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I Tumba kyrka skrivs de nydöptas namn 
på små lappar och fästs vid ett Kristusljus . 
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Inledningsord

Botkyrka församling - en levande gemenskap med Jesus 

Kristus i centrum. Att vara en kristen gemenskap är att i 

ord och handling gestalta Guds solidaritet med världen. Att 

vara Svenska kyrkan Botkyrka församling är viljan att leva 

den gemenskapen och den solidariteten i varje steg och var-

je andetag. 

De starkaste symbolerna vi har för att gestalta detta är do-

pet och nattvarden. De är till för att hjälpa oss tillbaka till 

vårt ursprung och vårt mål Jesus Kristus. När vi bekänner 

Kristus bekänner vi vårt uppdrag att gestalta Guds solidar-

itet med alla människor och hela skapelsen.

En värld av många världar
Botkyrka församling finns i en värld av många världar. Här 

lever sida vid sida en mängd religioner, ursprung och kultur-

er. Den legitimitet vår bekännelse har – både för oss själva 

och andra – är i den mån den hjälper oss att gestalta budska-

pet om upprättelse och rättvisa till alla, oavsett yttre skill-

nader. 

Jesus kräver inte av kvinnan att hon ska bli man för att han 

ska tilltala henne, inte av den romerske soldaten att han ska 

bli jude, inte av tullindrivaren att han ska upphöra med sitt 

nedvärderade arbete och inte av barnen att de ska bli vuxna 

innan han välsignar dem. 

I allt han gör ger han människor tillbaka sin fulla värdighet 

som människa, oavsett vilka de är. Det är detta överskri-

dande av religiösa, kulturella och sociala gränser i mötet 

med människan som gör Jesus till ett hot mot makten, orät-

tvisor och rådande ordningar. När Jesus angriper något är 

det alltid det självtillräckliga och självrättfärdiga som är 

måltavlan, aldrig människors tillkortakommanden eller yt-

tre omständigheter. 

Jesus säger: ”om inte vetekornet faller i jorden och dör för-

blir det ett ensamt korn:”

Vår största utmaning
Detta är en av de största utmaningarna för Botkyrka för-

samling idag – att inte klamra oss fast vid vår egen självtill-

räcklighet eller förlamas av vår otillräcklighet. 

Jesus Kristus ser och upprättar människan oberoende av yt-

tre olikheter. Han avslöjar självgodhet och orättfärdighet 

och bekämpar orättvisa och kränkning av människovärdet, 

Gudslikheten. 

Med Jesus Kristus vill Botkyrka församling gränslöst verka 

och leva så att människan upprättas, orättfärdighet avslöjas 

och Gudslikhet och Gudsgemenskap återupprättas.

I Botkyrka församlings verksamhet vill vi ha fokus på Guds-

tjänst och Diakoni – ord och handling. Planering och priori-

teringar ska styras av detta övergripande fokus.

Botkyrka församling vill vara en gränslös- och gränsöver-

skridande gemenskap präglad av respekt och känsla för 

människors integritet. Förankrade i Kristus ska och får vi 

utan rädsla pröva oss fram och bygga nya vägar där vi i ord 

och handling gestaltar Guds solidaritet med världen. Vi vill 

hitta och forma mötesplatser för andlig växt och fördjupn-

ing och interreligiös och ekumenisk dialog och samverkan.

Kyrkan är vi tillsammans, de döptas gemenskap. En kropp 

där alla behövs och är lika viktiga. Vi vill skapa förutsät-

tningar och en miljö där människor känner sig efterfrågade, 

behövda och myndigförklarade i den kyrka som är deras. 

En gemenskap av levande stenar –  lärjungar – där ideellt 

engagemang blommar och kyrkan är synlig och närvarande 

i samhället.

Svenska kyrkan Botkyrka församling är en gränslös gemen-

skap präglad av barmhärtighet och respekt. Det är vi och 

vårt uppdrag med Jesus Kristus i centrum. Kristus som ser 

människan, dig och mig, oss.

Sven Gunnarsson, kyrkoherde
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Gudstjänster 
kyrkliga handlingar

Norra Botkyrka

Verksamhetsansvarig: Andreas Holmberg

                  Utfall  Budget                      
Intäkter                0                             0 
Kostnader            -101 600                -80 000
Resultat   -101 600                -80 000

Kommentar: de enskilt viktigaste orsakerna till att budgeten över-
skreds är att vi behövde göra ett oplanerat inköp av psalmböcker 
i slutet av året eftersom psalmböcker med tiden försvinner eller 
går sönder. Kostnaderna för oblater, vin och ljus blev också ovän-
tat höga. 

Gudstjänsterna i Botkyrka kyrka och Ljusets kyrka fortsät-

ter att samla många människor och är hjärtat i Svenska kyr-

kans liv och arbete i norra Botkyrka distriktet. I distriktet 

finns fyra gudstjänstfirande församlingar, en svenskspråkig i 

respektive kyrka en finskspråkig i Ljusets kyrka samt guds-

tjänstgemenskapen runt onsdagarnas veckomässor.

Siffrorna inom parentes är motsvarande siffror för 2010. 

Under årets samtliga 52 söndagar firade i genomsnitt 45 

personer (46) gudstjänst i Botkyrka kyrka. I Ljusets kyrka 

var antalet gudstjänstfirare i snitt 54 personer (57). 

Under året har det firats ca tre finskspråkiga högmässor och 

en veckomassa  per  månad. Några av dessa gudstjänster har 

varit i form av musikmässor t ex taizemässa. De finskspråki-

ga gudstjänsterna i Ljusets kyrka (vanligen 9.30 eller 14.00) 

samlade i genomsnitt 15 personer (14).

Veckomässorna på onsdagskvällar präglas av de många 

ungdomarna men också av en viktig grupp vuxna. Möjlig-

heten till personlig förbön med handpåläggning har under 

året fortsatt att vara en naturlig och, för många, en omistlig 

del av gudstjänsten. Under året firades 50 veckomässor. I ge-

nomsnitt samlade gudstjänsterna 31 personer. 

Kyrkkaffet är en mycket betydelsefull del av distriktets 

gudstjänstarbete. Med några få undantag så finns det alltid 

kyrkkaffe efter söndagarnas gudstjänster och onsdagarnas 

onsdagsmässor. Kyrkkaffet är gratis men den frivilliga kaf-

fepengen uppgick under året till drygt 16 400 kronor som 

skänktes till en kristen skola i Youngsanabad, Pakistan, med 

vilken vi har kontakt genom den urdutalande gudstjänst-

gemenskapen som firar gudstjänst i Ljusets kyrka de flesta 

söndagseftermiddagar.

”Gudstjänsterna ska vara drivkraften 
för allt arbete i församlingen och fungera som en 

mötesplats med rikt varierat gudstjänstliv.”  
(fin 2011)
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Gudstjänster 
kyrkliga handlingar

Tullinge

Verksamhetsansvarig: Eva Ellnemyr

                  Utfall  Budget                
 Intäkter                0                           0 
Kostnader                43 973  58 000              
Resultat    -43 973                 - 58 000                 

Under året har söndagens huvudgudstjänster firats som hög-

mässa alternativt söndagsmässa. Deltagandet på dessa är 

fortsatt vikande.  

Under sommartiden firades en enklare mässa alternativt 

gudstjänst med plats för mycket musik klockan 19.00. Vi 

upptäckte glädjande nog att ”nya” gudstjänstbesökare dök 

upp vid dessa tillfällen. Under sommaren 2011 gjordes ock-

så ett försök att erbjuda medlemmar i Tullinge kyrkas vän-

ner att ta ansvar för altarblommorna. Ett försök som föll väl 

ut. Resultatet blev ett mer ”levande” altare som kommente-

rades positivt av många som kom till kyrkan. Som en bief-

fekt sänktes även kostnaden för altarblommor.

Under terminerna har veckomässa firats varannan onsdag 

kväll. Varannan gång firas veckomässan i Taizeanda och 

följs av möjlighet att delta i helig dans.

Lördagsgudstjänster och vardagsgudstjänster har fortsatt 

att firas under terminerna. Vid fyra tillfällen har inbjudits 

till barnbibelutdelning (6-åringar) och vid fyra tillfällen har 

inbjudits nydöpta för att ta emot barnpsalmbok.

De kyrkliga handlingarnas ställning i Tullinge distriktet är 

fortsatt starkt. Under året förrättades 114 dopgudstjänster, 

3 konfirmationsgudstjänster, 41 (39) vigslar och 95 (61) be-

gravningsgudstjänster. Se tabell i höger spalt.

Sedan 2010 hade vi ett lager med barnbiblar och barnpsalm-

böcker vilket gjort att vi inte i lika stor utsträckning som be-

räknat behövt införskaffa nya under 2011.

Lida idrottskyrka
Under 2011 har gudstjänstlivet fortskridit som vanlig var-

annan helg, jämna veckor. På Kristi Himmelfärdsdag spela-

de Jazzin´Dukes med Erling Torkelsson. I en gudstjänst väl-

komnades Cecila Holmberg till sin tjänst på Lida. Under 

hösten har Cecilia börjat ha kyrkan öppen från  11.30 de 

söndagar då det firas gudstjänst 13.30. Kring 15 besöka-

re har kommit in för att se kyrkan, tända ljus, sitta ner en 

stund. Hösten avslutades med en fin julotta, välbesökt, där 

vi sedan nöjt av kyrkkaffe på värdshuset. 

Totalt har Lida idrottskyrka haft 3 554 besökare i guds-

tjänster, dop, vigslar och en begravning. I genomsnitt 68 

personer i veckan.

KYRKLIGA HANDLINGAR 

NoRRA BotKYRKA 2011 2010 2009    2008 
Dop        61     79     68             46   
Konfirmation         3       2       4     4              
Vigsel       31     27     26   27      
Begravning       65     89     81   62      

Botkyrka kyrka 2011
dop  57
konfirmation  3
vigsel  26
begravning  63

LILLA DALEN  2011 2010 2009      2008   
Begravning SvK       45     54     45   22           
Annat trossamfund      21     18     15     7             
Borglig begravning      47     43     24   23           

tULLINGE  2011 2010         2009       2008         
Dop     134   101     98    94        
Konfirmation         3       5        2      5            
Vigslar       41     39     37    42          
Begravningar       95      61      75    92         

Lida idrottskyrka       2011
dop  63
konfirmation 0
vigsel  21
begravning  1

tUMBA KYRKA  2011 2010        2009        2008       
Dop          6      16                1      7
Konfirmation         3        1        1              2     
Vigsel         0        3        3                0
Begravning       18     29              26             25             

ÄNGSKYKRAN  2011 2010 2009         2008        
Dop        11     17      15           17
Konfirmation         1        2        2     2
Vigsel         0        3        2      1
Begravning       10        2      10   16            

Ljusets  kyrka 2011
dop  4
konfirmation -
vigsel  5
begravning  2

tulllinge kyrka 2011
dop  71
konfirmation 3
vigsel  20
begravning  94
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Tumba kyrka

Verksamhetsansvariga: Ulrika Carlström Nordkvist och
Hanna Lönneborg

                       Utfall   Budget                
Intäkter                  0             0 
Kostnader                -38 655 -48 500
Resultat      - 38 655 -48 500

 

Vanligtvis firas högmässa söndagar kl 11.00. Under som-

marmånaderna juni-augusti firas ”Sommarmässa” kl 11.00. 

Veckomässa firas torsdagar kl 19.00 under terminerna. Vi 

strävar efter ökad delaktighet i gudstjänsten och arbetar med 

kärnvärden – berörande, gemenskap och stillhet. Gudstjänst 

är ett levande möte med Gud. Tillsammans planerar vi guds-

tjänsten tio dagar i förväg. Det ger möjligheter till samtal om 

texternas betydelse i våra liv och ger en fördjupad förståelse 

av kyrkoårets rytm.

Kyrkliga handlingar är en betydelsefull del i att möta män-

niskor i livets alla skeenden. Vi strävar efter att med Jesus 

Kristus som centrum möta människors behov. Samtal inför 

begravning, dop och vigsel är viktiga mötesplatser. Mötes-

platser som ska präglas av respekt och ödmjukhet inför män-

niskors olika livssituationer. 

I mars deltog åtta personer, kyrkvärdar och personal, i en 

konferens på Graninge stiftsgård för gudstjänstgrupper. Det 

var ett uppskattat tillfälle att utbyta erfarenheter med andra 

grupper inom stiftet samt hitta fortsatt inspiration i arbetet.

Ängskyrkan

Verksamhetsansvarig: Lennart Marklund

                      Utfall   Budget                
Intäkter                  0             0 
Kostnader                -50 479 -32 000
Resultat      - 50 479 -32 000      

 

Vår vision är, att Ängskyrkan ska vara en kyrka där sönda-

gens gudstjänst är centrum för allt annat och blir en mötes-

plats för allt fler och där människor av olika åldrar, kulturer 

och bakgrunder finner en levande gemenskap.

När det gäller gudstjänstdeltagarnas antal, har vi tyvärr inte 

nått målet. Sett ur ett 10-årsperspektiv har vi istället en lång-

samt nedåtgående trend för huvudgudstjänsterna, medan 

deltagandet i våra veckomässor har varit mer varierande. Be-

träffande de kyrkliga handlingarna är det stora variationer 

mellan åren.

När det gäller det totala antalet gudstjänstbesök är siffran 

siffran missvisande, eftersom vi inte längre kan räkna in skol-

andakter samt påsk- och julbesök under ”gudstjänst”. De 

redovisas nu istället som ”öppen verksamhet”. 

Barnens ställning och delaktighet i gudstjänsten är en cen-

tral och viktig del, det märks i vår agenda och genom att vi 

har söndagsskola vid varje huvudgudstjänst. Eva Hylander 

har varit ideell verksamhetsansvarig för söndagsskolan un-

der året.

En gång i månaden har vi haft vardagsgudstjänst, kopplad 

till Öppna förskolan. En väl fungerande gudstjänst för våra 

minsta och deras föräldrar.

I våra gudstjänster har vi ett brett engagemang, inte minst av 

våra ansvarsgrupper. Kyrkkaffet är en viktig samlingspunkt 

i anslutning till våra huvudgudstjänster, ett tillfälle att mötas 

en stund.

I slutet av året bad vi den gudstjänstfirande församlingen att 

fylla i en enkel enkät. Enligt svaren är många nöjda med den 

gudstjänst som vi har, men önskar fler personliga delanden. 

Det finns önskemål om att få veta vilka musikstycken som 

spelas, att predikan är mer bibelförankrad. Fler utmaningar 

efterfrågas. Det kom även fram att många tycker att den per-

sonliga förbönen är viktig.

Under större delen av året har det funnits möjlighet att er-

bjuda dop, vigsel, begravningar, på spanska. På alla helgons 

dag den 5 november firades en spanskspråkig musikmässa, 

med solister och en trio. Information om mässan har varit 

bredare än vanligt för att nå spansktalande även utanför vår 

församling.

2011 2010 2002-2009 
Huvudgudstjänster
(antal deltagare i snitt)

52 53 61

Veckomässor 17 20 13,2
Dopgudstjänster 9 17 17,4
Antal döpta 11 20 20,1
Begravningar 10 2 9,5
Vigslar 0 3 2,8
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”musiken bör vara bärare av både tradition och nyskapande för att 
församlingen ska stärkas i sin upplevelse av att vara en del av den 
världsvida kyrkan genom alla tider” (fin 2006)

musik
Norra Botkyrka

Botkyrka kyrka
Verksamhetsansvariga:  Rune Karlsson   Elisabeth Haag 

               Utfall       Budget                
Intäkter        128 510      65 000
Kostnader               -387 054  -316 700 
Resultat      -258 544  -251 700

Ljusets kyrka
Verksamhetsansvarig: Robert Jenderman

                         Utfall       Budget               
 Intäkter            2 050      17 000
Kostnader                 -91 183 -128 600 
Resultat        -89 133 -111 600

   
Sverigefinsk musikverksamhet
Verksamhetsansvarig: Inga Simola

                         Utfall        Budget   
Intäkter          31 260                0
Kostnader                  -57 881    -54 700 
Resultat         -26 621    -54 700

Sång och musik vid gudstjänster

Under 2011 har vokala inslag i form av körsång och solosång 

förekommit vid 43 tillfällen. Kyrkans körer har medverkat 

vid 32 tillfällen, sångsolister och instrumentalmusik vid tio 

tillfällen och vid ett tillfälle, orkestermusik. Vid distriktsfes-

ten i juni sjöng Lux Voces, Botkyrka Motettkör och TonTräff 

tillsammans och fick vid detta tillfälle varsin röd psalmbok, 

som en tacksamhetens gest från församlingen vilket uppskat-

tats mycket.

Körverksamhet
Finskspråkiga körer

Inom den finskspråkiga körverksamheten har ambitionen va-

rit att kyrkokören ska medverka minst en gång i månaden i 

gudstjänsten samt i alla finskspråkiga fester och andakter så-

som t ex morsdags – och självständighetsfest. Kören har med-

verkat vid sexton tillfällen. Kyrkokören samarbetade också 

med andra finskspråkiga körer i Stockholm stift, bland annat 

i Finska kyrkans psalmmässa och i vårkonsert. Kören deltog 

också i en körkurs i Eskilstuna och hade tre egna konserter i 

Ljusets kyrka. 

Den finska sånggruppen har medverkat i veckomässor i Lju-

sets kyrka samt på Alby Äng äldreboende. På våren sjöng  

sånggruppen tillsammans med kyrkokören i traditionell vår-

konsert, (Sakari Marttinens avskedskonsert- och fest). Den 

finskspråkiga PRO-kören har också varit aktiv i församling-

en och medverkat i olika fester och högmässor under året.

I våra körer är det betydelsefullt att det 
finns en kristen förankring i val av musik 
som kan leda till frågor kring fördjupning. 
FIN-11
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Svenskspråkiga körer i Botkyrka kyrka 

Under året har det skett förändringar. Av de tidigare fyra 

körerna som tidigare var knutna till Botkyrka kyrka har 

två, Alby- barn och ungdomskör samt Koralkören, lagts 

ned då deras ledare gått i pension eller lämnat sin tjänst. 

Två körer återstår, Botkyrka Motettkör och Botkyrka Ton-

Träff. Utmärkande för Motettkörens verksamhetsår är att 

man genomfört nya samarbeten, med framgång sjunger mer 

a cappella och att man stadigt utvecklar klang och tolk-

ning. Körens medlemsantal är oförändrat. Om TonTräffens 

verksamhetsår kan uppmärksammas att antalet medlemmar 

ökat. I slutet av året höjde kören sin ambition till att bli en 

trestämmig kör, sopran, alt och bas. Vid två tillfällen under 

året samarbetade kören med Allakansjungakören i Tumba. 

Båda körerna ökade under andra halvan av 2011 sin med-

verkan i gudstjänsterna i Botkyrka kyrka.

Svenskspråkiga körer i Ljusets kyrka 

Barnkören i Ljusets kyrka har under året haft ett förhållan-

devis stabilt medlemsantal. När pianoundervisningen efter 

sommaren lades ned, märktes ett minskat antal sångare i 

Barnkören då medverkan i kören varit ett krav för att få un-

dervisning. Mot slutet av höstterminen blev antalet barn fler 

igen och gladde en fullsatt Ljusets kyrka med stämningsfull 

Luciatågskonsert.

Lux Voces, vuxenkören i Ljusets kyrka, har medverkat vid 

tio högmässor, två konserter samt ett musikcafé. Det har 

även gjorts en körresa till västkusten.

Ungdomskören Power Lights har träffats i Ljuset kyrka på 

onsdagar 17.30 – 18.15. Under året medverkade kören vid 

några gudstjänster. Deltagarantalet har ökat och varierat 

mellan tre och nio personer med en kärngrupp bestående 

av fem personer. Under året har Dan Arvefjord vikarierat 

för Robert Jenderman som körledare. Christoph Schuchardt 

har fortsatt varit en resurs i kören.

