lyckå församling
vill vi satsa på gudstjänstutveckling med ett fortsatt variationsrikt gudstjänstliv. I
församlingen kommer vi att, som regel, fira en huvudgudstjänst/söndag. Den alternerar i de
tre kyrkorna och församlingshemmet Mariagården. Vi har utarbetat en mässordning med
musik ur bl a Per Harlings ”Mässa i viston” som används när mässa firas i Mariagården. Den
fungerar bra för alla generationer, så för närvarande har vi valt att inte fira särskilda
familjegudstjänster.
När församlingarna (dåvarande Augerums, Lösens och Flymens församlingar) utformade
doppastoralen utarbetades en gudstjänstordning för gudstjänst med dop. Den används
vanligen då dop firas. Vi har också utarbetat en ordning för en enkel mässa med dop.
Målsättningen är att så många som möjligt av dopen ska ske i församlingens gudstjänst, men
eftersom allt fler efterfrågar dop på andra tider, t ex lördagar, erbjuder vi också dop på
alternativa tider. ”Därför är vi generösa med tillgången till dopet.” ( Ur Lunds stifts vision
”Bottna i nåden - skapa i världen”.) I samband med dopet får alla som döps en ”dopdroppe” i
glas som hängs upp i kyrkans ”dopträd”. Två gånger per år och kyrka bjuds sedan
dopfamiljerna in till en gudstjänst då de får hämta hem sin droppe. En ny sed som är mycket
uppskattad.
Trenden att skapa sin personliga vigsel-, dop- och begravningsgudstjänst märks. Vi vill vara
generösa gentemot människors önskemål under förutsättning att de är praktiskt genomförbara
( t ex att musikerna får rimlig förberedelsetid för att öva in ny musik) och att de är förenliga
med Kyrkohandboken och Kyrkoordningen. Många gånger blir det fina samtal utifrån dessa
önskemål.
Lyckå församling har ett rikt musikliv och kommer även i fortsättningen att satsa på
församlingens körer, orgelelever och ett varierat musikutbud i gudstjänsterna. Våra
kyrkomusiker är duktiga på att se och ta vara på många lokala förmågor som vi gärna
engagerar i våra gudstjänster, hellre än att hyra in ”artister” från annat håll.
Vi vill sträva efter att församlingsmedlemmar i alla åldrar, t ex olika grupper inom
församlingsverksamheten, ska medverka ännu mer aktivt i gudstjänsterna. Det är alltid
kyrkkaffe efter gudstjänsterna i Mariagården och även relativt ofta i samband med
gudstjänsterna i kyrkorna. Ansvaret för kaffeserveringen fördelas också på olika grupper; t ex
syföreningar, ungdomsgrupper, sockenråd, internationella gruppen. Vi vill utveckla
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samarbetet med lokala föreningar, t ex hembygdsföreningar, och ibland fira gudstjänst i deras
lokaler.
Det lokala ekumeniska samarbetet fungerar bra och vissa gemensamma gudstjänster firas på
flera platser inom församlingen.
Ett regelbundet andaktsliv på vardagar, som morgon- och middagsböner, vardagsgudstjänster
för barn i förskoleåldrarna, kommer att finnas i Mariagården även fortsättningsvis, likaså ett
regelbundet gudstjänstfirande på sjukhem och äldreboenden inom församlingen.

