GUDSTJÄNSTPLAN FÖR KULLA PASTORAT FIN 2015
”Gudstjänsten är kyrkolivets centrum där församlingen möter Gud i Ordet och sakramenten.” (KO
inledning till kap 17). I KO, s formulering av församlingens grundläggande uppgiften nämns
gudstjänsten först. Detta kan förstås som att gudstjänsten är hjärtat som syresätter församlingens
blodomlopp och levandegör den grundläggande uppgiftens övriga dimensioner, undervisning,
diakoni och mission. Men varken gudstjänst, undervisning, diakoni eller mission har ett egenvärde i
sig. ”Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas
och fördjupas. Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.” (KO inledning till kap 2)
Kyrkklockorna och gudstjänstfirandet i Kulla pastorat, vittnar om Guds närvaro och att arbetet för
skapelsens återupprättande pågår i vår bygd.
”Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift.” (KO inledning till kap 17) Detta betyder att
det är de förtroendevaldas, lekfolkets och kyrkans anställdas gemensamma ansvar att delta och
utforma gudstjänsten utifrån våra olika erfarenheter och kyrkans ordningar. Den kristna
gudstjänstens grundform också i Kulla pastorat, innehåller delandet av bröd och vin (mässa), alla
andra gudstjänstformer är undantag. Oavsett utformning är ledorden för gudstjänstfirande i Kulla
pastorat att gudstjänsten ska vara engagerande, inkluderande och berörande. Barn och unga är
fullvärdiga gudstjänstdeltagare och ska utifrån sina förutsättningar, inbjudas att medverka i
genomförandet av våra gudstjänster. Kulla pastorat bejakar lokal variation, olika traditioner och
gudstjänstmodeller. Vi uppmuntrar våra församlingar till utveckling, förnyelse och fördjupning i
arbetet med gudstjänsten. Vi ber att deltagare i Kulla pastorats gudstjänster, genom förkunnelse,
liturgi, bröd, vin och musik ska känna igen sin längtan efter och doften av den Närvaro som
transenderar alla bilder och yttre former.
Utifrån ovan är den gemensamma målsättningen för Kulla pastorats fyra gudstjänstfirande
församlingar, att så långt möjligt är fira söndaglig huvudgudstjänst i alla pastoratets
församlingskyrkor. Samma målsättning gäller för huvudgudstjänster vid storhelger som jul och påsk
medan annandagar och lätthelgdagar sammanlyses till en eller flera av pastoratets kyrkor.







Vi tror att söndaglig kontinuitet och fasta gudstjänsttider för respektive kyrka underlättar
kyrkobesöket. Jag ska inte behöva kolla gudstjänsttider i tidningen, går jag till min kyrka firas
det gudstjänst där samma tid varje söndag.
Genom att erbjuda olika tider/ klockslag för pastoratets gudstjänster hoppas vi tillmötesgå
dem som på grund av annat engagemang måste välja bort söndagsgudstjänsten. Vid
storhelger kan gudstjänsttiderna ändras och anpassas efter traditioner och gemensamma
resurser.
Vi erbjuder mångfald och valfrihet genom att bejaka de olika gudstjänstformer och
alternativa liturgiska modeller som Svenska kyrkans gudstjänstutbud rymmer.
Utifrån pastoratets vision ”Ett i kärleken och mångfald i tjänsten” är gudstjänstens
utformning avhängig av att det är den lokala församlingen tillsammans med

”församlingsherden” som utformar och bestämmer församlingens gudstjänstordning. Vi tror
därmed att det är en god pastoral ordning att det så långt möjligt är, är församlingsherden
som är den som oftast leder gudstjänsten och möter sin församling i sin kyrka. Detta betyder
att församlingsherden/ arbetsledande komministern i alla församlingarna är schemalagd två
av tre söndagar och alla högtidsdagar i sin församlingskyrka. Genom en förskjutning i
tjänstgöringsschemat kan komministrarna i Farhult-Jonstorp respektive Lerberget ersätta
byprästerna på deras lediga söndagar. Kyrkoherden tjänstgör enligt eget schema, deltar i
församlingarnas gudstjänster utan att vara gudstjänstansvarig och ersätter kollegor vid
ledigheter och sjukdom.
Huvudgudstjänsten firas i nuläget i Farhult-Jonstorp som högmässa, i Lerberget som söndagsmässa. I
Väsby och Viken firas söndagsmässa alternativt söndagsgudstjänst varannan söndag.
I samtliga kyrkor firas olika modeller av familjemässa/ gudstjänster, temagudstjänster och
musikgudstjänster.
I samband med huvudgudstjänster erbjuds någon form av enklare kyrkkaffe efter gudstjänsten.
Den gudstjänstfirande församlingen är en sakramental gemenskap runt nattvardsbordet och dopet.
Dopet är en församlingsangelägenhet med sin rätta plats i huvudgudstjänsten, detta behöver vi
återaktualisera i hela pastoratet genom att tydligare erbjuda dop i huvudgudstjänsten som ett
alternativ till våra övriga dopmöjligheter.
Veckomässa firas i nuläget i tre av våra kyrkor/ kapell. Vi uppmuntrar en utveckling av dessa
gudstjänster liksom andra former av vardagsgudstjänster.
Vid årets stora kristna högtider som jul och påsk är det vår ambition att pastoratet tillsammans ska
erbjuda ett rikt utbud av olika gudstjänster inklusive Julnattens och påsknattens mässor. Vi tror också
att Alla helgon helgens gudstjänster har möjlighet att vidareutvecklas.
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