Musikgudstjänster 
Finskspråkiga

Finskspråkiga konserter har ägt rum åtta gånger i Ljusets 

kyrka med kyrkokör, gästande solister, körer eller instru-

mentalister.  Konserterna har varit välbesökta. I mars hade 

den finska gospelartisten Joel Hallikainen en fullsatt konsert 

i Tumba kyrka. Konserterna har oftast avslutats med andakt 

och psalmsång, och kyrkoåret avslutades traditionellt med 

vackraste julsångerna i Ljusets kyrka.

Svenskspråkiga

Målet med musikgudstjänster/konserter har varit att genom 

musiken sprida evangelium och hjälpa människor att hitta 

en ingång till kyrkan.

Utöver lunchkonserterna på torsdagarna har 21 kyrko-

konserter ägt rum i Botkyrka kyrka. Kyrkans körer och i 

församlingen förankrade vokalensembler har medverkat 

vid elva tillfällen och de övriga har varit orgel- och kam-

markonserter.  Vid ett tillfälle framfördes monologen ”Vad 

synd” i vilken Motettkören framförde specialskriven mu-

sik arrangerad och komponerad av Gunnar Eriksson. Un-

der året har fem konserter/musikgudstjänster genomförts i 

Ljusets kyrka.

Ett unikt samarbete ägde rum i oktober då Händel-oratoriet 

Jefta uppfördes av körer från hela församlingen tillsammans 

med orkester och solister. Medverkande körer var Lux Vo-

ces, Botkyrka Motettkör, Botkyrka Kammarkör och 

Tullinge Kammarkör och detta var första gånget verket upp-

fördes i Sverige, ett uruppförande.
 

Tullinge

Verksamhetsansvariga: Maria Norberg och Ingrid Lonér.

                       Utfall      Budget                 
Intäkter        17 736     16 000
Kostnader             -240 897 -194 000
Resultat   -223 161 -178 000

Kommentar: Kostnader från 2010 har hamnat på 2011 års 

resultat. Projektet Jefta var inte fullt ut budgeterat för 2011. 

I Tullinge distrikt har två kyrkomusiker varit anställda; Ma-

ria Norberg som organist på 100 % och Ingrid Lonér som 

kantor på 100 % (varav 50 % för Lida idrottskyrka). Då 

Maria gick på föräldraledighet i mitten av september vika-

rierar Britta Hoas (75 %) och Elisabeth Edström (25 %) 

för henne. Elisabeths huvudsakliga ansvar var kammarkö-

ren och Britta hade hand om den övriga verksamheten i Ma-

rias tjänst.

Körverksamhet

I distriktet var under våren följande körer igång: Tonprick-

arna, Juniorerna och Kammarkören. Barnkören var vilande 

för att sedan till hösten uppstå och ingå i miniorverksam-

heten. Tonprickarna delades upp i två grupper, där grup-

pen med de äldre barnen som är mellan 5 och 7 år, fick 

namnet Sångprickarna. Vidare fanns en längtan hos många 

av sommarens konfirmander att sjunga och en ungdoms-

kör startades med Ingrid som ledare. Vid höststarten hade 

körverksamheten utökats till att omfatta Sångprickarna, 

Tonprickarna, Miniorer med sånginriktning, Juniorer med 

sånginriktning, Ungdomskör samt Kammarkören. 

Musikgudstjänster 

Vårterminen började med orgelkonsert, ”Vinterorgel med 

varm choklad”, på Trettondedag jul. Kammarkören sjöng 

Schuberts G-durmässa med instrumentalister i mars. Även i 
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I våra körer är det betydelsefullt att det finns 
en kristen förankring i val av musik som kan 
leda till frågor kring fördjupning

i Tumba distrikt på 50 %.  Kantorstjänsten i Tumba distrikt 

har dragits ner med 25 % från och med höstterminen.

Körverksamhet

Tumba kyrka har sju körer som regelbundet medverkar i 

högmässor och musikgudstjänster: Tumba kyrkas Minikör, 

Tumba kyrkas Barnkör, Ungdomskören, +25-kören, Alla-

KanSjunga-kören, Kyrkokören och Botkyrka Kammarkör. 

Det senaste tillskottet bland körerna är Tumba kyrkas Mi-

nikör med barn mellan 3 och 5 år. Minikören startade inför 

höstterminen och har blivit populär vilket är mycket gläd-

jande.

Det har skett körledarbyten under året. Barnkören leddes 

under vårterminen av Britta Hoas. Från och med höstter-

minen tog Gunnar Gillfors över Barnkören och + 25-kören 

samt startade Tumba kyrkas Minikör. Kyrkokören leddes 

under våren av Gunnar Gillfors och under hösten av Ingunn 

Ligaarden. Under året har AllaKanSjunga-kören och Bot-

kyrka kammarkör har letts av Gunnar Gillfors. På övning-

arna med Minikören och Barnkören har Gunnar Gillfors 

haft assistans av diakon Elisabet Berglund vilket har varit 

mycket betydelsefullt.

Vid de flesta huvudgudstjänsterna under terminstid har det 

varit medverkan med körsång, solosång eller instrumental-

musik. AllaKanSjunga-kören, Ungdomskören och Barnkö-

ren har under året sjungit på andakter och gått luciatåg på 

Tumba sjukhem. 

Nova Cantica och Botvidskören, är externa körer som övar 

i Tumba kyrka, har medverkat vid några högmässor under 

året. Botvidskören har lagts ner under höstterminen. Ko-

risterna från Botvidskören har välkomnats till Kyrkokören.

   

Körerna har medverkat vid evenemang som både Stock-

holms stift och Kyrkosångsförbundet har arrangerat. Körer-

na har samarbetat med andra körer i Botkyrka församling 

samt med andra musikaktörer i Botkyrka. 

   

Till invigningen av kyrkomusikfestivalen Jubilate i Stor-

kyrkan uruppförde Botkyrka kammarkör ett nyskrivet Te 

Deum med text av Niklas Rådström och musik av Kristina 

Forsman tillsammans med körer från Matteus och Jakobs 

församling. Alla kan sjunga-kören medverkade på en mu-

sikgudstjänst tillsammans med Tonträffen i Botkyrka kyrka 

i februari. I maj framfördes Carl Nielsens Fynsk vår i Tumba 

kyrka av Botkyrka Kammarkör, Tumba Kyrkokör, Tullinge 

Kammarkör, Botkyrka Symfoniorkester och en musikklass 

från Björkhaga skola. Under hösten medverkade korister 

från Tumba på konserten med Händels oratorium Jephtha 

i Botkyrka kyrka.

år framfördes delar av Pergolesis Stabat mater på Långfre-

dagen. Kammarkören höll en vårkonsert innan sommarmu-

siken tog vid, i år något förminskad till fem sommarkvälls-

konserter mellan juni och augusti, med fina besökssiffror. 

Under hösten hölls en pianokonsert med två Tullingepia-

nister. Alla barnkörerna och den nystartade ungdomskören 

framförde en luciakonsert med luciatåg i en fullsatt kyrka på 

Luciadagens kväll.  Familjekonserterna på lördagsförmid-

dagar, dit barn och vuxna är välkomna på barnens villkor 

har fortsatt, med ojämna mellanrum, och de håller på att 

arbetas in.

Kammarkörens stora projekt under hösten var instudering-

en av oratoriet Jefta av G F Händel. Tillsammans med flera 

av församlingens körer, solister och en stor orkester fram-

fördes verket i Botkyrka kyrka en söndagskväll i oktober. 

Höstterminen avslutades med en julkonsert med kammar-

kören på annandag jul i Tullinge kyrka, under ledning av 

Elisabeth Edström.
 

 Vi försöker lyfta sången i vårt distrikt, bl.a. genom att sjunga 

mycket med kyrkvärdarna och samtala med dem om sång-

ens roll i gudstjänsten. Under hösten övades nya psalmer ur 

Psalmer i 2000-talet vid en kyrkvärdsträff. Den mycket upp-

skattade personalkören i upptaktsmässan på höstterminen 

var en del av samma tänk. Målet är att få mer musikmed-

verkan vid söndagens gudstjänster, både i Tullinge och på 

Lida. Även på äldreboendet Kärsdala har önskemål om mer 

psalm- och allsång framförts, vilket vi försökt tillgodose. En 

sångsolist och en ung klassisk gitarrist medverkade vid min-

nesgudstjänsten under allhelgonahelgen. Alla julens guds-

tjänster hade musikmedverkan av körer eller solister.  Jul-

aftonens särskilda ”julkör” och julspel kan förhoppningsvis 

bli återkommande inslag nästa jul.

Tumba kyrka

Verksamhetsansvarig: Gunnar Gillfors

                       Utfall        Budget                    
Intäkter           2 167      12 000 
Kostnader                200 891    228 000                  
Resultat    -198 724 -216 000                

I Tumba distrikt har Gunnar Gillfors varit anställd som or-

ganist på 100 % och Britta Hoas som kantor på 75 %. Eli-

sabeth Edström arbetade som timanställd under vårtermi-

nen och undervisade en orgelelev. Ylva Bjernerup är anställd 

som fritidsledare men har varit körledare för Ungdomskö-

ren. Martin Gribbe var timanställd under vårterminen och 

ledde +25-kören. Under höstterminen arbetade Britta Hoas 

i Tullinge distrikt och istället vikarierade Ingunn Ligaarden 
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I september var Alla kan sjunga-kören på en övningsdag på 

Tullinge gård. Botkyrka kammarkör var på körresa i okto-

ber och besökte bland annat Svenska kyrkans utlandsför-

samling i Torrevieja i Spanien. En reseberättelse finns att 

läsa i församlingstidningen nummer 6 år 2011. Både resor 

och övningsinternat betyder mycket för körernas utveck-

ling, sammanhållning och tillväxt.

Musikgudstjänster

Under året har det hållits 17  musikgudstjänster och 8 

lunchkonserter i Tumba kyrka. Botkyrka kammarkör fram-

förde August Södermans Andliga sånger i en musikhögmäs-

sa klockan 11.00 den 10 april. Andra exempel är lunchkon-

serter med orgelmusik och elevkonserter i samarbete med 

Botkyrka kulturskola. Kyrkans körer har haft musikcaféer, 

traditionsenliga höst- vår- och julkonserter.

Enskild musikundervisning

Två elever har undervisats i orgelspel. Under vårterminen av 

Elisabeth Edström och under höstterminen av Gunnar Gill-

fors och Ingunn Ligaarden. 

Sånglektioner har getts i viss omfattning till både personal 

och till enskilda korister.

                                                              

Ängskyrkan

Verksamhetsansvarig: Maria Wilsson, Sofia Gustafsson

                         Utfall      Budget                    
Intäkter                     0                0 
Kostnader                -130 633 -110 800 
Resultat       -130 633 -110 800

Barnkören

I barnkören har haft 12 medlemmar under året och har 

medverkat i sju gudstjänster förutom vårkonsert och Lucia. 

Kören leds av Maria Wilsson.  Anna-Carin Facks har varit 

ideell ledare även detta år, och det har varit jättebra. 

6/2 gjorde vi en utflykt till Västerledskyrkan och sjöng i de-

ras gudstjänst tillsammans med Sara Wagers barnkör. Det 

var uppskattat och lyckat.  Den 27/3 gästade Västerledskö-

ren oss och framförde musikalen Maria & Gabriel i guds-

tjänsten, ett roligt utbyte.

Ängsklockorna

Ängsklockorna är en kör för barn i åldrarna mellan 9-13 år. 

Deltagarantalet har varit ungefär fem. Under året har Ängs-

klockorna medverkat i sex  gudstjänster samt vid vårkon-

sert och luciakonsert. Målen med Ängsklockorna har varit 

att skapa sångglädje, skapa en tillåtande atmosfär i gruppen 

och att koristerna ska känna sig hemma i Ängskyrkan.

Det har funnits möjlighet för koristerna att sjunga solo när 

det passat och önskan om det funnits. Fr.o.m. terminsstar-

ten 2012 kommer Ängsklockorna att ingå i gruppen Fritids-

ängen, detta för att berika de båda verksamheterna.

Ängsklockorna leds av Magnus Berggren, som även kom-

mer ha det musikaliska ansvaret för Fritidsängen under 

2012.

Ungdomskören

Ungdomskören är en kör på tio korister 14-23 år och leds 

av Magnus Berggren. Under året har kören medverkat i sex  

gudstjänster, ett musikcafé samt på vår- och luciakonsert.

Målet med verksamheten är att koristerna ska känna sig 

trygga och välkomna i gruppen och i kyrkan, samt att de 

ska utvecklas musikaliskt och socialt. Vi har pratat om kö-

rens betydelse och värde i gudstjänsterna samt vikten av att 

välja rätt musik till rätt tillfälle. 

Det har funnits möjlighet för koristerna att sjunga solo när 

det passat.

Ängskören

Ängskören har haft 11 medlemmar under året och har med-

verkat i åtta gudstjänster förutom vårkonsert och Lucia. 

Under våren samarbetade kören med jazzgruppen Quirk 

quintet och sjöng sånger av Duke Ellington. Under hösten 

framfördes Förklädd Gud till orgel och flöjt. Vi har haft 

sångsolister eller gästande körer i 12 gudstjänster.

Två musikcafeer har anordnats under året: 

9/4:  Ellington med Ängskören och Quirk quintet

15/10:  Gotländskt! Med Lärbro kyrkokör

Blåsarna har övat sex gånger under året och medverkat i kö-

rernas vårkonsert 29/5 och i gudstjänsten 1:a söndagen i ad-

vent. Tre musik i sommarkväll har genomförts.

359
personer 3- 100 år sjunger varje vecka 

i någon av församlingens körer
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Många föräldrar och barn möts på Sommarleken i 

Tullinge

”Det är viktigt att påminna sig om att även barnen är individer och en del av församlingen. 

De har rätt till en naturlig plats i gudstjänsten utifrån sina förutsättningar.” FIn -11

barn- och familjearbete

Norra Botkyrka

Verksamhetsansvarig: Wiveca Petersson Alm

                    Utfall     Budget
Intäkter                0                             0 
Kostnader               -29 722 25 500
Resultat      -29 722  25 500    

Miniorer och juniorer

Barnverksamheten har under 2011 haft två veckobundna 

grupper. Miniorgrupp (6 – 8 år) som har träffats på onsda-

gar 16.00–18.00 och en Juniorgrupp (9–12 år) som har träf-

fats på tisdagar 16.45–18.15. I den här verksamheten har vi 

mycket skapande på schemat: måla, arbeta med lera, colla-

ge, textil etc utifrån söndagens tema eller årstiden. Fika med 

smörgås. Avslutning med lugn stund, tänt ljus sång och bön. 

En tanke har varit att utöka med ytterligare en miniorgrupp 

men det fanns inte underlag för det när några av miniorerna 

flyttade över till juniorgruppen och flera av barnen på vår 

kölista hade andra aktiviteter. En ny tanke är att våra äld-

re juniorer blir en yngre ungdomsgrupp. Det är bra om det 

finns en stege från söndagsskola till konfirmandålder och 

äldre ungdomsgrupp/er.

Juniorernas avslutning på vårterminen blev en eftermid-

dagsvandring på Skansen plus ett McDonaldsbesök ”på 

stan”. Höstterminen avslutades med ett eftermiddagsbesök 

på julmarknaden på Stortorget i Gamla stan. Miniorernas 

avslutningar har varit en fest som vi gjort tillsammans på 

terminernas sista dag.

Söndagsskola

Under året har tre personer (Britt L , Christina L och  Wi-

veca P A) alternerat som ledare för söndagsskolan. Barn 

från 5 år är välkomna. Här kan spannet ibland vara ganska 

stort mellan åldrarna. På sikt är det önskvärt att det finns 

en grupp för de yngre 5–7 år och en grupp för de äldre 8 år 

och uppåt. Till det fordras naturligtvis fler ledare. Vi arbetar 

med ett material som heter Barnens agenda som följer kyr-

koårets dagar med text och bilder. Under året skedde en ök-

ning av antalet barn i söndagsskolan från vårens genomsnitt 

på sex barn till höstens genomsnitt på nio barn. 
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Tullinge

Öppen förskola

Verksamhetsansvarig: Charlotta Larsson, Helena Krook 
och Eva-Marie Selin

                   Utfall    Budget                     
Intäkter           602        2 000                       
Kostnader             -20 027  -23 000    
Resultat   -19 425  -21 000 

 

Vi har haft öppen förskola på Tullinge gård fyra gånger per 

vecka och i Kyrkstugan två gånger per vecka.  På Tullinge 

gård har det varit full verksamhet, de flesta besökarna har 

kommit på måndagar och fredagar. I Kyrkstugan har det va-

rit något färre familjer. Att många förskolebarn numera del-

tar i den kommunala förskolan märks i vår verksamhet, de 

flesta barn som kommer med sina föräldrar är mycket små.

Babyrytmik

Att starta babyrytmikgrupper för föräldralediga har varit 

mycket lyckat. Vi har haft två grupper i veckan med tjugo 

familjer inskrivna per grupp under året. Där har det frossats 

i dans och babysånger som har avslutats med tänt ljus och 

gemensamt fika. Verksamheten har präglats av en god ge-

menskap där det har funnits utrymme för råd och stöttning 

i föräldraskap, vilket det ständigt finns ett behov av.

När familjer stöter på sorger och kriser är det ofta till vår 

öppna verksamhet de vänder sig och vill prata med någon 

som arbetar där som de har lärt känna tidigare. 

Miniorer

Verksamhetsansvarig: Charlotta Larsson, Helena Krook och Ingrid 
Lonér

             Utfall  Budget                     
Intäkter      4 500   5 000    
Kostnader             -7 370                -18 000     
Resultat    -2 870                -13 000   

Eftersom vi haft en stor grupp på kring tjugo barn har vi inte kun-
nat åka på någon utflykt. Vi har inte heller haft så stora kostnader 
för verksamheten, därav överskottet mot budget.

Vi har haft ett härligt gäng Miniorer. Det var lyckat projekt 

att göra en kombinerad kör- och miniorgrupp. Det har va-

rit mycket sång, bak, pyssel och lek i en härlig blandning. 

Att ha en musiker i verksamheten har gjort det hela mycket 

innehållsrikt.

Gruppen har gjort en utflykt och besökt miniorerna i Tum-

ba kyrka. Firat gudstjänster både i Tullinge kyrka och i Lida 

kyrka.  Vi avtackade Helena Krook som gick i pension med 

kramar och förbön i gudstjänsten. Luciatåg blev det tillsam-

mans med juniorer, ungdomskör sång- och tonprickar.

Juniorer

Verksamhets ansvarig: Charlotta Larsson, Maria Norberg

Även i år har vi haft en kombinerad kör och juniorgrupp. 

Kyrkstugan har fyllts av pyssel och sång, mycket bak och 

samtal i stort och smått. Gruppen har medverkat i kyrkan i 

gudstjänster och Luciatåg. De har även varit med och delat 

ut julböcker och ljus före jul vid pendeltåget. Det är många 

aktiviteter som drar i de här åldrarna, därför blir det lätt att 

deltagarna kommer och går under terminerna, slutar och 

återvänder. Vi tror att det är bra att det får vara så. De be-

håller en känsla av att det alltid går att komma tillbaka till 

Kyrkan.

Sommarlek

Verksamhetsansvarig: Charlotta Larsson
                                    Utfall   Budget                 
Intäkter                              0                             0
Kostnader                 -9 604 -8 000                  
Resultat                    -9 604 - 8 000                

Vi har haft fyra veckor sommarlek på Tullinge gård med 

809 besök. Detta är betydligt färre än vad vi har haft un-

der tidigare år En orsak kan vara vädret som varit ett ty-

piskt svenskt sommarväder, inte alltför varmt, lite regn och 

lite sol. De som kommit har i huvudsak varit små barn med 

föräldrar.  

Under två veckor hade vi även i år aktiviteter för de barn 

som vi haft i våra BIV- och BIS-grupper. Åldersskillnaden 

mellan barnen är påtaglig då barnen från BIV- och BIS är 

betydligt äldre. Det blir svårt att mötas i lek och föräldrarna 

har inte heller så mycket gemensamt. Vår förhoppning om 

möte mellan människor med olika bakgrund och ursprung 

infrias inte riktigt.

Reflektion

Vår utmaning blir att försöka hitta verksamheter där vi mö-

ter förskolebarnen regelbundet. Vi tycker att vårt budskap 

är viktigt för dem och tror att de går miste om både ett kul-

turarv och andlig bekräftelse om vi inte möts. 