UNDERVISNING
Undervisning innebär ett livslångt lärande och växande i tro. Uttrycket ”lärande” beskriver
egentligen verksamheten bättre än ”undervisning” och är också den term som används i
”Bottna i nåden - skapa i världen.”
En målsättning i församlingens barnverksamhet är att väcka barnens intresse för det kristna
budskapet och förmedla positiva känslor i församlingens miljö – att barnen ska få en trygg
gudstro som de kan bära med sig och återvända till senare i livet. Vi har många grupper för
barn och ungdomar i olika åldrar; för närvarande öppen förskola, babyrytmik, kyrkans
barntimmar, miniminiorer, miniorer, juniorer, teatergrupp, tonårsgrupper. Vi vill utveckla
familjearbetet och föräldrakontakten och även kontakten med barnavårdscentralen och
föräldragrupperna där.
Verksamheten ska vara så tillgänglig som möjligt - därför har vi tagit bort avgifterna i barnoch ungdomsverksamheten.
Församlingen driver en kristen förskola med två avdelningar. Vi erhåller bidrag för Enskild
förskola från kommunen.
Församlingen har också omfattande skolkontakter. Bl a inbjuds samtliga förskolor och skolor
regelbundet till upplevelsevandringar med olika kristna teman.
Lyckå församling kommer även fortsättningsvis att satsa på konfirmandverksamheten, bl a
med ett team av konfirmandledare. 60 % av 15-åringarna i Lyckå församling konfirmerades
2009. Ledarna besöker regelbundet högstadieskolan och skapar där många goda kontakter. De
unga konfirmandassistenterna är en viktig grupp att hjälpa att växa och mogna i tro och
ledarskap. Det är ofta de som sedan stannar kvar som aktiva i kyrkan även som vuxna.
Församlingen har alltid någon form av studiecirkel/samtalsgrupp i livsåskådningsfrågor och
bibelkunskap för vuxna, ofta i samverkan med Sensus.
Besöksgruppen m fl grupper inom verksamheten har interna utbildningar.
Även Leva-vidare – grupp och Livslustgrupp (se Diakoni) är en form av lärande – att
tillsammans med andra lära sig att leva i en ny livssituation.
Församlingen arbetar med regelbunden fortbildning/utveckling av arbetslaget och de
förtroendevalda och är generös med att bevilja kurser som berikar personalen och därigenom
verksamheten.
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DIAKONI
Diakoni är praktisk kristendom – tron omsatt i handling.
Det diakonala tänkandet ska genomsyra all verksamhet. Vi vill sträva efter ett öppet och
tillåtande klimat i församlingens grupper. Det ska kännas naturligt för barnen och
ungdomarna att tala med sina ledare om personliga och existentiella problem. I samarbete
med Karlskrona kommun har församlingen en grupp med barn från socialt utsatta familjer.
Tankar och visioner finns om att, när vi har rätt resurser, utöka arbetet med barn i behov av
hjälp och stöd, t ex en grupp för barn vars föräldrar separerat.
Gudstjänsten är viktig, men det är också viktigt att värdesätta alla vardagliga möten som sker
med människor t ex i gruppverksamheterna, på församlingsexpeditionen och på kyrkogården.
Vi satsar på verksamhet med många frivilliga medarbetare, t ex: besöksgrupp, Café- bak- och
lunchgrupp, dagledigas träff, syföreningar, snickarcirkel. Våra frivilliga medarbetare är en
mycket viktig resurs att uppmuntra och utveckla.
Middagsbönen med efterföljande lunch i Mariagården en gång i veckan, som
frivilligarbetarna i lunchgruppen ansvarar för, är en omtyckt samlingspunkt för många
pensionärer.
Vi arbetar med Leva-vidare-grupper, Livslustgrupp, anhörigstödgrupper mm för att stödja de
som drabbats av sorg och anhörigs sjukdom.
Hem- och sjukbesök, uppvaktningar och utdelning av julblommor till äldre sköts till stor del
av besöksgruppen, men även diakon och diakoniassistent gör många besök.
Vi är måna om att utveckla våra olika samhällskontakter, framför allt kontakterna med skolan,
vården, socialtjänsten, olika kommunala projekt.
Lyckå församling har tagit initiativ till och är huvudman för Familjerådgivningen som drivs i
samverkan med Karlskrona kommun och andra församlingar inom kommunen. Två terapeuter
med kvalificerad utbildning arbetar på mottagningen, dit många i de åldersgrupper ( 30-50åringar) vi har svårast att nå, söker sig.
De senaste åren har alltfler människor har fått ekonomiska problem. Ett ökande antal
församlingsbor söker medel ur församlingens diakonala fonder som delar ut pengar årligen till
jul.
Diskussioner pågår om hur vi ska kunna utveckla det diakonala arbetet och finna vägar att nå
fler utsatta grupper.

MISSION
Mission är att ta ansvar för vår värld som också är Guds värld. ”Kyrkan är glokal – både
global och lokal.” (Lunds stifts vision ”Bottna i nåden - skapa i världen”)
Församlingen har en internationell grupp som samordnar verksamheten för Svenska kyrkans
internationella arbete. Bl a har församlingen ett årligt Julstök och under fastetiden
bössinsamlingar, kyrkkaffen mm till förmån för det internationella arbetet. SKUT-ombuden
(Svenska kyrkan i utlandet) organiserar arbetet till förmån för den verksamheten.
Vi har i flera år arbetat med att bistå Litauen genom Karlskrona metodistförsamlings
hjälpverksamhet, vilket vi ska göra även fortsättningsvis. Församlingskollekter tas upp till

5

deras verksamhet i Litauen, vi uppmanar till klädinsamlingar, syföreningarna skänker gåvor
och flera aktiva församlingsbor har varit med i Litauen och distribuerat hjälpen.
Församlingen har investerat pengar i Kyrkornas U-fond och Jamii Bora Microfinans i Kenya.
Även i fortsättningen kommer vi att ha försäljning av rättvisemärkta varor i Mariagården och i
samband med Lösens vägkyrka samt sträva efter att även i övrigt handla miljövänligt och
rättvisemärkt och verka för ökad miljömedvetenhet.
Mycket av vår dagliga verksamhet är mission i vår närmiljö, bl a en del av det uppsökande
diakonala arbetet, genom att fira gudstjänst i andra lokaler än våra egna och genom t ex våra
gudstjänster med dop. Vägkyrkan är en mission (och en diakonal uppgift) eftersom vi där
möter många människor och det blir många goda samtal.
Praktikanter tas emot och ges möjlighet att förhoppningsvis kunna upptäcka att kyrkan är en
bra arbetsplats.
Tankarna finns att när rätt resurser ges, ska församlingens närvaro på t ex lokala marknader
och köpcentra utökas i syfte att möta människor där de är och dessutom informera om vår
verksamhet.
Kyrkomusik är också mission. För många människor är det genom musiken - att själv sjunga i
en kör eller att sitta i kyrkbänken och lyssna – som tron väcks och fördjupas.
Vi vill möta människor i alla åldrar där de är; andligt/fysiskt/ kunskapsmässigt. I dag är, i stort
sett, alla yngre människor uppkopplade på ”nätet”. Därför planerar vi att utöka församlingens
närvaro på nätet genom att utveckla vår hemsida, användandet av Facebook mm.
Lättillgänglig och korrekt information är nödvändig.
Vi vill vara tydliga med evangeliet i ord och handling. ”Vi är stolta över kyrkan och berättar
det gärna.” (Ur ”Bottna i nåden - skapa i världen”)
Dop- och missionsbefallningen i Matt.28:18-20 är en god församlingsinstruktion.
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