Vi måste också arbeta med att behålla våra besökare under 

vårt flyttande och ihopslagandet av lokaler. Det ställer krav 

på oss att skapa så mycket lugn och trivsel som möjligt.

7375-2556
barnbesök - vuxenbesök

i församlingens öppna barn- och 
ungdomsverksamhet



Verksamhetsberättelse 2011 Botkyrka församling 15

Tumba kyrka

Öppen förskola

Verksamhetsansvarig: Ylva Bjernerup och Sussi Redig

                      Utfall Budget                      
Intäkter                  0 1 000     
Kostnader                -14 483            -20 000     
Resultat      -14 483             -19 000

Öppna förskolan i Tumba kyrka är en öppen verksamhet 

för barn mellan 0 och 5 år tillsammans med sina föräldrar 

eller dagbarnvårdare. 

Verksamheten strävar efter att vara en trygg plats, där Guds 

närvaro präglar lek och samtal. En plats där gemenskap och 

tolerans bör öka förståelse och respekt för olikheter och ut-

anförskap.

Öppettiderna är planerade utifrån föräldrarnas önskemål. 

De föräldrar som besöker Öppna förskolan återkommer 

ofta vid senare syskons ankomst, dessutom förekommer 

fortsatta besök även sedan barnet/barnen fått plats inom 

den kommunala förskolan.  

I den gemensamma sångstunden använder vi oss av rörelser 

och musik, och kompletteringsmedel i form av instrument 

och leksaker. Sångstunderna ska fungera dels i anknytnings-

syfte mellan barn och förälder, men även ge en smak på, en 

introduktion till musiken och rytmens uttrycksfulla värld. 

Samt förmedla såväl kyrkoåret som naturens växlingar. I an-

slutning till sångstunderna blir det fikastund, där samtalet 

och gemenskapen får tid att växa.

Vi erbjuder alltid någon form av skapande verksamhet. 

Även den är tänkt att anpassas efter såväl ålder och förmå-

ga, som årstid och kyrkoår.

Avslutningsvis går vi in i kyrkan och tänder ett ljus för vart 

och ett av barnen och deras familjer. Där sjunger vi även ett 

par enkla sånger med kristet budskap.

En gång i månaden har vi vardagsgudstjänst där ett plane-

rat tema genomströmmar terminens alla vardagsgudstjäns-

ter. Vi samlas kring dopfunten innan vi har en gemensam 

vandring fram till mattan nedanför altarringen. Där har vi 

en anpassad gudstjänst med sång och symbolhandlingar av 

olika slag, vilken avslutas med välsignelse och ljuständning.

Vi bjuder även in till distriktets och församlingens övriga 

verksamheter och arrangemang vid muntlig information 

och affischering.

Under 2011 fick föräldrarna möjlighet till fotografering vid 

ett tillfälle per termin. Vi hade terminskalas en gång per ter-

min med tårta, ballonger, serpentiner och fiskdamm. Den 

dagen firades allas födelsedag! Alla hjärtans dag uppmärk-

sammades. Vi bakade semlor och även kanelbullar på Ka-

nelbullens dag, oktober. Varje termin har vi en eftermiddag 

med sinnesvandring, där barn och föräldrar vandrar i kyr-

kan under tystnad för att utforska sina sinnen på olika sätt. 

Vi uppmärksammar även internationella barndagen, våffel-

dagen, första advent etc. Därutöver har vi givetvis påsk- och 

julpyssel och luciatåg.

I samarbete med övriga Öppna förskolor i församlingen dri-

ver vi två gemensamma arrangemang per år. Under vårter-

minen har vi en kombinerad vårutflykt och Barnsångstopp 

på Lida. Under hösten har vi Barnsångstoppen gemensamt 

i Tumba kyrka.

Vår dialog med övriga samhällsaktörer, såsom barnavårds-

central, skola, kommun osv. är ständigt under utveckling. 

Vi arbetar fortlöpande för att stärka barnets roll i familjen 

och i församlingen i en, förhoppningsvis, glädjefull och gi-

vande miljö.

Våra mål nåddes och vi har påbörjat ett långsiktigt arbete 

där vi söker olika pedagogiska inriktningar. Tanken är att vi 

ska dokumentera bättre och kvalitetssäkra oss, samt få en 

tydligare pedagogisk grund.
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Med anledning av den kommande Dopfestivalen blev dopet 

en röd tråd under årets senare del.

Juniorer

Juniorgruppen har varit i snitt åtta deltagare och arbetat 

med olika teman.

Dagkollo genomfördes under en vecka i juni för juniorer 

där det deltog 12 barn i olika aktiviteter i kyrkan och på 

utflykter.

Ängskyrkan

Verksamhetsansvarig: Angelica Abraham

                  Utfall   Budget                      
Intäkter                0                              0 
Kostnader                -5 555  -5 000
Resultat      -5 555  -5 000

Öppen förskola 

Öppna förskolan har öppet två dagar i veckan. Den riktar 

sig till barn 0-6 år tillsammans med sin förälder eller dag-

barnsvårdare. Vi erbjuder sångstund, pyssel efter årstid. Vi 

ser att behovet av mötesplatser är stort, att få träffas och 

samtala med varandra i öppna förskolan blir därför en vik-

tig verksamhet både för barnen men också för de vuxna.

Verksamheten avslutas med en miniandakt och ljuständning 

i kyrksalen. En gång i månaden har vi en vardagsgudstjänst 

i kyrkan som riktar sig just till det lilla barnet.

Öppna förskolan har i genomsnitt haft runt 18 besökare 

varje gång.

 

I samarbete med församlingens övriga Öppna förskolor har 

vi haft två gemensamma arrangemang. På vårterminen har 

vi en vårutflykt och Barnsångstopp på Lida. Tyvärr har det 

inte varit med så många från Ängskyrkan.  På hösten har vi 

Barnsångstoppen i Tumba kyrka. Hit kommer många med 

från Ängskyrkan och vi ser att det ökar år från år. 

Fritidsängen 

Verksamhetsansvarig: Angelica Abraham

Fritidsängen är en verksamhet som riktar sig till barn i åld-

rarna 8-12 år. Det är två anställda i verksamheten, men vi 

har också haft hjälp vid ett flertal tillfällen av tre ideella.  

Under hösten hade vi hjälp av två ungdomsledare. 

Vi startar terminen med att ha pröva-på-veckor sedan blir 

gruppen stängd. Under vår och höstterminen har totalt 48 

barn deltagit i verksamheten, med ett genomsnitt på 15 barn 

per tillfälle. Fritidsängen är uppskattad och populär, kanske 

beror det på att det inte finns så mycket att göra för den här 

åldersgruppen. 

Vi erbjuder barnen mellanmål, pyssel, bak och en andakt 

med ljuständning i kyrksalen. Vi har erbjudit medverkan i 

gudstjänst vid några tillfällen. En gång har vi har varit på 

bio och sett Trassel. Under vårterminen erbjöd vi ett som-

marläger, men vi fick inte en enda anmälan dit. 

För att erbjuda barnen någonting under sommaren så an-

ordnade vi tre utflyktsdagar det lockade sju barn per gång 

att vara med. Andra utflykter har varit; en heldag på Skan-

sen med matsäck, till Lida för att bada och spela friluftsgolf 

och sista dagen till Fjäderholmarna för att se teater.  I de-

cember bjöd vi in barn i alla åldrar med föräldrar till ”Tom-

teverkstad” julpyssel, varm korv med bröd, pepparkakor 

och en massa skoj. Det kom runt 70 besökare.

Söndagsskola 

Verksamhetsansvarig: Eva Hylander

Sammanlagt 70 barn har någon gång under året besökt Sön-

dagsskolan och antalet barn har varierat mellan 0 och 28 

per tillfälle. Under året hade vi nio olika ledare varav en an-

ställd (6 på våren och 7 på hösten). 

I januari 2011 infördes ett nytt upplägg. Vi startar med en 

gemensam sångstund för barn i alla åldrar och föräldrar. Ef-

ter det så erbjuds alla barn 3-10 år att delta i en bibelunder-

visning. Undervisningen hade teman som: ”Ökenvandring-

en”, ”Jesus är kung” (vt) och ”vad Jesus gjorde och sa” (ht). 

Barn från 8 år erbjöds att arbeta i seriebibeln och med upp-

gifter till den. Vid mässa går vi upp tillsammans till kyrksa-

len igen för vara med vid nattvarden. Vi har upplevt att det 

nya upplägget har fungerat bra och att det är lättare för oss 

ledare att arbeta utifrån åldersindelat.

Söndagsskolan medverkade i två gudstjänster med sång och 

julspel. Vi samlade också in kollekt till BIAL - barn i alla 

länder – vid alla samlingar.

Söndagsskolledarna har haft tre ledarsamlingar under året, 

för inspiration och gemensam planering. Två av söndags-

skolans ledare deltog i en inspirationsdag om BIAL i Stock-

holm.

Bibelutdelning/gåva till nydöpta 

Verksamhetsansvarig: Angelica Abraham

Två gånger under året har vi bjudit in blivande 6-åringar att 

ta emot sin första bibel i gudstjänsten. Totalt har 28 barn 

mottagit sin bibel i Ängskyrkan. Vi tror att inbjudan har 

kommit med för kort varsel, så under 2012 kommer barnen 

och deras familjer få sin inbjudan en månad i förväg.
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skolarbete

”Undervisningen ska skapa frågor,  
väcka nyfikenhet och ge plats för 
tvivlet och livsglädjen” (fin 2011)

Norra Botkyrka

Verksamhetsansvarig: Wiveca Alm Petersson

                      Utfall Budget                    
Intäkter                  0           0 
Kostnader                  -2 858  -6 700     
Resultat        -2 858 -6 700 

Överskotten på skolkyrkans budget var tänkta till nya pappskär-
mar/rekvisita  till våra vandringar och berättelser.  Vi köper in detta 
våren -12.

Under året har skolkyrkan för yngre (dvs årskurs 0-6) er-
bjudit skolorna i norra Botkyrka följande program under 
vårtermien:

•	 Påskvandring i Ljusets kyrka.

•	 Utsikten och musiken i Botkyrka kyrka i Botkyrka 
kyrka

•	 Vi undersöker Bothwidiia kirkia i Botkyrka kyrka

Och under höstterminen följande:

•	 Skapelseberättelsen i Ljusets kyrka

•	 Botvid i Ljusets kyrka

•	 Allhelgonatid i Botkyrka kyrka

•	 När Jesus föddes det var år 0 julspel för årskurs 1–5 i 
Ljusets kyrka

•	 Tomten och Jesus  julspel för förskoleklasser i Ljusets 
kyrka.

Antal besökare till våra program under året uppgick till 
1 295 personer. Våra jul- och påskspel är de program som 
samlar flest klasser med programmet Botvid som god trea.

Tullinge

Verksamhetsansvariga: Johan Ax, Christina Hofgren

                  Utfall    Budget                  
Intäkter              0                              0 
Kostnader                 -806    -7 000        
Resultat       -806  - 7 000       

Utåtriktat arbete, förskolan

Verksamhetsansvarig: Charlotta Larsson, Helena Krook                                    

Charlotta och Helena har fått det tuffare med att verka som 

missionärer. Förskolorna har inte som tidigare tagit emot 

oss med öppna armar, utan tagit in oss bakvägen, trots att 

förskolans chef inte riktigt tyckt att det har varit ok. Efter 

att ha besökt fem förskolor med den här ambivalensen be-
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slöt vi att ta en paus i det utåtriktade arbetet och fundera ut 

någon ny form för det hela.

Skolarbete

Under 2011 kom inga skolklasser på besök till våra påsk-

vandringar. Vid vår utvärdering kom vi fram till att det tro-

ligen berott på bristande kommunikation. Till hösten såg 

vi därför till att inför allhegonavandringar och julspel först 

skicka ut information och sedan dessutom personligen gå ut 

till berörda lärare och informera. Resultatet blev att vi fick 

besök av fyra av fem inbjudna skolor till både Allhelgona-

vandring samt julspel.

Två av skolorna i distriktet har vid tre olika tillfällen hört 

av sig för studiebesök i kyrkan med önskemål om olika upp-

lägg vilket vi svarat upp mot. Under året har etablerats kon-

takt med Tullinge gymnasium.

 

Tumba kyrka

Verksamhetsansvariga:  Cecilia Sundkvist, Hanna Lönneborg

                     Utfall   Budget                
Intäkter                0                              0 
Kostnader                  -400  -6 000 
Resultat         -400  -6 000

Vi har anordnat påskvandringar för några skolklasser från 

årskurs 2. Julspelen för 5- och 6-åringar blev mycket om-

tyckta som sammanlagt 200 barn var med om. 5-åringarna 

kom också en dag för julpyssel. 

Det har varit svårt att bygga relation med skolledning och 

lärare. Både att bjuda in till verksamhet i kyrkan och att få 

komma till skolan. Därför har vi inte använt budgeterade 

medel. Vi söker sätt att kunna bygga relation på sikt. Både 

fritidsledare och ungdomsteam söker vägar till ett bättre 

skolarbete.

Ängskyrkan 

Verksamhetsansvarig:  Erik Belani
                    Utfall  Budget                
Intäkter                0                             0 
Kostnader                         0  -5 000 

Resultat                0  -5 000

Arbetet med skolorna har under 2011 varit centrerat till ju-

letid. Vi bjöd in till julspel med drama och visning av krub-

ban för förskolorna i vårt område. Detta besöktes av ca 100 

barn och deras lärare. 

Kassmyraskolans årskurs 4 var också här och hade sitt jul-

spel, med två föreställningar för sina skolkamrater och en 

för deras familjer, alla tre gångerna var det fullt i kyrkan. 

Det bjöds också in till påskspel för förskolorna, dock utan 

gensvar. Inbjudan kom ut relativt sent. 

Vid inbjudan till julspel 2010 blev alla förskolor i Storvrets-

skolans rektorsområde tillsagda att inte komma, med hän-

visning till den nya skollagen. Samtal inleddes under våren 

med rektor för Storvretsskolan och därefter är samarbetet 

bättre och tydligare. Nu får (för)skolor besöka kyrkan, så 

länge samlingen inte innefattar bön utan är av en tydligt un-

dervisande karaktär.
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Norra Botkyrka

Verksamhetsansvariga: Christoph Schuchardt, Ingemar Sörqvist, 

Vinter/Vårgruppen

Konfirmandgruppen bestod av tio konfirmander med två 

ungdomsledare. Vi träffades tisdagar i Ljusets kyrka under 

ett halvår samt åkte på två läger, båda till Sörgården. Kon-

firmationen ägde rum den 3 april i Botkyrka kyrka och alla 

deltagare valde att konfirmeras. Totalt fortsatte sex av de tio 

konfirmanderna i församlingens verksamhet vilket är klart 

godkänt. 

Verksamhetsansvariga: Christoph Schuchardt och Ingemar Sör-
qvist.
                           Utfall      Budget                
Intäkter                       0                0 
Kostnader                  -193 216 -214 600 
Resultat        -193 216 -214 600

Sommargruppen

Gruppen bestod av 23 konfirmander. Flera ungdomar vi-

sade intresse men var för unga och fick vänta ett år. Totalt 

hade gruppen nio ungdomsledare. Vi hade inskrivning i slu-

tet av mars och träffades sedan tisdagar i maj samt en vecka 

i juni innan lägret. På lägret åkte vi tillsammans med Ängs-

kyrkan och Tumba till Gotland. Detta var ett mycket lyckat 

läger och vi är mycket nöjda med Gotland som resmål för 

konfirmanderna och samarbetet med de andra distrikten. 

Efter lägret hade vi träffar en vecka hemma innan konfir-

mationen den 3 juli i Botkyrka kyrka. En person valde att 

inte konfirmera sig. Totalt fortsatte 21 av de konfirmerade 

i någon verksamhet i kyrkan vilket måste ses som väldigt 

positivt. 

Verksamhetsansvariga var Christoph Schuchardt och Maria 

Hägglund. Peter Stening medverkade som extra resurs från 

Tumba distrikt.

Tullinge

Verksamhetsansvarig: Johan Ax

                      Utfall       Budget                       
Intäkter        10 229                 0
Kostnader             -182 864  -401 500 
Resultat    -172 635  -401 500

Under 2011 har 29 ungdomar konfirmerats i Tullinge di-
strikt. Vi har också haft med en ungdom som deltagit i un-
dervisning, läger och konfirmationsgudstjänst men inte valt 
att konfirmeras på grund av tillhörighet i annan kyrka. Det-
ta är första gången det händer i Tullinge, men är något som 
vi kanske kommer att se mer av framöver då vi får fler ung-
domar med annan kyrklig tillhörighet.
 
Vi har åkt på två läger, det ena till Saxnäs med vinterkonfir-
manderna, det andra till Holmhällar på Gotland med som-
markonfirmanderna. Det var första gången sedan 1994 som 
Tullinges sommarkonfirmander åkte till ett nytt ställe på lä-
ger. Holmhällar visade sig fungera alldeles utmärkt och vi 
planerar att åka dit igen under 2012.

Tumba kyrka

Verksamhetsansvarig: Cecilia Sundkvist och Hanna Lönneborg (Vt)  

Peter Stening (Ht)
                      Utfall     Budget                       
Intäkter                  0               0  
Kostnader                -62 278 -165 000
Resultat      -62 278 -165 000

Vinterkonfirmanderna startade i oktober och slutade i maj. 

Vi åkte på ett läger tillsammans med Ängskyrkans konfir-

mandgrupp 1-3 april till Stjärnhov. Vi träffades varannan 

onsdag. Inga ungdomsledare deltog i det årets konfirmand-

grupp tyvärr. Tre av konfirmanderna deltog tillsammans 

med ungdomsgruppen i uruppförandet av Technomässan i 

Allhelgonakyrkan i april 2011. Technomässan var mycket 

uppskattad av alla ungdomarna som var med. Konfirmand-

konfirmander
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gruppen bjöds in till en återträffskväll i Tumba kyrka 31 

maj, tre deltagare kom.

En stor, glädjande och ny händelse var att två 18-åriga tje-

jer konfirmerades i Tumba kyrka i en torsdagsmässa i maj 

2011. Konfirmanderna träffades ungefär varannan, var 

tredje vecka december till maj och åkte med på sportlovs-

lägret till Åre som sitt konfirmandläger. 18-årskonfirman-

derna följde en annan kursplan än vad yngre konfirmander 

gjorde. Cecilia Sundkvist ledde den lilla gruppen och Sven 

Gunnarsson var konfirmandpräst.

Sommarkonfirmationen bedrevs efter tidigare beslut tillsam-

mans med Ängskyrkan. Vartannat år har Ängskyrkan hu-

vudansvar för sommargruppen och vartannat år har Tum-

ba kyrka huvudansvaret. Konfirmationsgudstjänsten sker i 

den kyrka som har huvudansvaret och 2011 var det Tumba 

kyrka. Sammanlagt hade vi åtta konfirmander och fem unga 

ledare i gruppen. Sommarlägret gick till Gotland och Frö-

jelgården utanför Klintehamn,  tillsammans med Norra di-

striktet. Vi är väldigt nöjda med valet av Gotland för våra 

sommarläger och verksamheten blev väldigt lyckad.

Av våra åtta konfirmander valde sju att gå ledarskolan efter 

avslutad konfirmation vilket måste ses som ett gott betyg. 

Det vi behöver jobba mer med är rekrytering till våra kon-

firmandgrupper.

Ängskyrkan

Verksamhetsansvarig: Erik Belani

                   Utfall       Budget                       
Intäkter                0                               0
Kostnader             -52 102  -220 000  
Resultat    -52 102  -220 000 

Under 2011 har vi i Ängskyrkan haft tre konfirmandgrup-

per. En grupp som började under hösten 2010, med Christi-

na Odhner som präst, som under våren togs över av Lennart 

Marklund på grund av Christinas föräldraledighet. Erik Be-

lani var med gruppen hela vägen. Denna grupp hade konfir-

mation i maj, bestod av sex ungdomar och träffades på sön-

dagar i anslutning till mässan. De åkte sammanlagt på två 

läger, 2011 till Stegeborgsgården på helgläger tillsammans 

med Tumba kyrkas konfirmandgrupp.

Sommargruppen var ett samarbete med Tumba kyrka, och 

hade konfirmation i början av juli i Tumba kyrka. Präst var 

Hanna Lönneborg och dessutom arbetade Gunnar Gillfors 

(musiker) och Elisabet Berglund (diakon) från Tumba kyr-

ka. Erik Belani var med som representant från Ängskyr-

kan. Denna grupp träffades några gånger under våren för 

att under den tidiga sommaren åka på en veckas läger på 

Försiktig ökning i antalet konfirmerade 15-åringar

Föregående års försiktiga uppgång av antalet konfirmerade 15-åring-
ar har fortsatt även under 2011. Vi kan nu glädjas åt två år med svagt 
ökat antal konfirmander. 

Ungdomar är mycket rörliga idag och går inte självklart i den skola 
som är närmast hemmet. troligen väljer många att konfirmeras  till-
sammans med sina klasskamrater. Därför kan vi inte dra några säk-
ra slutsatser om konfirmandundervisningen i respektive distrikt. 
Diagrammet visar var ungdomarna är bosatta, inte var de fått sin un-
dervisning. Det finns med all säkerhet flöden av ungdomar över di-
striktsgränserna.

Antalet 15-åringar som går att hitta i K-bok har sjunkit varje år se-
dan 2006. Då fanns 563 konfirmandberättigade ungdomar mot 432 
i slutet av 2011. 

I församlingen erbjuds både 14- och 15-åringar konfirmation. 2011 
konfirmerades 7 % av 14-åringarna.  

Andel konfirmerade 15-åringar Botkyrka församling

Fröjelgården på Gotland tillsammans med norra Botkyr-

kas distrikt. De hade också träffar hemma under en vecka. 

Gruppen bestod av nio ungdomar, varav en i sista stund val-

de att inte slutföra läsningen.

Vi har även börjat  med en grupp som sträcker sig från hös-

ten 2011 till våren 2012. Då både Tumbas och Ängskyrkans 

grupper var relativt små slogs de ihop och gruppen består 

nu av åtta konfirmander. Telva Troncoso, Erik Belani och 

Peter Stening (pedagog i Tumba kyrka) arbetar med denna 

grupp som träffas varannan tisdag i anslutning till Öppet 

hus. Denna grupp har haft ett hemmaläger med övernatt-

ning i Ängskyrkan i november, och ska under 2012 åka med 

på sportlovsläger till Åre tillsammans med ungdomar från 

församlingen. 
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läger
Norra Botkyrka
Under året har ett flertal läger genomförts. Lägerverksamhe-

ten är en viktig del av ungdomsarbetet och man kan se tyd-

liga tendenser till ökat deltagande i övriga grupper när det 

nalkas läger. Verksamhetsansvarig: Christoph Schuchardt

Stiftsungdomshelg

I januari åkte 22 deltagare iväg på Stiftsungdomshelgen 

15-17 år ute på Graninge stiftsgård. Totalt var det ca 120 

ungdomar från olika församlingar i Stockholm som firade 

gudstjänst, umgicks och deltog i workshops ihop. Även ung-

domar från Botkyrka församling var med och anordnade 

helgen. Helgen efter det åkte åtta ungdomar iväg på helgen 

för 18+.

Sportlovsläger

Under sportlovet genomfördes under fyra dagar ett dagläger 

tillsammans med ungdomarna där man gjorde olika aktivi-

teter på dagarna med tema mod. Vi hade filmdag, klättrade, 

lagade mat och såg en utställning om ideal och självbild. To-

talt deltog cirka 20 ungdomar per dag.

Assisiresa

Ungdomarna i Vägen fick i uppgift att planera och genom-

föra ett resmål. Ungdomarna integrerades mera i försam-

lingslivet. De medverkade på församlingsaftnar och vid någ-

ra andra evenemang som ordnades i kyrkan. Resmålet blev 

Assisi och hade temat I Franciskus fotspår. Resan genom-

fördes efter några avhopp med nio ungdomar den 8-15 au-

gusti. Fortfarande är sex av de nio ungdomarna verksamma 

i församlingens verksamheter. Detta är ett lyckat resultat då 

andelen 18-20 åringar är väldigt låg i församlingen överlag. 

Ansvariga var Christoph Schuchardt och Erik Belani. 

Återsamlingsläger

Återsamlingslägret detta år blev inställt p g a personalbrist. 

Istället gjordes en endagsutflykt den 3 september till Boda 

Borg med både sommar och vinterkonfirmanderna tillsam-

mans med ungdomsledarna. Anmälningarna skedde genom 

Facebook vilket var ett väldigt lyckat drag då alla som an-

mält sig dök upp och en mycket smidigare hantering skedde. 

Ett lyckat alternativ med endagsalternativet som vi ska ta 

med oss till kommande år. Totalt var det 38 av 44 inbjudna 

personer som följde med. Ansvariga: Christoph Schuchardt 

och Ingemar Sörqvist

Höstlovsläger

Under höstlovet träffades vi under tre dagar och hade ett 

dagläger. Temat var ”Att leva tillsammans”. Bl a lagade vi 

mat, åkte till Cosmonova, gick på bio, bowlade och klätt-

rade. Totalt deltog sexton ungdomar på lägret.

Ungdomsarbete
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Tumba kyrka - Ängskyrkan

Ungdomsläger

I november åkte deltagare från ungdomsgrupperna i Tum-

ba  kyrka och Ängskyrkan till Björkögården. Tumba kyrkas 

ungdomskör, vårens och sommarens konfirmander var ock-

så inbjudna. Det blev ett läger med bibelstudium och musik. 

Lägret hade ca 20 deltagare.

Sex ungdomar från Tumba kyrkas UG deltog i Stiftsung-

domshelgen STUH på Graninge stiftsgård i januari. 

Sportlovsläger

Även detta år anordnade Tumba kyrka och Ängskyrkan 

sitt  traditionella sportlovsläger till Åre. Denna gång med 26 

ungdomar från Tumba kyrka, Ängskyrkan och några från 

Ljusets kyrkas tidigare konfirmandgrupper. 

Anställda på lägret var Erik Belani, Cecilia Sundkvist och 

Sven Gunnarsson. Vi delade buss med Vantörs församling 

och bodde på Hållandsgården utanför Åre. Dagarna äg-

nades åt skidåkning och på kvällarna hade vi någon form 

av program, allt från tårtbakartävling till diskussioner om 

identitet och sin omvärld, samt andakt eller mässa i stavkyr-

kan på gården.

Övriga läger

Tumba kyrkas UG hade ett dygnslångt läger i Nynäshamn 

i maj med åtta ungdomar. Vi hyrde cyklar och cyklade till 

ett vandrarhem vid havet där vi hade läger på temat Män-

niskan och Gud. 

Under hösten anordnade Tumba kyrka två olika läger för 

ungdomsgruppen där det ena var ett uppstartsläger tillsam-

mans med Ängskyrkan tidigt på hösten och det andra läg-

ret var en övernattningshelg i Tumba kyrka i samband med 

Lucia. Framför allt det sistnämnda var väldigt populärt med 

både besökare som sov över och de som valde att sova hem-

ma. 

ledarskola
Verksamhetsansvariga : Christoph Schuchardt, Ingemar Sörqvist, 
Erik Belani, Peter Stening och Elisabeth Berglund. Johannes Nunez 
har deltagit som vuxen ledare i ledarskolan.

                   Utfall        Budget                      
Intäkter              0                 0
Kostnader            -80 702  -140 000
Resultat  -80 702  -140 000

Ledarskolans vision är att bygga församling genom ideella, 

samt att hjälpa människor att finna sin plats i frivillighetens 

Tumba kyrkas ungdomsgrupp hade ett dygnslångt läger i 
Nynäshamn i maj med åtta ungdomar. Vi hyrde cyklar och 
cyklade till ett vandrarhem vid havet där vi hade läger på temat 
Människan och Gud. 

Ungdomarna från Ängskyrkan och Tumba kyrka åkte på ett 

gemensamt länger till Björögården tillsammans med Tumba 

kyrkas ungdomskör. 

lägerverksamheten 

är en viktig del av ungdomsarbetet och 

man kan se tydliga tendenser 

till ökat deltagande i övriga grupper 

när det nalkas läger.
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kyrka. Dess syfte är att erbjuda en plats för de konfirmerade 

ungdomarna att växa som människor, lära sig om ledarskap 

och fördjupa sin kristna tro samt att få ledare till våra för-

samlingsverksamheter. Målet är att 40% av församlingens 

konfirmerade ska gå ledarskolan Steg 1 och 40% av de som 

gått Steg 1 skulle fortsätta i Steg 2. 

Målet för Steg 1 uppnåddes men målet för Steg 2 nåddes 

ej. Vi är ändå nöjda med antalet deltagare för Steg 2 då en 

tredjedel fortsatte. 

Under hösten har ledarskolan träffats varannan tisdag i 

Ängskyrkan, Ljusets kyrka och Tumba kyrka. Ledarskolan 

åkte även på läger till Graninge stiftsgård. 37 deltagare har 

fullföljt ledarskolan, 29 i Steg 1 och åtta i steg 2. Diplomut-

delningen ägde rum i Tumba kyrka den 22/1 2012. 

Ungdomsgrupper
Norra Botkyrka

Verksamhetsansvarig: Christoph Schuchardt 

                     Utfall       Budget                    
Intäkter       99 730   139 000  
Kostnader            -226 368 -266 000
Resultat   -126 638 -127 000

Ungdomskvällen

Ungdomskvällen består av fyra olika delar: Mässan, Fikat, 

Ungdomsgruppen och Vägen. Målet med ungdomskvällar-

na är att erbjuda en öppen gemenskap för ungdomar där 

de kan växa i tro genom olika pedagogiska övningar och 

diskussioner och genom att lära känna varandra, sig själva 

och Gud. 

Vi träffas varje onsdagskväll med start i veckomässan 18.30 

i Ljusets kyrka. Efter mässan fikar vi tillsammans och där-

efter har vi under vårterminen delat upp gruppen i två de-

lar och under hösten övergått till att ha en grupp varannan 

vecka på grund av minskade resurser.

Ungdomsgruppen

Ungdomsgruppen är en öppen grupp dit alla är välkomna 

oavsett om man varit i kyrkan mycket eller är där för första 

gången. Varje vecka har vi ett program som består av under-

visning i kristen tro, diskussioner och delade erfarenheter av 

tro och liv, fördomar, sorg och glädje. 

Ungdomsgruppen är en repetition och fördjupning av kon-

firmandundervisningen. Under början av våren fortsatte 

den nedåtgående trenden i ungdomsgruppen, färre personer 

kom och medverkade efter mässan. Under slutet av våren 

började denna trend ändras och flera personer började delta 

även efter fikat.

Under hösten beslutade vi att ha Ungdomsgruppen och Vä-

gen varannan vecka och profilerade dessa gånger mera klart 

och tydligt. Facebook började användas som en kanal för 

information vilket var lyckat. I snitt var det 29 ungdomar/

vecka på UG och Vägen under hösten och över 65 personer 

har deltagit i ungdomskvällarna fler än ett par gånger.  

Verksamhetsansvarig är Christoph Schuchardt. Under våren 

medverkade Maria Hägglund och Sven Gunnarsson. Under 

hösten har Sven Gunnarsson och Andreas Holmberg med-

verkat.

Vägen

Vägen är en fortsättningsgrupp för dem som gått i UG i 

minst ett år. Vi berör och diskuterar olika teman som fördju-

par tron och sättet att tillämpa den i våra liv. Varje tillfälle 

avslutas med avspänning och meditation/bön. 

Under våren ville vi ändra på den nedåtgående trenden och 

integrera de äldre ungdomarna mera i församlingslivet. Vi 

beslutade oss för att ungdomarna i Vägen fick planera och 

genomföra en resa till ett föreslaget resmål för att fördjupa 

sin tro samtidigt som de skulle hjälpa till i den övriga för-

samlingsverksamheten. Mera om resan och dess förfarande 

kan man läsa under Läger - Assisiresan. 

Under våren bestod gruppen av tolv personer som träffades 

varannan vecka under ledning av Sara Jacobsson Grip och 

Christoph Schuchardt.

Under hösten beslutade vi att integrera Vägen i UG kvällar-

na, skippa kravet på att gå i UG ett år och ha kvällarna var-

annan vecka som en mera öppen verksamhet. Detta för att 

själva syftet med att erbjuda de äldre ungdomarna i försam-

lingen en fortsättning varit fullföljd och på grund av mindre 

personalresurser. Under hösten hade vi församlingssyn som 

tema under Vägenkvällarna med målet att åka på ett läger 

med självhushåll. Detta läger ska genomföras under 2012.

Tullinge

Verksamhetsansvarig: Johan Ax 

                     Utfall   Budget                 
Intäkter       63 754 80 000    
Kostnader            -113 539              -159 000
Resultat     -49 885                -79 000

Under 2011 har Ungdomsgruppen haft 26 regelbundna del-

tagare och Credo 10.
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Vi har haft ungdomsgruppsträffar varje onsdagskväll och 

Credoträffar varannan tisdagskväll som planerat. Vi har er-

bjudit två övernattningar på Tullinge gård, en vid Valborg 

och en vid Halloween. För tredje året i rad har våra ung-

domar också varit huvudansvariga för att planera och ge-

nomföra Tullinge Summerbreak, en musikfestival under 

skolornas avslutningskväll, tillsammans med kommunens 

nätverksgrupp i Tullinge.

Vi hade planerat att ungdomarna i Credo skulle ansvara för 

att genomföra en mässa, vilket de också gjorde under vå-

ren. Det blev en temamässa med mycket musik där de bl. a 

använde sig av den musikutrustning distriktet köpt in före-

gående år. 

Kollektintäkterna har inte uppnått budgeterat mål, men vi 

har haft färre ungdomar med på läger vilket medfört lägre 

kostnader, vilket har jämnat ut det hela.

Tumba kyrka

Verksamhetsansvariga: Vt: Cecilia Sundkvist, Hanna Lönneborg. 
Ht: Peter Stening. 

                    Utfall      Budget  
Intäkter      65 685   154 500
Kostnader           -134 039  -207000
Resultat    -68 354   -52 500

Ungdomsteamet

Ungdomsteamet består av diakon, präst, pedagog och mu-

siker. Teamet söker vägar för att öka förståelsen för ungas 

situation i Tumba. Genom att uppsöka platser där vi tror 

ungdomar befinner sig på och skapa personliga kontakter 

med omgivande samhällsaktörer såsom skola, fritidsgård, 

kommun m.fl. samt att ta del av viktig information som be-

rör vår målgrupp och det geografiska området. Målet är att 

skapa mening och sammanhang och att förebygga pågåen-

de, dold och framtida utsatthet bland unga i Tumba samt att 

göra evangeliet synligt. 

UG

Ungdomsgruppen (UG) träffades varje torsdag under sep-

tember-maj, med undantag för skollov och leddes av Cecilia 

Sundkvist och Regina Persson under våren 2011. Antal del-

tagare i UG var i genomsnitt 10 ungdomar. Ungdomsgrup-

pens program varierade med teman som bibelstudier, män-

niskovärde, pyssel & bak, bowling mm. En kväll per termin 

hade vi gemensamt program med Ängskyrkans ungdoms-

grupp. Vid särskilda Öppet Hus-program i Tumba kyrka 

deltog UG, t.ex. Grötvaka och när Birgitta Söderberg talade 

om gudstjänstutveckling. Alla Tumba kyrkas konfirmander 

inbjöds till UG under och efter sin konfirmation. Några av 

konfirmanderna deltog ett par gånger men inte kontinuerligt.

TUGG

Ungdomsgruppen bytte under hösten namn från UG till 

T.U.G.G. (Tumba kyrkans UngdomsGrupps Gemenskap) 

och vi satsade en del pengar på att rusta upp ungdomsrum-

met i Tumba kyrka. Vikarierande församlingspedagog har 

ansvarat för verksamheten tillsammans med präst och dia-

kon. Verksamheten, med en öppen Cafémiljö, har fortsatt 

och känslan är att gruppen har stabiliserat sig under hösten 

med cirka 15 besökare per kväll i snitt och ungefär 15-30 

olika individer med i gruppen. Nyrekryteringen av besökare 

går lite trögt men vi har funnit andra vägar för de lite yngre 

att hitta en plats i kyrkan framför allt genom olika ledar-

uppdrag i junior- och konfirmandgrupper. Under Lucia fick 

vi också besök av Tunaskolan som valde att förlägga sitt 

Luciafirande i Tumba kyrka. Där var församlingspedagogen 

med och hälsade välkommen och fick chansen att berätta 

lite om denna ljusets högtid. Detta var det mest välbesökta 

arrangemanget med 500 besökare i omgångar.

Ängskyrkan

Verksamhetsansvarig: Erik Belani

                     Utfall    Budget                     
Intäkter                 0    10 000
Kostnader              -24 953 -40 000 
Resultat    -24 953  -30 000 

Dungen

Dungen är en grupp som träffas torsdagskvällar och är öp-

pen för ungdomar i tonåren. I praktiken är det dock en 

grupp där majoriteten är mellan 17-20 år och rekrytering-

en sker genom att de tar med sig sina jämnåriga vänner inte 

genom att man, som det ”brukar vara”, börjar gå på ung-

domsgrupp efter konfirmationen. 

Träffarna inleds med en andakt, som följs av någon sorts 

program som kan vara alltifrån lekar eller bakning till dis-

kussioner utifrån bibeln eller ett aktuellt ämne. Detta följs 

av fika och fritt umgänge. Detta fria umgänge är det som 

anses vara viktigast för gruppen, en chans att umgås med 

vänner.

Änglarna

Änglarna är en grupp för djupare samtal för ungdomar som 

träffats varannan tisdag kväll. Fokus har legat på hur det 

är att vara ung kristen idag. Under våren fungerade grup-

pen relativt bra, med mellan 1-8 deltagare. Under hösten 

har gruppen dock fått ligga vilande på grund av bristande 

deltagarantal. 
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barn i väntan, 
bIv-barn i start bIs

Verksamhetsansvarig: Katinka Levin

                                       Utfall     Budget                     
Intäkter       670 000   250 000
Kostnader               -570 975 -826 000
Resultat          99 025 -486 000

BIV och BIS är ett pedagogiskt program för flyktingbarn. 

Programmet fokuserar på barnen och deras behov utifrån 

att de ofta glöms bort i asylprocessen och flytten till ett nytt 

land. 

Verksamhetens mål är

- att stärka barnens självkänsla 

- att locka fram barnens glädje och kreativitet 

- att stärka familjerna 

- att stärka barnens möjligheter att hantera sin situation.

Verksamheten riktar sig till tre olika målgrupper

Barn i Väntan (BIV), för barn i asylprocessen, Barn i Start 

(BIS), för barn som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sve-

rige, samt för ensamkommande ungdomar. Sekundär mål-

grupp är föräldrarna. 

Metod

Grupperna träffas en gång i veckan under 14 veckor. Träf-

farna har olika teman. Under terminen gör man en gemen-

sam aktvitet vid två tillfällen. Terminen avslutas med en fest. 

Personal

Vi var två anställda från församlingen som delvis arbetar 

med BIV och BIS i sina tjänster och fem timanställda.

Under 2011 har vi 

- genomfört fyra BIS-grupper med rysk- och arabisktalan-

de barn, två föräldragrupper, en syskongrupp och sommar-

lek på Tullinge gård. Under hösten 2011 fick vi när en BIS-

grupp precis startat, två förfrågningar om två asylsökande 

barn till vår verksamhet från socialtjänsten Vi beslöt efter 

samråd med flera olika aktörer att ta med de två barnen i 

den BIS-grupp som precis startat trots att de andra barnen 

redan hade uppehållstillstånd. 

Det visade sig dock inte vara något problem. Vi ordnade 

våra resurser så att när vi pratade om temat asylprocess och 

integration kunde en gruppeldare prata med de asylsökan-

de barnen om asylprocessen medan den andra gruppleda-

ren  talade om integrationsprocessen. Sammanlagt deltog 20 

barn och fyra mammor under vårterminen och 13 barn och 

sex mammor under höstterminen. Grupperna har fungerat 

mycket bra. Vi har även erbjudit de två senaste terminerna 

sommarverksamhet/sommarlek under två veckor i juni på 

Tullinge gård.

Vi har utöver gruppverksamheten som äger rum varje mån-

dag:

- träffat Migrationsverket tillsammans med bland annat 

Botkyrka kommuns barnombudsman angående hjälp att 

stödja rekryteringen av barn till våra grupper 

- deltagit i seminarium arrangerat av Länsstyrelsen i Stock-

holms län om flyktinghälsa 

- deltagit med hela personalgruppen i erfarenhetsutbyte i 

Göteborg med alla BIV och BIS ledare i Sverige

- genomfört en utbildningsdag om trauma och barn med 

föreläsare Kaisu Akselsdotter

- genomfört en dag med personer från Botkyrka kommun 

om hur nyckelpersoner som möter barn och ungdomar i 

sin verksamhet kan hjälpa oss rekrytera barn till grupper-

na. 

- deltagit i seminariet om ”Barns utsatthet” genom Stock-

holms stift samt haft en utställning där om vår verksamhet

- deltagit i Svenska kyrkans storstadskonferens ”framtiden 

bor hos oss i Flemingsberg där även genomfört ett semina-

rium om BIV och BIS

- påbörjat en utbildning/process med kvinnojouren för in-

vandrarkvinnor om Mäns våld mot kvinnor för att ta fram 

riktlinjer för hur vi på bästa sätt kan agera och stödja mam-

morna när vi misstänker att de är utsatta för våld.

- träffat Botkyrka kommuns socialtjänst vid flera tillfällen 

och deras ledningsgrupp vid ett tillfälle och diskuterat sam-

arbete kring BIV och BIS

- påbörjat kontakt med Överförmyndarmyndigheten för att 

utröna om de kan stödja oss i rekryteringsarbetet
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vuxenarbete

Norra Botkyrka
Svenskspråkig diakoni
Verksamhetsansvarig: Ingemar Sörquist

                                      Utfall     Budget                     
Intäkter          9 702       7 000    
Kostnader               -95 659   -77 500
Resultat      -85 948   -66 000
Avvikelsen beror i huvudsak på att kontot bidrog 
med 15 000 kr till församlingshelgen.

Sverigefinsk diakoni
Verksamhetsansvarig: Pauliina  Rydman

                                      Utfall      Budget                     
Intäkter       19 888    18 000    
Kostnader               -51 656  -48 500    
Resultat     -31 768 - 30 500 
 
Sverigefinskt vuxenarbete
Verksamhetsansvarig: Pauliina  Rydman

                                      Utfall          Budget                     
Intäkter                  0               0
Kostnader               -20 369    -23 000  
Resultat      -20 369  - 23 000 

Tullinge
     Utfall      Budget 
Intäkter     420       3 000  
Kostnader -4070   -19 000  
Resultat -3650   -16 000  

Budgetkommentar: Intäkterna blev låga på grund av få deltagare 
vid Gårdsöppet men allra mest ”försvann” en stor intäkt på grund 
av att deltagaravgiften från retreaten, i oktober på tullinge gård, 
betalades in på det gemensamma Pustkontot. Likaså fördes 5000 
kronor över från vuxenverksamhetens budget till det gemensam-
ma pustkontot. 

omfördelning av tjänster och ansvarsområden, den annalkande 
flytten, har inneburit att fokus återigen legat på relationsbyggan-
de, skapa trygghet och kontinuitet i grupperna. Inget program med 
inbjudna gäster/föreläsare har förekommit. Inte heller några större 
inköp. Därför ligger kostnaderna under budgeterande medel.

”vi ska bereda vägen så att människor 
genom egna erfarenheter och upplevelser 

lär känna Jesus kristus och förstår vad 
kristen tro och liv är. 
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Öppna mötesplatser
Norra Botkyrka
Ljuspunkten

Verksamhetsansvariga: Pauliina Rydman, Lena Jerrewing

Ljuspunkten vill vara ett öppet vardagsrum för människor 

som har vägarna förbi. Vi vill erbjuda en kravlös gemenskap 

och ett sammanhang. Här kan man sitta ner och prata med 

andra om man vill, läsa tidningar eller tyst läsa bibeln för 

sig själv. Vi erbjuder enkelt fika och de frivilliga intäkterna 

går till ett projekt kyrkan stödjer. Det finns möjlighet till en-

skilt samtal med diakon. Ljuspunkten vill i möjligaste mån 

ha öppet alla måndagar under året som är vardagar, inklu-

sive sommarmånaderna. 

Till Ljuspunkten kommer en liten kärntrupp av människor 

som uttrycker uppskattning över enkelheten. Till och från 

tittar nya besökare in. Ljuspunkten visar sig vara en bra 

plats för socialisering och integrering av människor som är 

daglediga och i vissa fall har psykiska funktionshinder. Ljus-

punkten fungerar i vissa fall som en inkörsport till övriga 

verksamheter i kyrkan.

Mötesplatsen

Vi vill erbjuda en mötesplats med låga trösklar och högt i 

tak, alla skall kunna känna sig hemma, även om man an-

nars inte brukar gå i kyrkan. Vi vill uppmuntra till möten, 

till ett aktivt utbyte och delande av livserfarenheter de så 

kallade”långabordssamtalen” är ett uttryck för detta.

Under året har erbjudits program med kaffe, musik, gäster 

och andakt under lättsammare former. Vi har inbjudit till 

”långabordssamtal”, där samtalen rört sig runt livets både 

stora och små frågor.  Kaffe och lättare förtäring har er-

bjudits med hjälp av flera ideella. Mötesplatsen har ca 20 

deltagare per tillfälle. Under året har vi aktivt sökt sprida 

kännedom om verksamheten genom att dela ut program vid 

T-bana, samt etablera kontakt med kommunens verksam-

het.

Öppen kyrka

Målet med verksamheten har varit att för daglediga erbjuda 

orgelmusik av god kvalitet samt efterföljande samvaro. Tan-

ken är att det ska genomföras varje helgfri torsdag, vilket 

har lyckats 2011. Varje gång kommer i genomsnitt 30 per-

soner, vilket visar att det är viktigt att även i fortsättningen 

försöka behålla kontinuiteten.

Vägkyrkan
Verksamhetsansvarig: Christina Ljunggren

                                    Utfall  Budget                     
Intäkter         2 934  1 000   
Kostnader                -8 504  -7 000   
Resultat       -5 570  -6 000

Sedan mitten av 1980-talet har Botkyrka kyrka fungerat 

som vägkyrka under ett antal sommarveckor. Det är tack 

vare de ideella medarbetarna som kyrkan kunnat vara öp-

pen under de fyra veckorna i juli, sommaren 2011 var det 

öppet kl 12.00–17.00. De flesta besökande är semestrande 

svenskar. Många har en gång bott i Botkyrka, kanske kon-

firmerat eller gift sig i kyrkan. De har gravplatser som de be-

höver både se och sköta om. 

Under augusti månad kommer de flesta turisterna från Eu-

ropa. Under de sommarveckor det är öppet finns det möj-

lighet att bli guidad i kyrkan, vi har kaffeservering och lite 

bokförsäljning. De ideella som arbetar har också en andakt 

varje dag om det inte är någon kyrklig handling, vid sådana 

tillfällen är kyrkan tillfälligt stängd.  

Under sommaren 2011 besöktes vägkyrkan av ca 750 per-

soner. De 10 personer som turades om håll att Vägkyrkan i 

gång blev som tack bjudna på en guidad tur på Ersta samt 

en efterföljande lunch.

Vännens Stuga 

Ljusets kyrka har varit ett andrum för finsktalande försam-

lingsbor. Genom Vännens Stuga har många nya kommit in 

i församlingens liv. 

Juttutupa

är en diskussionsgrupp som samlar ca tio entusiastiska män-

niskor en gång i veckan runt bordet för att samtala om olika 

ämnen och förbereda påsk- och julbasar. 

Tullinge stuga

en gång i månaden har Tullinge Stuga samlat ca åtta  delta-

gare i kyrkans lokaler i Tullinge centrum. Denna mötesplats 

är till för äldre sverigefinnar som har svårt att åka till Hal-

lunda. Samtalsämnen bestäms av gruppen.

Mors dag och firandet av Finlands självständighetsdag sam-

lar människor till kyrkan och är viktiga dagar för självkäns-

lan. Då samarbetar vi med områdets finska föreningar (Tul-

linge-Tumba finska förening, Botkyrka PRO finska förening 

samt Sverigefinska skolan i Botkyrka). 

Födelsedagfest firas två gånger per år tillsammans med de 

svensktalande församlingsborna. 
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Tullinge
Soppluncher 

Under året har det anordnats 15 soppluncher i Tullinge cen-

trum varannan vecka. Besöksantalet har i snitt varit 36 per-

soner.

Sommarcafé 

Fyra sommarcaféer har anordnats i Tullinge centrum med i 

genomsnitt 32 besökande personer.

Utflykter 

Tullinge distrikt har tillsammans med Tumba distrikt under 

året anordnat tre utflykter där deltagarantalet varit mycket 

högt.

Jul tillsammans på julaftonen 

Jul tillsammans anordnades på Tullinge gård som ett alter-

nativt julfirande. Totalt deltog tre personer.  

Helig dans 

En gång i månaden har Helig dans erbjudits i Tullinge kyr-

ka. Detta är ett samarbete mellan Norra distriktet och Tul-

linge. Några kommer regelbundet, andra då och då och 

ibland kommer helt nya. Vi har varit fem till åtta dansare 

varje gång. Deltagarna kommer från hela församlingen. He-

lig dans når också människor som kanske inte annars går 

till kyrkan. 

Gårdsöppet 

Gårdsöppet är en öppen gemenskap som börjar med ge-

mensamt fika (till självkostnadspris men subventionerat för 

ungdomarna) och andakt. Sedan har man kunnat välja på 

att vara med i Bibelsamtalsgruppen eller Credo, (grupp för 

unga vuxna). Gårdsöppets idé att en öppen mötesplats för 

olika grupper och människor, har glimtvis funnits där men 

ofta har vi konstaterat att det är två grupper som möts – bi-

belsamtalsgruppen och Credo. Gårdsöppets idé står inför 

nya möjligheter nu när vi flyttar till Tullinge gård och kan 

kanske få en nystart.

Tumba kyrka
Öppet hus

Varje torsdag är det Öppet hus i Tumba kyrka. Här möts vi 

över gränser för att dela måltid och att samtala om tro och 

liv. Det är viktigt att utifrån egna frågeställningar får samta-

la och söka kunskap. Här samlas mini- och barnkör, matlag-

ning, gudstjänstplanering, veckans tanke och ungdomsgrup-

pen. Ett gemensamt centrum under kvällen är veckomässan.

Sopplunch 

I genomsnitt träffas 30-40 personer varannan vecka till 

lunchbön med efterföljande soppa som lagas av ideella. 

Därefter en samling för samtal med varandra och med gäs-

ter och enkel underhållning. Under året har det kommit 

både fler och nya till gemenskapen där det även ingår en 

vår- och en höstutflykt. Då åker vi tillsammans med Tullin-

gevännerna.

Övrigt

En sommarresa anordnades tillsammans med Tullinge och 

Ängskyrkan. Vårfest med vattentema med musik, tipsrun-

da, lekar och korvgrillning blev en fin avslutning på våren.

Grötvakan i traditionell stil avslutade höstterminen.

Under Allhelgonahelgen delades 600 ljus ut vid pendeltågs-

stationen där vi mötte människor på väg med påminnelse 

om ljuset som lyser i mörkret.

Vi fanns också i Tumba centrum en dag före jul med en jul-

hälsning där vi delade ut julboken och flyers med inbjudan 

till vad som händer i kyrkan under julen.

Ängskyrkan
Temacafé

Temacaféet är en viktig samlingsplats för många. Det bjuds 

på ett varierande och omväxlande program var annan tis-

dagskväll efter kvällsmässan. Träffarna har genomförts som 

kulturarrangemang i samverkan med Sensus studieförbund. 

I planeringsgruppen har ingått: Åsa Bjernerup, Berit Hof-

gren och Inger Pålsson.

Sopplunch

Sopplunch serveras varje torsdag och är en uppskattad mö-

tesplats under terminerna där olika åldrar, vana och ovana 

i kyrkans värld kan mötas. Det är lätt för besökarna från 

öppna förskolan att stanna kvar. Antalet besök var i snitt 

47, genomsnittet för 2010 var 50 besökande. Sopplunchen 

är en öppen samlingsplats som är lätt att bjuda in till. Vår 

vaktmästare/husmor har under året  haft en person i sam-

hälltjänst och en praktikant.

Nytt för hösten 

Mat med prat tisdagar kl 17.00 under perioden 13 septem-

ber till 22 november. Sammanlagt kom 464 personer vilket 

ger ett snitt på 42 personer. Det har funnits en del problem 

kring Mat med prat. Kommunikationen om vad som skul-

le komma ut av den här mötesplatsen var inte helt genom-

tänkt. Det fanns heller inga ideella medarbetare med från 

början. Till våren behöver det finnas tillfrågade ideella re-

dan från start.

Café på kyrktorget

Nytt från i höst är café på kyrktorget. Varje onsdag och 
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torsdag förmiddag kl. 10-12 är kyrkan öppen för samtal, 

en kopp kaffe och en kaka. 11.45 finns möjlighet att ta del 

av vår lunchbön. Vi har under året fått hembakt fikabröd 

från flera församlingsbor, vilket är en stor uppskattning av 

fikande gäster. 

Familjeverkstad

Familjeverkstaden består av ett filmbaserat föräldrarmate-

rial som riktar sig till familjer med barn mellan 3-12 år. Det 

är kommunen och studieförbunden som samarbetar kring 

detta material. Åsa Nilsson och Charlotte Larsson var tänk-

ta samtalsledare i Ängskyrkan, med Sensus som huvudman. 

Tyvärr blev det för få anmälningar så samtalsgruppen kunde 

inte dra igång. 

Födelsedagsfest

Våra planer på att bjuda 75- 80- 85- och 90-åringar på fest 

i Ängskyrkan har av olika anledningar inte kunnat genom-

föras.  

                                                                                                                                          

sy- och hobbygrupper
Norra Botkyrka
Sy- och Hobbygruppen 

Verksamhetsansvarig: Britt Löv. Gruppen är en social träff-

punkt där deltagarna har handarbetet och tillverkat påsk- 

och julpyssel som sålts på påsk- och julbasar. Intäkterna 

från basarerna har gått till hjälpbehövande barn.

Pärlan 

Verksamhetsansvarig: Pauliina Rydman. Pärlan är en finsk-

språkig grupp som sysslar med handarbete av olika slag.

Tillsammans med Sy- och hobbygruppen genomförde vi en 

gemensam påskbasar under våren, under adventstiden en 

egen julbasar. De pengar som samlas in går till olika välgö-

rande ändamål både utomlands (t ex ett barnhem i Etiopien) 

och till ändamål inom församlingens egna diakonala arbete. 

Årets basarer har varit välbesökta och uppskattade.

Tullinge
Tullinge kyrkliga arbetskrets har 10 medlemmar under året 

har de träffats 20 gånger. Insamlade medel under året upp-

gick till 10 139 kr

Tumba kyrka
Varannan onsdag träffas en mindre grupp för handarbete, 

samtal och fika. Någon från arbetslaget besöker oftast grup-

pen för samtal och en kort andakt. Under året har det bli-

vit allt färre som kommer. Några trofasta har tappat orken 

och hälsan. Inga nya har tillkommit. En utställning genom-

fördes i slutet av året och ett stort engagemang i den årliga 

Julbasaren. Diskussion har funnits under året om en even-

tuell nedläggning av verksamheten och att hitta nya former 

för gemenskap. 

bibel- och 
samtalsgrupper
Norra Botkyrka
Öppen bönegrupp 

Denna grupp har samlats varannan tisdagskväll, med 3-10 

deltagare. I juli genomfördes en utfärd till Graninge stifts-

gård.

Leva med Gud: 

Bibelsamtal efter veckomässan varje onsdag hålls gällande 

kommande söndags texter. Samlar 4-10 personer.

Upptäckargrupp 

Upptäck kristen tro, som kan leda till dop eller vuxenkonfir-

mation, har förekommit varannan tisdagskväll efter behov. 

Det tenderar att bli enskild undervisning och har under året 

lett till två vuxendop och tre vuxenkonfirmationer.

Syföreningarna och Sy- och Hobbygruppen har trevligt när de 

träffas och ordnar basarer till förmån för hjälpbehövande. 
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Bibelsamtal 

förekommer varje fredag under terminerna, och brukar 

samla 2-4 personer. Under året har Romarbrevet och Första 

Korintierbrevet studerats.

Bibelstudiegrupp 

Bibelstudiegruppen har träffats på onsdagar jämna veckor. 

Under våren och fastan ingick gruppen i torsdagarnas fö-

reläsningsserie. Under hösten studerades Abraham. Antalet 

deltagare har successivt minskat och i samråd med delta-

garna beslutades att avsluta gruppen i dess nuvarande form. 

Under våren 2012 planerar vi att inbjuda till fördjupning på 

torsdagkvällar kring den Helige Ande.

Samtalsgrupper 

Under våren startade två samtalsgrupper med syfte att möta 

behov av att samtala om frågor som berör våra liv, existen-

tiella frågor, som finns hos många församlingsbor. Ett annat 

syfte var att ta reda på om det finns önskemål om att ha sjä-

lavård i grupp. 

Varav Hjärtat är fullt talar munnen startade i februari och 

pågick i åtta veckor. Gruppen blev snabbt fulltecknad och 

bestod av åtta deltagare. Kristendom för ateister startade i 

april och blev också den fulltecknad omgående, denna gång 

med 15 deltagare, gruppen träffades åtta gånger.

Bägge grupperna fick göra en utvärdering som visade dels 

att flera kunde tänka sig att ha själavård i grupp, dels att 

längtan efter sammanhang där man möts för att diskutera 

viktiga frågor är stor. Det som främst ”stack ut” i utvärde-

ringarna var att det kändes mycket värdefullt att få lyssna 

till andra, få nya perspektiv på saker och ting och också 

uppleva att man inte är ensam om sina tankar och känslor.

Verksamhetsansvariga: Pauliina Rydman och Lena Jerre-

wing

Tullinge
Diakonigrupp och Herrklubb

Diakonigruppen och Herrklubben har under vår- och höst-

terminen samlats var tredje vecka för samtal och samvaro. 

Ur dessa grupper rekryteras också frivilliga till övriga verk-

samheter i distriktet.

Bibelsamtalsgrupp 

Gruppen har samlats på Gårdsöppettider, varannan tisdag 

under terminerna. Samtal utifrån olika bibeltexter och te-

man. Gruppen har fyllt en viktig funktion även om den varit 

tynande under 2011. Gruppmedlemmarna, sex till åtta till 

antalet, har under året drabbats av sorg och sjukdomar el-

ler annat i livet som krävt deras tid och kraft. Antalet del-

tagare vid träffarna har oftast varit lågt men omsorgen om 

varandra har varit viktig. Vi har hälsat på varandra, bett för 

varandra.

Kvällsqvisten 

En samtalsgrupp som möts varannan tisdag i Kyrkstugan, 

där liv och tankar delas och ibland gästas av någon inbjuden 

person. Gruppen fungerar också diakonalt och har varit ett 

stöd för flera som hamnat i kris. En gång per termin deltar 

gruppen aktivt vid en gudstjänst. Kvällsqvistarna har under 

året bytt ledare från Helena Krook till Cecilia Holmberg.

Tumba kyrka
Bibel- och samtalsgrupper ryms i huvudsak under torsda-

garnas ”Öppet hus”. Under året har vi bl.a. träffats kring 

samtal om bibeln genom musik och konst. Gunnar Gill-

fors har berättat om ”Den svenska mässan” av Roman från 

1752. Vi har också tillsammans läst Markusevangeliet. In-

bjudna föreläsare inspirerar till samtal och fortsatt fördjup-

ning. Under hösten har vi fått lyssna till Lars Collmar som 

talade om ”Gud bortom gudsbilderna”, samt Thomas Ka-

zen som talade om ”Den historiske Jesus”. Samarbete med 

internationella gruppen har skett under Globala veckan då 

Berit Hofgren talade om ko-kalv-projektet.

Ängskyrkan
Bibelstudium/Lectio Divna

Lectio Divina ett enkelt bibelstudium där man tillsammans 

får dela och tänka kring en bibeltext, man läser bibeltex-

ten långsamt för att sedan reflektera över vad den betyder 

för mig  just nu. Vi har träffats varannan tisdagskväll ef-

ter veckomässan.  Deltagandet har varit mellan två och åtta 

personer.

sorgegrupper
Norra Botkyrka
Leva vidare grupp i norra Botkyrka 

Församlingen har som målsättning att erbjuda människor 

som har mist en anhörig eller nära vän att delta i en sor-

gegrupp, eller Leva vidare grupp som vi kallar det i norra 

Botkyrka. Av erfarenhet vet man att det kan vara bra för 

sorgebearbetningen att tillsammans med andra i liknande 

situation få dela tankar och känslor kring det som har hänt. 

Efter att i några år ha erbjudit sådana grupper vid tre till-

fällen per år har vi i år trappat ner till två gånger på grund 

av för liten anslutning. Varje grupp träffas vid sex tillfällen. 

Antalet deltagare har varit 3-5 personer per grupp. Grup-

perna leds av en diakon tillsammans med en präst. 
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Tullinge
Inbjudan till samtalsgrupp om sorg har vid två tillfällen 

skickats ut till främst de anhöriga som mist maka eller make 

under året. En grupp kom till stånd med tre deltagare. Un-

der hösten startade en ny grupp med avslutning i januari 

2012. Gruppen innehöll endast två deltagare men bedöm-

ningen gjordes att det för dessa två var viktigt att fortsätta.

Tumba - Ängskyrkan
Vårens sorgegrupp ställdes in på grund av för få antal delta-

gare. Gruppstarten den 13 oktober anmälde sig fyra delta-

gare och gruppledare var Åsa Nilsson och Helen Svensson. 

Vi träffades sex tillfällen   i Ängskyrkan och med en återträff 

i  januari 2012. Under återträffen sa alla deltagare att grup-

pen haft betydelse för deras fortsatta sorgearbete. 

Församlingsläger
Norra Botkyrka

Verksamhetsansvarig: Pauliina Rydman

                                 Utfall   Budget                    
Intäkter       21 900   24 000 
Kostnader               -29 472  -44 000   
Resultat       -7 572 -20 000 

Grundprincipen för distriktets utflykter är att utgifter och 

intäkter ska motsvarar varandra så mycket som möjligt och 

att församlingen enbart betalar kostnaderna för de deltagare 

som annars inte har råd att delta. Deltagare betalar ca 300 

kr och församlingen hjälper dem som inte har råd, men be-

höver vara med.

Flera resor har arrangerats, en del har varit korta en eller 

halv dags utflykter till närområden. Under året genomfördes 

två längre heldagsutflykter med abonnerad buss. Vårens ut-

flykt gick till Östergötland och höstens till Nyköping.  Alla 

resor har varit viktiga och uppskattade av deltagarna.

Församlingshelg 

under en helg i september genomförde distriktet en försam-

lingshelg på Stjärnholms stiftsgård utanför Nyköping. Hel-

gen (fredag eftermiddag till söndag eftermiddag) samlade 85 

deltagare varav tolv var barn och sex var ungdomar. Helgen 

präglades av gemenskap över gränser och deltagarna kunde 

välja bland olika former av aktiviteter under olika arbets-

pass som t ex sydafrikanskt bibelstudium, måla akvarell, 

pilgrimsvandring, pröva på körsång, paddla kanot, tikva, 

samtal om församlingssyn, bibelstudium om dopet m.m. På 

kvällarna hölls gemensamma aktiviteter. Att förbereda och 

genomföra en församlingshelg är ett omfattande arbete men 

ett mycket bra sätt att bygga och stärka församlingsgemen-

skapen. Utvärderingarna var mycket positiva.

Ängskyrkan
Höstens församlingsläger var förlagt till Åkerögården den 

30/9–2/10 under temat Vårt dop. Vi var 59 personer i olika 

åldrar som var med. Många barn men få ungdomar deltog. 

Utvärderingarna som gjordes direkt i anslutning till helgen 

var överlag positiva. Enkäten har också gett ett underlag till 

en lista med förbättringsförslag till nästa år. Många anser 

att församlingshelgen är viktig (medelbetyg 3.7 av 5 av 29 

personer som svarade på denna fråga i enkäten om guds-

tjänster och fördjupning i januari 2012). 

I början av juni vandrade 12 personer från Lida till Haninge med övernattning i Paradiset. Under en sådan vandring finns tid för såväl 

tystnad, eftertanke som gemenskap kring praktiska göromål och måltider.
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retreater - stilla dagar
Verksamhetsansvariga: Ulrika Carlström Nordkvist, 
Cecilia Holmberg, Åsa Nilsson och Sara Jacobsson  Grip

                                 Utfall  Budget                     
Intäkter       13 050            0
Kostnader               -52 707 -72 000
Resultat     -39 657 -72 000

Genom den s k PUST-gruppen samordnar församlingens 

fyra distrikt retreater, stilla dagar och pilgrimsvandringar. 

Efter ett par års samarbete i PUST-gruppen över distrikts-

gränserna erbjuds Botkyrka församlingsbor varje termin 

en längre retreat, pilgrimsvandring med övernattning och 

minst fyra stilla dagar.

Stilla dagar och Retreater
Norra Botkyrka har under 2011 genomfört två stilla dagar i 

Ljusets kyrka. Båda dagarna var fulltecknade med tolv del-

tagare som tillsammans i tystnad mediterade, åt, läste och 

målade. Möjlighet fanns också till axelmassage och samtal. 

I mars erbjöds en Stilla Dag ute i Lida kyrka med tolv del-

tagare.

I oktober erbjöds en Retreatdag på Tullinge gård, ett samar-

rangemang med Tumba kyrka. Tolv deltagare var med un-

der dagen.

Under hösten provades en Stilla Stund i Tumba kyrka en 

kväll i veckan. Den leddes av ideella medarbetare.

Retreathelg

Retreathelg på Breidagård i Uppsala 6-8 maj. Vi var 13 del-

tagare och retreatledare var Åsa Nilsson och Telva Tron-

coso. 

Pilgrimsvandringar
Lida - Haninge

I början av juni pilgrimsvandrade 12 personer i två dagar 

från Lida till Haninge med övernattning i Paradiset.

Botvidsvandring

I september samarrangerades en Pilgrimsvandring mel-

lan Salems och Botkyrka församlingar.  Pilgrimsvandring-

en började i Salems kyrka och avslutades med en pilgrims-

mässa i Botkyrka kyrka. Under vandringen dramatiserades 

legenden om Sankt Botvid, vid Sankt Botvids källa. Vand-

ringen gav mersmak och förhoppningsvis kan detta bli en 

tradition.

Psykoterapi
Verksamhetsansvarig: Helena Enoksson

                                 Utfall     Budget                     
Intäkter        153 051    140 000  
Kostnader                -569 075  -643 784  
Resultat      -416 024 -503 784 

Kommentar till budget: Den reducerade avgiften för psykoterapi i 
Botkyrka församling är 300 kr/samtal. Denna avgift har ytterligare 
reducerats för konfidenter med låg eller obefintlig betalningsför-
måga med sammanlagt 45 349 kr. under 2011. 

Statistik 

Psykoterapimottagningen har under 2011 bedrivits på hel-

tid med en anställd psykoterapeut. Vi har under året haft 

670 samtal fördelat på 39 konfidenter, varav 33 kvinnor och 

6 män. Konfidenternas ålder är fördelat enligt följande: 

15-24 år 10,3%

25-44 år 41,0%

45-64 år 43,6%

65-74 år 5,1%

Mottagningen har också under 2011 haft en ideellt arbe-

tande terapeut som har haft ca 1-2 samtal/vecka. Statistiken 

från dessa ingår inte i ovanstående.

Kvalitetssäkring

All terapi utvärderas vid avslutningen muntligt tillsammans 

med konfidenten och uppgifterna journalförs. Eftersom 

denna information inte är tillgänglig för andra på grund av 

sekretess har även en skriftlig anonym kvalitetssäkring på-

börjats under året. Vi använder en vetenskapligt etablerad 

enkät och resultatet är hittills gott/mycket gott. 

Lokal

Psykoterapimottagningen har fått ett nytt rum i markplanet 

av församlingsexpeditionen på Grödingevägen 4, väl lämpat 

för såväl enskilda samtal som gruppverksamhet. Till mot-

tagningen har också tillkommit en egen ringklocka vid ytter-

dörren som kommer att underlätta avsevärt och minska be-

lastningen på expeditionspersonalen vad gäller dörröppning. 

Handledning

Ett handledningsprojekt för Lugna gatan i Stockholm har 

påbörjats under året. I Botkyrka får fem anställda i Lug-

na gatan möjlighet till grupphandledning, sammanlagt åtta 

möten under hösten 2011 - våren 2012.  Församlingens  

psykoterapeut medverkar som handledare och Fryshuskyr-

kan ansvarar för projektet, som kommer att utvärderas un-

der våren 2012.



Verksamhetsberättelse 2011 Botkyrka församling 33

Nätverk 

Ett nätverk för psykoterapeuter som också är ämbetsbärare 

har etablerats i Stockholms stift. Syftet med nätverket är att 

främja samarbete och utbyte av erfarenheter av att bedriva 

psykoterapi i Svenska kyrkan.

själavård och 
fördjupning
norra botkyrka
Själavård ska genomsyra all verksamhet i kyrkan, allt ifrån 

predikan i gudstjänsten till att mötas i olika grupper. I di-

striktet har vi medvetet arbetat för att informera våra för-

samlingsbor om möjligheten att få enskilda samtal med 

präst och diakon, vilka har ett särskilt ansvar för själavår-

den. I de enskilda samtalen, som sker under tystnadsplikt, 

bearbetas sorg, svåra relationer, ekonomiska problem och 

existentiella frågor. En del personer önskar också själavår-

dande samtal med andlig vägledning där gudsrelationen är i 

fokus och där bön och vägledning med bibeltexter är natur-

ligt. I distriktet erbjuds också sådana samtal för fördjupning 

och andligt växande. 

Fördjupningskvällar i fastetiden

Under våren genomfördes en fasteserie under sex torsdags-

kvällar. Vi åt soppa tillsammans, lyssnade till ett föredrag 

där både distriktets präster och gästande föreläsare talade 

om ett intressant ämne som till exempel försoning. Vi förde 

därefter samtal och avslutade med andakt. Vid varje tillfälle 

deltog ca 35 personer.

Tullinge
Under året har alla präster i Tullinge haft kortare och lång-

varigare samtalskontakter.

Tumba kyrka
Både präster och diakoner har kortare och längre samtals-

kontakter kring tro och liv. Vid terapeutiska behov hänvisar 

vid till församlingens psykoterapimottagning.

stödjande 
medmänniska
Norra Botkyrka
Samtal, ekonomiskt bistånd, kontakter med andra aktörer

Verksamhetsansvarig: Lena Jerrewing

                                 Utfall  Budget                    
Intäkter      75 980      40 000  
Kostnader           -128 529  -112 000  
Resultat    -52 000    -72 000 
   

Lejonparten av det diakonala arbetet i norra distriktet be-

står av samtal, ekonomiskt bistånd, kontakter med andra 

aktörer. Distriktet är stort och här bor många människor 

som är invandrade till Sverige, många gånger med låga in-

komster, ofta utan yrkesutbildning. Här bor även många 

yngre ensamstående, barnfamiljer och äldre med ofta låga 

pensioner. Många söker själavårdande samtal och behovet 

är oftast sådant att det behövs över längre tid. I vissa fall 

parallellt med stöd hos psykiatrin. 

Den ekonomiska verkligheten för många boende i norra 

Botkyrka är sådan att det är svårt att få ekonomin att gå 

runt. Tillstöter det då någon oväntad utgift kan allting stjäl-

pas. Förhållningssättet avseende ekonomiskt bistånd är att 

hjälpa människor till självhjälp. 

Ekonomiskt bistånd ska som regel vara engångsföreteelse 

och människor får hjälp att titta på sin ekonomi och då mest 

sina utgifter för att se hur de ska kunna klara sig själv fram-

över. Vi vill förmedla en tilltro till människors egna förmå-

gor att sörja för sig själva. Arbetet sker ofta i samarbete med 

andra aktörer i samhället så som olika enheter inom Soci-

altjänsten och Vård- och omsorgsförvaltningen, men även 

Kronofogden och andra. Till detta hör även att förmedla 

ansökningar till fonder utanför församlingen. 

Arbetet med papperslösa, eller gömda flyktingar ingår även 

här. Där handlar det om stöd på olika områden ofta i sam-

arbete med Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökan-

de. I övrigt är PO (personligt ombud för människor med 

psykiska funktionshinder) i kommunen en samverkanspart 

med vilken diakonin har mycket kontakt och därifrån får 

kontakt med nya människor. 

Under året har det gjorts ett ganska stort antal hembesök. 

På den finskspråkiga sidan har det förekommit 2-3 enskilda 

samtal eller hembesök per vecka.

själavård ska genomsyra 

all verksamhet i kyrkan, 

allt ifrån predikan i gudstjänsten 

till att mötas i olika grupper.
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Tullinge
Under året har Tullinge distrikt haft många besök av hjälp-

sökande de flesta besök har varit av ekonomisk karaktär. 

Man söker för de mest basala behoven som t.ex. mat och 

medicinkostnader. Ofta till följd av att man på grund av det 

nya försäkringssystemet hamnat i kläm mellan försäkrings-

kassan och socialtjänsten.

Kyrktaxi

Kyrktaxi har erbjudits till gudstjänst i Tullinge kyrka ca en 

gång per månad samt till öppet forum fyra gånger. Dessut-

om så har kyrktaxi erbjudits till Skärtorsdagsmässan i Tum-

ba kyrka samt vid några tillfällen till Lida kyrka bl.a. Gök-

ottan på Kristi himmelsfärds dag.

Tumba kyrka
Verksamhetsansvarig: thomas Bengtsson

                                  Utfall  Budget                    
Intäkter     35 409      4 000
Kostnader             -88 963  -61 000 
Resultat   -53 554  -57 000

Diakonerna tar emot allt fler samtal om hjälp, där det allt-

mer handlar om ekonomiska frågor. Här har vi viss möjlig-

het att hjälpa till ekonomiskt genom församlingens och stif-

tets fonder. Viss hjälp går att hitta via andra stiftelser. Våra 

egna fondmedel tog slut under oktober och vi får hushålla 

bättre med de medel vi har under kommande år.  

Det finns också behov av stöd i ensamhet, meningslöshet, 

arbetslöshet, relationsproblem och missbruk. Detta leder 

ofta till hjälpbehov i kontakten med myndigheter av olika 

slag. Ibland följer vi med till socialtjänst, arbetsförmedling, 

migrationsverk, försäkringskassa eller skolor. Vi har också 

ett bra samarbete med både Brottsofferjouren och Kvinno-

jouren. En diakon står till förfogande för polis i det samar-

betsavtal som finns mellan församlingen och polisen där vi 

förbinder oss att finnas till för brottsoffer.

Under en vårhelg åkte vi för femte året i rad på familjeläger 

på Björkögården med 30 personer. Lägret är tänkt för barn-

familjer som har mindre möjlighet att komma i väg på egen 

hand. Under helgen satsar vi på att leka, vara tillsammans 

och ge möjlighet att utvidga sitt sociala nätverk.

äldreboenden 
och dagcentraler
Norra Botkyrka

Verksamhetsansvariga: Eva Odhner, Lena Jerrewing och 

Pauliina Rydman.

Norra distriktet har som målsättning att människor som bor 

på äldreboenden och inte kan ta sig till kyrkan ska ha möj-

lighet att fira gudstjänst en gång i månaden. Här räknar vi 

in Alby Äng, dagverksamheten på Tre Källor samt dagverk-

samheten på Midgård i Norsborg. 

Boende på Alby Äng har även kommit till kyrkan en gång för 

andakt med tårta och kaffe. Andakterna på Midgård är inte 

lika många längre. Sedan verksamheten där blev bistånds-

bedömd finns knappt någon kvar som efterfrågar andakt. 

Minnesstund för en avliden efterfrågas däremot emellanåt. 

Bryggan, vilken är en daglig verksamhet för människor med 

psykiska funktionshinder, har inbjudits vid ett tillfälle till 

Ljusets kyrka för att dansa Heliga danser. Det blev mycket 

uppskattat och ska återkomma.

Alby äng - Finskspråkiga andakter

En gång per månad är det andakt, sång och kaffe på Alby 

Äng äldreboende för finsktalande. Alla församlingsbor mås-

te kunna känna gemenskap och delaktighet även om man 

bor på äldreboenden.

På samma sätt erbjuds också andakt med fika på svenska 

varje månad på Alby Äng.

Akvarellen 

Under vårterminen till och med augusti har vi erbjudit an-

dakt i ett rum i anslutning till Akvarellens restaurang, en 

gång i månaden. Det har varit skiftande antal deltagare från 

en till tio. Under hösten har vi inte erbjudit andakter på Ak-

varellen. Miljön var svår att ha andakter i eftersom andakts-

platsen låg i anslutning till restaurangen. Tankar finns att er-

bjuda Akvarellen program, som exempelvis körsång, ett par 

gånger per termin, i restaurangens lokal. Under hösten har 

vi inte förverkligat detta.
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Kärsdala 

Under vårterminen har vi erbjudit andakt i en samlingssal 

på Kärsdala, en gång i månaden. Det har varit skiftande 

antal deltagare, från två till sex. Under hösten har vi varit 

på Kärsdala, varannan vecka, vilket skapat en kontinuitet. 

Ett fint samarbete har utvecklats med personal och dagverk-

samheten. Deltagarna på andakten är boende, besökare till 

boende, från dagverksamheten och utifrån. Det enkla kon-

ceptet, en ny tid som passar de boende och relationsbyggan-

det har gjort att fler kommit till andakterna, från ett tiotal 

till tjugofem.

Tumba äldreboende och Silverkronan

Tumba distrikt samverkar med andra samfund och kyrkor 

för att kunna möta ett ökat behov av att finnas på äldrebo-

enden och dagcentraler. Vi håller musikgudstjänst på Tum-

ba äldreboende, Silverkronan. Då Orren har omorganiserat 

och dagvården där har flyttat till annat hus, har de vanliga 

besöks- och andaktstiderna upphört. Två gånger per år bju-

der vi tillsammans med Pingstkyrkan och Missionskyrkan 

in till gudstjänst i Tumba kyrka. I advent bjuder vi in till ad-

ventsgudstjänst och i juni till försommargudstjänst.

Allégården och Sandstugan

Under året har vi samordnat andakter på Allégården och 

Sandstugan. Lennart Marklund, Telva Troncoso och Ma-

ria Wilsson har delat på tillfällena. Våra ideella medarbe-

tare Sara Aras, Elisabeth Gustavsson, och Clary Gustavsson 

finns med och dukar i ordning andaktsrummet, dukar för 

fika och hjälper personalen att få de äldre på plats.

Dagcentralerna

Vi har inbjudit dagcentralerna i Storvretsområdet vid fyra 

tillfällen  juni och  december för att fira gudstjänst i Ängs-

kyrkan. Det kommer ca 100 deltagare fördelat på båda da-

garna. Vi bjuder på fika efter gudstjänsten och sjunger till-

sammans. Till hjälp kom Åsa Bjernerup, Lilian Lindström, 

Elisabeth Gustafsson och Sara Aras. 

Väntjänsten

Sedan länge finns det ett gott samarbete med Väntjänsten 

i Tumba. Engagemanget i Anhörig-äldrecentralen leder till 

nya kontakter och uppgifter. 

Besöksgruppen

Det finns ett ekumeniskt arbete på äldreboenden och Tumba 

sjukhem, med en grupp som sjunger och besöker ensamma 

äldre. Kontaktperson är Ann-Marie Björnmelen.

kriminalvården
Verksamhetsansvarig: Eva odhner

                                 Utfall   Budget                     
Intäkter       60 000   60 000
Kostnader               -21 659 -60 000  
Resultat     -38 341             0    

Att vi har så mycket pengar kvar beror på att läger och utfärder 
inte har förekommit. 

Målsättningar: Att skapa en miljö där människor kan upp-

leva Guds kärlek och förlåtelse och vara öppna i bön. Att nå 

minst 50 % av de intagna minst en gång i månaden. Att ge 

möjlighet till enskild själavård på anstalten minst två gånger 

i veckan. Att besöka församlingsbor på häkten, Hall och an-

dra anstalter. Att ordna minst ett familjeläger. Att arrangera 

utfärder till kyrkor minst en gång per termin.

Gudstjänster har hållits en gång i månaden, varannan av 

dem som söndagsmässa. Antalet deltagare har varierat mel-

lan sju och 40 personer. Varje torsdag har det hållits bibel-

samtal. Rekrytering till bibelsamtalen sköts till stor del av de 

intagna, vårdarna är också behjälpliga och deltar ibland. En 

av dem är ”kyrkoansvarig”. Bibelsamtalen ingår i anstaltens 

utbud och får bedrivas på arbetstid. Samarbetet med perso-

nalen på anstalten är mycket bra och verksamheten i samtal 

och samvaro med personalen har under året utökats, bero-

ende på tragiska händelser på andra anstalter.

Ett hårt slag för den andliga verksamheten på anstalten blev 

kriminalvårdens beslut att inte längre bevilja särskilda per-

missioner annat än för dödsfall i familjen. Alla våra aktivi-

teter utanför anstalten, läger, kyrkobesök, utfärder och stu-

diebesök, berördes av detta, och vi har inte kunnat anordna 

sådant. Istället har vi fått besök på anstalten av personer, 

som själva har erfarenhet av anstaltsvistelse, men blivit om-

vända och kan vittna om sin kristna tro. Det krävs dock att 

det gått vissa år efter anstaltsvistelse, och reglerna för vilka 

som får komma in på anstalten har också skärpts. 

Trettondagsfest, Lucia med besök på samtliga boenden och 

gemensamt firande i matsalen samt utdelning av julklappar 

har uppskattats mycket. En ideell medarbetare, Ragnhild 

Danell, deltar regelbundet i verksamheten både på torsda-

gar och söndagar, och det är mycket uppskattat. Samarbetet 

med kontaktpersonerna har utökats för att försöka ordna 

lämpliga sysselsättningar i t ex församlingsverksamhet vid 

frivård eller frigivning har utökats. Anhöriga har fått eko-

nomisk hjälp.

Vi har planer på ett familjeläger i slutet av mars 2012, då 
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några intagna tar sin ordinarie permission som lägervistelse. 

Vi planerar också ”Stilla Dagar” för personalen.

Kriminalvården Hall har besökts så gott som varje vecka. 

Där deltar vi också i julfester på så gott som alla avdelningar.

Tumba kyrka
Kyrkan har haft kontakter med personal och boende på ett 

Halvvägshus i Uttran. Där bor ett drygt tiotal under en tid 

mellan fängelsetid och att frivården tar vid som stöd. Det 

har varit samtal och ekonomiskt bidrag till akut enskild 

hjälp och till ett enkelt julfirande.

samarbeten
Hela människan
Brytpunkten är ett anhörigprogram i Hela Människan i Bot-

kyrkas regi. Här får barn, tonåringar och föräldrar som le-

ver i familjer där alkohol- och/eller drogmissbruk förekom-

mer, eller har förekommit hjälp och stöd utifrån ett speciellt 

pedagogiskt program. Diakon Elisabet Berglund har under 

hösten 2011 med fortsättning våren 2012 funnits med som 

stödgruppsledare i anhörigprogrammet för barn.   Diako-

ner deltar också i diakonala frukostar där samtal förs för att 

tillsammans hitta gemensamma insatser för människor med 

speciella behov.

Nätverk

För att kunna vara en aktiv del i vårt samhälle och använda 

våra resurser effektivt behöver vi delta i många olika slags 

nätverk. Stockholms stift organiserar vissa former av nät-

verksträffar, t ex för gudstjänstutveckling och pilgrimsvand-

ringar. 

I vår kommun finns många typer av nätverk där medarbe-

tare från distrikten ingår, till exempel områdesgrupper, nät-

verk med polis, skola och fritidsgårdar. 

Hela människan anordnar frukostmöten en gång i månaden 

för dem som är intresserade av diakonalt arbete. Inbjudan 

skickas till diakoner och informatör.

Sedan 2006 har samarbetet över distriktsgränserna fått del-

vis nya former. Retreater och Stilla dagar samt ledarskola 

och konfirmadarbete är exempel på verksamheter som or-

ganiseras gemensamt i församlingen.

Vid akuta händelser söker sig många till kyrkan för att få 

stöd och hjälp. Vid flera tillfällen under året har skolor öns-

kat hjälp av präst för att bearbeta tragiska händelser där 

elever varit inblandade. Polisen har möjlighet att begära bi-

stånd av präst i samband med meddelande om dödsfall med 

hjälp av kontaktuppgifter i STORMregistret.

Vi har även en plats i kommunens POSOM-grupp som sam-

mankallas vid större akuta händelser. Under 2011 var Eva 

Ellnemyr kontaktperson.

Vi vill utveckla vårt nätverkande så att fler av de 

anställda medarbetarna har fler kontakter med 

personer som arbetar hos andra aktörer. Nät-

verkandet kräver tid och ska ses som ett sätt att 

samverka med andra goda krafter i samhället. 

FIN-11
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Internationellt arbete

botkyrka församling är en levande del av den världsvida kyrkan. 

vi vill vara öppna för att utvidga och fördjupa våra 

internationella kontakter.

I församlingen finns en övergripande grupp för internatio-

nellt arbete för att kunna samordna arbetet. Distriktens 

egna internationella grupper träffas en gång per termin för 

att utbyta erfarenheter och inspirera varandra.

Norra Botkyrka
Samarbetet med övriga församlingens grupper och med 

kontraktet har utökats under året med Ingemar Sörquist 

som representant från vår grupp. Kyrkkaffen har ordnats 

till förmån för Svenska Kyrkans internationella arbete på 

Jungfru Marie Bebådelsedag och på 1:a söndagen i advent 

samt till SKUT under Allhelgonahelgen, lördag och söndag. 

På Midfastosöndagen hade vi brödförsäljning i anslutning 

till kyrkkaffet i Ljusets kyrka. Tre bössinsamlingar har före-

kommit i Hallunda och Alby Centrum till förmån för Svens-

ka kyrkans internationella verksamhet. Världsböndagen fi-

rades i år ekumeniskt i Hallundakyrkan. I oktober hölls en 

samling med internationella ombud från hela församlingen 

i Ljusets kyrka med värdefull information. Vi fortsätter att 

stödja SPADE-projektet, den kristna skolan i Pakistan, dit 

pengarna från våra kyrkkaffen går. Under året samlades 16 

400 kr in till SPADE.

Tullinge

Verksamhetsansvarig: Eva Ellnemyr
                  Utfall  Budget                 
Intäkter      2 888            0
Kostnader             -2 888  -5 000
Resultat             0  -5 000

Fasteinsamlingar har gjorts i distriktet genom att skramla 

bössa, auktioner, kollekter, sälja bröd och hemslöjd vid vår 

och höstmarknaderna i Tullinge centrum. Likaså har kol-

lekt tagits upp vid vardagsgudstjänsterna till förmån för 

söndagsskolan i vår vänförsamlingen Matisi.

Internationella gruppen har träffats ett par, tre gånger per 

termin. Några ur gruppen har också närvarat vid de för-

samlingsövergripande samlingarna under våren och hösten. 

Tumba kyrka - Ängskyrkan
Ängskyrkan/Tumba kyrka har en gemensam internationell 

grupp som samlas två gånger per termin och diskuterar ak-

tuella aktiviteter och insamlingsändamål. 

Den spanska församlingen  

Kontakt har tagits med mer än 10 spanska radiostationer 

som sänder i Stockholmsområdet för att informera om kyr-

kans arbete. Personliga kontakter med de spansktalande i 

Botkyrka, Huddinge, Skärholmen och Södertälje kommun 

har också varit viktiga.  Under de spanska gudstjänster som 

firats har även information lämnats om kyrkans arbete bl.a 

om dop av adoptivbarn från spansktalande länder. 

Internationella kontakter 

•	 Till EFS mission har vi anslag i den årliga budgeten, 

2011 togs ytterligare kollekter upp. 

•	 Vi tar regelbundet upp kollekter till internationellt ar-

bete, och informerar om aktuella kampanjer.

•	 Söndagsskolan tar upp kollekt till Barn i alla länder 

varje söndag och har då och då internationella ämnen 

som tema för samlingarna.

Information om den världsvida kyrkan 

Kontakten med vår vänförsamling i Tanzania har under året 

varit sporadisk, då man har bytt präst och majskvarnen har 

haft svårt att fungera bland annat på grund av problem med 

elavbrott. De kontakter som varit har mynnat ut i begäran 

om ekonomiskt stöd, inte i vänkontakter. Då vi beslutat om 

andra insamlingsprojekt har inte församlingen i Kimashuku 

prioriterats.

Den sista söndagen i januari firade vi en missionsgudstjänst, 

sista helgen i januari, då Kersti Karlsson, EFS-missionär, 

medverkade. 

Under året beslutades att Ko/kalv-projektet i Tanzania 

(SvK) och ett utbildningsprojekt för kvinnor i Etiopien 

(EFS) skulle vara våra insamlingsprojekt. Information har 

givits i gudstjänster, vid en torsdagskvällssamling i Tumba 

kyrka och i en artikel i församlingsbladet (ko/kalv). Vid flera 

Temacafétillfällen togs en gåva upp till insamlingsprojekten.
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Norra Botkyrka

Verksamhetsansvarig: Christina Ljunggren

                    Utfall     Budget                       
Intäkter                0              0
Kostnader             -41 511  -53 000    
Resultat    -41 511  -53 000  

Att budgeten inte utnyttjades fullt ut beror bland annat på att årets 
julmiddag inte kom att belasta kontot för de ideella medarbetarna.

I 2006-års församlingsinstruktion står det ”Vi möter framti-

den genom att utveckla former för att tillvarata de frivilliga 

resurser, samt aktivt stödja de frivilligas deltagande i lek-

mannaorganisationer och ideella nätverk”.

Under 2011 fanns det i norra distriktet cirka 45 ideella med-

arbetare. Alla de som arbetar ideellt gör det för att de vill ge 

av sin tid, för att kunna glädja andra och vara en represen-

tant för Svenska kyrkan i Botkyrka församling.

Det finns många områden som den ideelle kan vara delaktig 

i, bland annat som gudstjänstvärd, ledamot i verksamhets-

rådet, kuvertera månadsbrev, vara med i den internationel-

la gruppen, hjälpa till vid församlingsaftnar, vara kaffevärd 

i Botkyrka och Ljusets kyrka, hjälpa till under sommaren 

med Vägkyrkan, hjälpa till vid äldreboende tillsammans 

med präst eller diakon. Under året har också extra aktivi-

teter tillkommit och vid sådana tillfällen har de ideella varit 

till stor hjälp. 

En gång i månaden träffas de allra flesta ideella då man 

blickar bakåt och framåt på aktiviteter där ideella varit/ska 

medverka. Under vintern anordnades en gemensam lördag 

med svenska och sverigefinska ideella. Det var en mycket 

lyckad satsning för då påbörjades också ett gemensamt tänk 

för ideellt arbete och det mynnade ut att vi under hösten 

2011 började våra månadsträffar tillsammans. Samordnar-

na i distrikten träffas dessutom en gång i månaden. 

Två ideella medarbetare och två anställda deltog under hös-

ten på Ideellt Forum som hölls i Göteborg.

Sverigefinskt

Verksamhetsansvarig: Inga Simola

                    Utfall    Budget                   
Intäkter                0              0
Kostnader                -7 088  -14 000    
Resultat       -7 088 -14 000  

Under våren samlades både sverigefinska och svenska ide-

ella för en gemensam dag vilken blev väldigt lyckad. Hösten 

började med nya ledare. En del pengar blev över för julmid-

dag firade vi tillsammans med hela stora församlingen.

Ideella medarbetare

”vi möter framtiden genom att utveckla former för att tillvarata 
de frivilligas resurser, samt aktivt stödja de frivilligas deltagande
 i lekmannaorganisationer och ideella nätverk” (fin 2006)
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Tullinge

Verksamhetsansvarig:  Christina Hofgren 

                    Utfall     Budget                   
Intäkter                0              0
Kostnader               -7 488   -20 000  
Resultat     -7 488  -20 000  

I Tullinge distrikt finns ca 150 ideella medarbetare (körsång-

are inräknade).

En fredag i slutet av maj hölls fest på Tullinge gård för våra 

ideella medarbetare. Cirka 40 personer deltog. Mat ordna-

des av en ideell medarbetare och underhållning ordnades av 

de anställda. 

Vi har bjudit in till tre kyrkvärdsträffar under året. 

Under juni månad utbildades sex ungdomsledare i samband 

med konfirmationslägret på Gotland. Tre ideella medarbeta-

re från ungdomsgrupperna ansvarade för utbildningen. 

Vi gjorde av med mindre pengar än vad som var budgeterat 

för. Detta beror framför allt på att vi inte använt pengar till 

fortbildning. 

Kortare eller längre insatser av ideella sker kontinuerligt vid 

höst- och vårmarknaden, vid andakterna på Kärsdala, vid 

insamlingar eller utdelning av ljus, böcker vid tågstationen, 

när vi har öppen kyrka under Allhelgona. Det är även ide-

ella som förbereder och håller i förtäringen vid soppluncher-

na.

Tumba kyrka

Verksamhetsansvarig: thomas Bengtsson

                       Utfall   Budget                    
Intäkter                   0             0
Kostnader                -38 032 -22 000  
Resultat       -38 032 -22 000  

Vi strävar efter att långsiktigt öka det ideella engagemanget 

i Tumba kyrka. Idag har vi ideella medarbetare som på olika 

sätt finner meningsfulla uppgifter i kyrkan. Det är allt från 

att kontinuerligt vattna kyrkans blommor, till att hjälpa till 

med sopplunch, hålla i stilla meditationer en gång i veck-

an, samt ungdomsledare i juniorverksamheten. Vårt motto 

är ”Man trivs där man behövs”! I oktober deltog personal 

och ideella i Svenska kyrkans idédagar i Göteborg. Idéda-

garna erbjöd fördjupad teologisk reflektion kring uppdra-

get som kyrka i förhållande till ideellt medarbetarskap. Det 

gavs också rikliga tillfällen till erfarenhetsutbyte och inspi-

ration. Det är viktigt att anställda och ideella gemensamt 

får möjlighet till fördjupning kring kyrkans uppdrag. Två 

gånger per år samlas ideella i kyrkan till Tillsammanslördag 

för att utveckla möjligheter till delaktighet och uppmuntras 

genom god mat och gemenskap som avslutas med helgmåls-

bön. Under våren var det chokladprovning och under hös-

ten hade vi besök av en blomstershop som talade om tradi-

tion, högtid och gestaltning med blommor.

Ängskyrkan

Verksamhetsansvarig: Åsa Nilsson

                      Utfall    Budget                     
Intäkter                  0             0
Kostnader                -10 738 -20 000  
Resultat       -10 738 -20 000  

                                                               

Inspirationsdag och temahelg

På våren anordnades en inspirationsdag med fest för ideel-

la i Ängskyrkan. Lars-Olov Eriksson från Johannelund var 

inbjuden för att leda ett seminarium om engagemang. An-

dra seminarier som erbjöds var t.ex. “kristen i medelåldern” 

och “nattvarden”. Lars-Olov predikade också på söndagens 

gudstjänst.

Gudstjänstvärdsträffar

Två gånger under året har vi haft gudstjänstvärdsträffar där 

ansvarsgruppernas situation diskuterats.

Ängskyrkan präglas av många ideella medarbetare. Många 

är engagerade i ansvarsgrupper. Även söndagsskolan enga-

gerar flera ideella ledare likaså barnkören, Temacafé, sopp-

lunch och hemgrupper. Öppet hus med mat med prat börja-

de utan ideella, men behövde snabbt hjälp. Inga ideella var 

ledare i öppen förskola  eller de olika ungdomsverksamhe-

terna, men det vore önskvärt. 

Basaren engagerar väldigt många under hösten och flera ide-

ella fanns med i planeringen för församlingshelgen. Huset 

sköts delvis av frivilligkrafter och delar av ekonomihante-

ringen går genom föreningen och dess kassör. Missionsgrup-

pen och inredningskommitten består av ideella. 

Som synes är många engagerade på olika sätt i kyrkans 

verksamhet och förhoppningsvis får de flesta ut mycket av 

denna i form av gemenskap och en känsla av mening och 

delaktighet i kyrkans uppdrag. På enkätfrågan ”Jag känner 

mig ganska trött och sliten när det gäller mitt engagemang 

i Ängskyrkan” svarade yngre 1.5, 26-50-åringar 2.1 och de 

över 50 svarade 2.5 i genomsnitt av max 5 som stod för 

stämmer helt. Det tyder på att det finns en hel del positiv en-

ergi hos de aktiva i Ängskyrkan. Dock fanns det också 4:or 

och 5:or i gruppen >50 år, vilket visar att det är viktigt att 

vi uppmuntrar varandra att också ta pauser och trappa ner.
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Församlingsexpeditionen

Verksamheten.

Botkyrka församlings centrala administration består av sju 

personer exklusive kyrkoherden. Bemanningen fördelas en-

ligt följande; Ekonomi och löner 1.5 tjänster, bokning och 

förrättningsplanering 2,0 tjänst, extern och intern informa-

tion 1,5 tjänst, sekreterarfunktion 1 tjänst samt administra-

tiv chef. Löneadministrationen köps från Huddinge kyrk-

liga samfällighet och motsvarar 0,5 Dessutom tillkommer 

administrativa funktioner för Kyrkogårdsförvaltningen och 

fastigheter på tre personer. Sammanlagt  kommer de ad-

ministrativa stödet inom nya församlingen att bestå av 13  

medarbetare inklusive kyrkoherden.

Under 2011 gick två personer i pension inom ekonomi och 

löner. Dessa tjänster återbesattes inte,  funktionen som löne-

administratör hanteras av Huddinge kyrkloiga samfällighet. 

Budget i balans.

Arbetet med att analysera framtiden för Botkyrka försam-

ling och den framtida ekonomin har fortsatt.

Utgångspunkten för analysen är vilken verksamhet skall 

församlingen långsiktigt prioritera och med den kunskapen 

skall vi långsiktigt utifrån en ekonomiska långsiktiga analy-

sen bedöma med vilken kvalité och omfattning vi kommer 

att bedriva verksamheten.

IT

När det gäller den fortsatta IT utvecklingen har vi under 

året fortsatt implementering av Avenyprodukter. Vi har bytt 

vårt gamla lönesystem Klös till Hogia Kyrklön som är en 

modul inom Aveny. I och med detta så har vi samma admi-

nistrativa system fullt ut som Huddinge kyrkliga samfällig-

het. Detta kan möjligöra ytterligare samverkan inom det ad-

ministrativa området.

Inom Stockholms stift har man under 2010 startat upp ett 

samverkansprojekt inom Telefoni och GIP (Gemensam IT 

Plattform). Efter att inventeringsfasen genomförts under 

2010 har vi implementerat den gemensamma telefoniplatt-

formen och kan på så sätt också vid behova utnyttja Stock-

holms Stifts växelfunktion.   

Församlingen har också tagit beslut om att ansluta sig till 

den Gemensamma IT Plattformen (GIP). Detta innebär 

långsiktigt bl.a att investering i nya servrar inte blir aktuel-

la. Till detta kommer att kostnaden för IT supporten kom-

mer att minska betydligt.

Övergången till GIP är planerat att ske under första kvar-

talet 2012.

Ekonomi.

Under hösten 2011 genomfördes en omarbetning av vårt re-

dovisningssystem för att anpassa till den ny verksamhetsin-

delning som beslutats av kyrkostyrelsen. Detta medförde att 

den budget som lagts avseende 2012 måste brytas om för 

att passa verksamhetsindelningen. Den största förändringen 

med det nya sättet att redovisa är att lönekostnaderna skall 

fördelas på de olika verksamhetsnivåerna i ställer för som 

tidigare följt personalkategorierna och ej fördelats på vilken 

verksamhet som man använt sin arbetstid på.

Den fördelning som gjorts avseende personalkostnadsbud-

geten och som också blir den skarpa fördelning inlednings-

vis under 2012, kommer att justeras efter att medarbetarna 

får bättre grepp om hur man fördelar sin tid. 

Arbetsmiljö.

Arbetsmiljöarbetet har fortgått med ett antal skyddsronder 

inom församlingen. Vi också genomfört gemensam utbild-

ning för samtliga skyddsombud och en del nya distriktsle-

dare i Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Församlingsexpeditionen är en servicefunktion för hela församlingen. Den omfattar 

hela den centrala administrationens uppgifter såsom att förse kyrkorådet med relevant  

beslutsunderlag för sina ställningstaganden, ansvar för församlingens bokningssystem, 

ekonomi, personaladministration  It, information samt sekretariat. Församlingsexpedi-

tiononen är en servicefunktion för hela församlingen.
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Under hösten har delar av arbetsmiljökommiten och skydds-

ombuden arbetat med uppdatering och översyn av Arbets-

miljöhandboken så att den överenstämmer med andra nära 

ansluta dokument som t.ex beredskapsplanen. Detta arbet 

beräknas vara klar i början av 2012 för att formellt beslutas 

i Kyrkofullmäktige sommaren 2012.

En samlad bedömning är att den fysiska arbetsmiljön är på 

en mycket god nivå inom församlingen. Den psykosocial-

miljön är mer svårmätbar, men en ökad fokusering på den-

na miljöfaktor sker vid de olika arbetsplatsträffarna i för-

samlingen. 

 

  Information och kommunikation

Verksamhetsansvarig: Ann-Christine Blixth

                            Utfall          Budget                          
Intäkter                        0                   0
Kostnader               -1 705 494 -1 735 000   
Resultat      -1 705 494 -1 735 000 

Församlingsblad

Församlingsbladet utgör en central kanal för kommunika-

tionen med samtliga hushåll i Botkyrka. Bladet ska enligt 

kommunikationsplanen förstärka samhörigheten med kyr-

kan och värdesättandet av de kyrkliga handlingarna. 

Redaktionen har bestått av Sven Gunnarsson, Ann-Christi-

ne Blixth, Inga-Britt Rova, Arne Hyckenberg, Sara Jacobs-

son Grip och Andréas Lindström. Vi har bytt distributör av 

församlingsbladet. Tidigare har S-post delat ut den, men nu 

har Posten delat ut de sista fyra upplagorna. Priset är högre, 

men kan motiveras med en högre servicenivå och bättre ut-

delningsrutiner.

Trycksaker och informationsmaterial

Enligt intentionerna i vår församlingsinstruktion satsar våra 

arbetslag på att vara mera synliga i våra kommersiella an-

läggningar. Därför har vi köpt in material att användas för 

att skapa kontakt med människor och sprida information 

om vårt arbete och Svenska kyrkan.

Hemsida

Vår hemsida besöks av allt fler personer. Under 2011 re-

gistrerades över 14 000 unika besök. Sidorna har mognat 

och fler använder dem återkommande (44 %). Alltså är 

58% nya besökare. Besökarna använder sidorna oftast till 

att hitta kontaktuppgifter på anställda och förtroendevalda. 

Många söker också uppgifter om lokaler att hyra och lediga 

jobb i församlingen. Våra filmsekvenser över lokalerna an-

vänds flitigt.

Allt fler använder också möjligheten att anmäla sig till oli-

ka aktiviteter såsom konfirmation, körer, retreater och stu-

diegrupper. Vi ser också att alltfler besöker kyrkogårdsför-

valtningens sidor. Hemsidan behöver dock förnyas och med 

anledning av att vi under 2012 går med i Svenska kyrkans 

gemensamma IT-plattform bör vi överväga att ansluta oss 

till Svenska kyrkans gemensamma webb och intranät.

Intranät

Församlingens intranät har varit i drift under hela året och 

succisivt byggts på med information. Allt fler anställda letar  

i första hand efter information på intranätet. Nyhetsrutan 

har visat sig vara för begränsad då bara en nyhet i taget kan 

visas. Som ovan nämnts bör vi överväga att ansluta oss till 

Svenska kyrkans gemensamma intranät.

Annonser

Botkyrka församling annonserar varje vecka i Mitt i Bot-

kyrka Salem tillsammans med våra grannförsamlingar. Ge-

nom vår gemensamma annons betonar vi vår samhörighet 

inom Svenska kyrkan. Vi fortsätter också att annonsera i 

Södra sidan i samarbete med Skärholmens och S:t Mikaels 

församlingar. 

Genom övrig annonsering stöder vi olika organisationer 

som arbetar för en förbättrad miljö för barn och ungdom, 

exempelvis Hem och Skolas kampanj mot mobbing, Trafik-

undervisning och reflexutdelning i skolan, Ett narkotikafritt 

Sverige och Ungdomens nykterhetsförbund.

Vi har även haft annons i tidningen Nyinflyttad som delas ut 

till samtliga nyinflyttade i vår kommun.

Externa kontakter

Informatörerna i storstadsnätverket Framtiden bor hos oss 

har haft sporadisk kontakt under året. 

Vi har också haft arbetsmöten tillsammans med informatö-

rerna i Skärholmen och S:t Mikael, dels med anledning av 

vår samannonsering, dels också för att hämta idéer och in-

formation hos varandra. 
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verksamhetsråd

”vi möter framtiden genom att stödja 
och utveckla medlemmars delaktighet och 

demokratiska inflytande” 
(fin 2006)

Norra Botkyrka

Verksamhetsansvarig: Andreas Holmberg

                    Utfall       Budget                        
Intäkter        1 600                         0
Kostnader             -94 835  -110 000    
Resultat   -93 235  -110 000  

Verksamhetsåret 2011 var i mångt och mycket ett vanligt 

verksamhetsår men ur vissa perspektiv även ett speciellt år. 

Som vanligt handlar det om att i varje handling och i varje 

beslut ta hänsyn till det jordliga och de materiella medel som 

vi har till vårt förfogande, medel som tyvärr är begränsa-

de. Men även att i varje handling och varje beslut tänka på 

Gud och att gå i Jesus fotspår och sprida Guds kärlek, kär-

lek som inte på något sätt är begränsad utan snarare finns 

i överflöd. 

Verksamhetsrådet arbetade även under året med att genom-

föra församlingshelgen under september månad. En helg 

som många såg fram emot och som även resulterade i ett 

gott resultat. Under årets gång har vi fått ta farväl till vissa 

människor som arbetat i vårt distrikt under en lång tid men 

som nu inleder andra delar av sitt liv. Samtidigt har vår stora 

familj i det Norra distriktet även välsignats med nya män-

niskor som stärker och förstorar vårt distrikt. 

Som ordförande för Verksamhetsrådet är det väldigt gläd-

jande att se hur kyrkans alla olika verksamheter växer eller 

håller sig lika starka. Som gammal konfirmand värmer det 

extra mycket i hjärtat att se hur ungdomarna samlas, i allt 

större skalor, på onsdagskvällarna. Att se den stomme, som 

ska bära Svenska kyrkan och Botkyrka församling, bli stör-

re är ett mycket positivt tecken.

Tullinge

Verksamhetsansvarig: Eva Ellnemyr

                    Utfall      Budget                     
Intäkter           209                0   
Kostnader             -36 903  -100 000
Resultat   -36 694  -100 000

Verksamhetsrådet har under året haft nio sammanträden. 

Vi har anordnat fyra Öppet Forum, två på våren och två på 

hösten. De har hållits på Tullinge Gård, eller i kyrkan i sam-

band med söndagsgudstjänsten. 

Teman för årets Öppet Forum har bland annat varit; musi-

kaliskt besök från Brännkyrka till stöd för musikskola i In-

dien, flytt till och ombyggnad av Tullinge Gård samt upp-

följning av Drop-in-dopet.

Verksamhetsrådets medlemmar har deltagit i församlingen 

upptakts- och arbetsdagar.

Under 2011 har verksamhetsrådet ägnat mycket av sin tid 

till att aktivt delta i planering av Drop-in-dopet, som ägde 

rum den 15 oktober. Verksamhetsrådet bidrog även med 

30 000 kronor till genomförandet av Drop-in-dopet, vilket 

motsvarar hela kostnaden. 

Verksamhetsrådet har även bidragit till en utställning om 

dopet. Utställningen som var välbesökt visades i Tullinge 

bibliotek inför Drop-in-dopet. 

Verksamhetsrådet har informerats om och deltagit i budget-

arbetet för 2012 samt planeringen av ombyggnaden av Tul-

linge Gård.

Verksamhetsrådet har tillsammans med arbetslaget deltagit 

vid vår-, höst- och julmarknad. 
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Inför 2012 vill Verksamhetsrådet bland andra frågor fort-

satt arbeta med dopet. 

Verksamhetsrådet ser också ett behov av fortsatt fokus på 

framtidsfrågor kring församlingens arbete i Tullinge. Vi vill 

skapa nya utbytesträffar med de andra verksamhetsråden i 

församlingen för att fortsatt kunna utbyta erfarenheter idéer 

i församlingsarbetet. 

Tumba kyrka

Verksamhetsansvarig: Britta Hoas

                     Utfall    Budget                       
Intäkter                 0              0
Kostnader               -22 795 -91 500 
Resultat      -22 795 -91 500

Verksamhetsrådet har träffas åtta gånger under året med di-

striktsledaren som adjungerad.

Här bollas idéer kring verksamheten och hur kyrkan kan 

utveckla delaktigheten och gemenskapen i kyrkan. Gemen-

samma samlingar med arbetslaget har skett vid två tillfällen 

för att lära känna varandra och utbyta tankar kring verk-

samheten. Vid rekryteringar under året har ordförande eller 

annan deltagit vid intervjuerna.  Öppet Forum har genom-

förts sex gånger under året med fyra torsdagskvällar och två 

söndagar efter högmässan. Vid årets slut nominerades fem 

nya medlemmar till rådet.

Vid två tillfällen har vi haft träffar tillsammans med arbets-

laget. En dag i januari och en dag i slutet av året.

Ängskyrkans missionsförening

Verksamhetsansvariga: Lennart Marklund och missionsföreningens 
styrelse

                Utfall  Budget                     
Intäkter                0          0
Kostnader               -37 394 -50 000 
Resultat     -37 394 -50 000 

 Antalet medlemmar var vid årsskiftet 104 vilket är en ök-

ning med 2 under året.

EFS-föreningen presenteras i den nya broschyren om Ängs-

kyrkan och det framgår också där hur man blir medlem.

Vi hade inget ombud på distriktets årskonferens i Örebro. 

På årets rikskonferens i Piteå deltog Anita och Sture Sund-

ström. Vårt engagemang i dessa sammanhang är lågt.

Missionsföreningens styrelse hade under verksamhetsårets 

första två månader följande sammansättning: Kristoffer Hy-

lander (ordf.), Jan-Eric Lindström (vice ordf.), Lennart Påls-

son (kassör), Sara Hofgren (sekreterare), Anna-Carin Facks 

och Martin Gunnarsson.

Föreningen hade årsmöte den 27 mars 2011 och valde då 

följande styrelse: Kristoffer Hylander (ordf.), Berit Hofgren 

(vice ordf.), Lennart Pålsson (kassör), Jan-Eric Lindström, 

och Fredrik Seltman (sekreterare). 

Styrelsen har under året haft nio protokollförda samman-

träden. Samarbetskyrkoprästen var adjungerad på mötena.

SALT är EFS barn och ungdomsförbund

Det finns två SALT-föreningar i Ängskyrkan. Båda adminis-

treras av EFS missionsförening, vilket innebär rapportering 

av medlemslistor som baseras på blanketter som delas ut till 

barn och ungdomsgrupperna.

Samarbetskommittén mm

Samarbetskommittén träffades två gånger under året (3/5 

och 11/10) till positiva och givande samtal.

Under sommaren och tidig höst jobbade vi också intensivt 

tillsammans för att rekrytera en ersättare till vår distrikts-

präst Lennart Marklund som flyttade till Gotland under 

hösten. Fyra kandidater intervjuades av en intervjugrupp 

med representanter från Botkyrka församling, EFS-fören-

ingen samt anställda i Ängskyrkan. Anna-Lena Eriksson er-

bjöds tjänsten och tillträdde 1 januari 2012.

Stiftelsen Ängskyrkan

Stiftelsen Ängskyrkan äger kyrkobyggnaden och dess styrel-

se har sammanträtt två gånger under året. I stiftelsens styrel-

se har Lennart Pålsson varit ordförande, representant från 

EFS distrikt har varit Jan-Eric Lindström. Kristoffer Hylan-

der har adjungerats vid ett av tillfällena.

Styrelsen och anställda träffas två gånger per år till gemen-

samma träffar, så även under 2011. I början av året 4-5 

februari var vi på styrelse-anställda dygn i Lännersta och 

samtalade bl.a. om utsatthet och mångfald samt gjorde en 

prioriteringsövning. Det var ett viktigt tillfälle att samla 

ihop tankarna inför vårens arbete med församlingsintruk-

tionen. Den 25:e augusti blev vi hembjudna till Inger och 

Lennart Pålssons stuga på surströmming och gemenskap. 

Vi samtalade om hösten.

Ordföranden och distriktsledaren träffas regelbundet för att 

förbereda styrelsemöten och samtala om arbetet i stort.

Det finns ett gott samarbetsklimat mellan anställda och 

frivilliga.
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anställda 
medarbetare
2011-12 -31

Norra Botkyrka

2 vaktmästare

3 musiker

5 präster

2 diakoner

4,25 församlingsassistenter

Tullinge

4 präster

1 diakon

2 musiker

1 pedagog

1 vaktmästare

2,74 fritidsledare

Tumba kyrka

2 präster

2 diakoner

2 musiker

1 pedagog

1 vaktmästare

1 fritidsledare

0,5 husmor

Ängskyrkan

2 präster

1 diakoner

1,5 musiker

1 församlingsassistent

0,5 fritidsledare

Församlingsexpeditionen

1 kyrkoherde

1 administrativ chef

0,5 fastighetschef

1,5 informatör

1 kyrkoherdesekreterare

1 ekonom

0,5 löneassistent

2,5 assistenter

1 psykoterapeut

Kyrkogårdsförvaltningen

0,5 kyrkogårdschef

1 förman

1,8 assistenter

2 kyrkogårdsarbetare
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Förtroendevalda
2011-12-31

kyrkoråd 
Ordförande: 

Anna-Marie Carlsson (m) 

1:e vice ordförande: 

Inga-Britt Rova (s)

2:e vice ordförande:

Sven-Anders Bengtsson (kr)

Socialdemokrater

Ordinarie ledamöter:

Inga-Britt Rova 

Jean-Pierre Zune  

Carl-Georg Isacson  

Carola Norén 

Ersättare:

Lars-Erik Carlberg

Eva Ånstrand 

Moderater 

Ordinarie ledamöter:

Anna-Marie Carlsson 

Antra Johanssons Rantins

Joel Hofgren

Ersättare:

Michael Schartau

Kristdemokrater

Ordinarie ledamöter:

Sven- Anders Bengtsson

Ersättare:

Ewonne Ekmyr Göransson

Folkpartister

ordinarie ledamöter:

Lena Nydén

Ersättare:

Anders Axman

valnämnd
Ordförande:

Johanna Stenberg (m) 

Vice ordförande: 

Carl-Georg Isacson (s)

Ordinarie ledamöter:

Michael Schartau (m)

Carola Norén (s)

Evonne E Göransson (kr)

Ersättare:

Ann-Mari Lindmark (s) 

Lena Nydén (f)

Eva Comicander Andersson (m)

 

kyrkofullmäktige 

Ordförande 

Sven-Anders Bengtsson (kr)
Vice ordförande: 

Jean-Pierre Zune (s)

Socialdemokrater
Carola Norén
Carl-Georg Isacson
Inga-Britt Rova
Eva Ånstrand
Gudrun Carlsson
Lars-Göran Liljedahl
Kristin Thörn
Jan Eric Conradsson
Siv Persson Trogen
Lars Erik Carlberg

Ersättare:
Barbro Hillblom
Ann-Marie Lindmark
Birgitta Mörk
Bo Johansson
Kerstin Roos
Taina Virta

Folkpartister
John Hofgren
Lena Nydén
Suzanne Elfsö

Ersättare:
Anders Axman
Elinor Björk

Moderater
Anna-Marie Carlsson
Joel Hofgren
Antra Johansons Rantins
Michael Schartau
Johanna Stenberg
Anders Runelund
Natalia Vrighed

Ersättare:
Karin Ekeståhl
Anita Löfveberg
Andrei Ignat
Bo Carlsson

Kristdemokrater
Kjell Bertling
Sohrab Khan
Evonne Ekmyr Göransson

Ersättare:
Miriam Bengtsson
Jan Wingren

revisorer
Valda revisorer:

Ordförande:

Lennart Lindström (m)

Vice ordförande:

Siv Persson Trogen (s)

Övriga ledamöter:

Sven Göransson (kd)

Ersättare:

Anders Runelund (m)

Taina Virta (s)

Suzannne Elfsö (f)

auktoriserad revisor:

Bengt Doyle PwC

verksamhetsråd
Norra Botkyrka

Saif Gawria 

Lena Nyberg

Ritva Helmisaari

Taina Virta

Carola Hedelius

Kerstin Dogan

Kaarina Lindblom

Ann-Britt Nerstedt

Johannes Nunez

Ardo Radmen

Tullinge

Ann-Mari Lindmark

Sofia Lindgren

Alexandra Wikholm

Erik Sulvan

Annika Larsson

Arne Hyckenberg

Gun Lagergren

Suzanne Elfsö

Maud Österman

Rolf Blidborg

Tumba kyrka

Kerstin Ogenstam 

Saba Araya

Per Cronberg

Dora Cruz

Sven  Göransson

Maria Hernboerg

Lena Eriksson

Lisbeth Györe

Lilian Mårtensson

Anna-Lena Sundqist

ängskyrkans 
missionsförening
Kristoffer Hylander, ordf

Lennart Pålsson

Berit Hofgren

Jan-Erik Lindström

Fredrik Seltman

kyrkogårdsutskott
Ordförande:
Carola Norén (s) 

Vice ordförande:

Anna-Marie Carlsson (m)

Övriga ledamöter:

Anita Löfveberg (m) 

Gudrun Carlsson (s)

Kjell Bertling (kd) 

ersättare:

Ann-Mari Lindmark (s)

Suzanne Elfsö (fp)

Karin Ekeståhl (m)
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Fastighetsförvaltning

Parkeringsövervakning

Till följd av att våra parkering-

ar alltmer tas i bruk av obehö-

riga (boendeparkering, infart-

sparkering, besöksparkering) 

har avtal tecknats med Q-Park 

om övervakning av följande 

parkeringar:

Botkyrka kyrka och kyrko-

gård, Ljusets kyrka/fastighe-

ten Klövern inklusive uthyrda 

parkeringsplatser, Lilla Dalens 

begravningsplats, Tumba kyr-

ka, Församlingsexpeditionen, 

Ängskyrkan och Kyrkstugan. 

Nytt städavtal

Efter upphandling har städavtal tecknats på ett år med möj-

lighet till förlängning skett med Winab. Avtalet avser 12 stä-

dobjekt och gäller från 1 januari.

Avtal om fastighetstillsyn och markskötsel

Kommunen har sagt upp avtalet om fastighetsservice (alla 

uppvärmda byggnader) och avtalet om markskötsel (Klock-

argården, Ljusets kyrka, Tumba kyrka, Ängskyrkan, Kyrk-

stugan, Tullinge gård) från årsskiftet.

Under hösten har vi utarbetat separata förfrågningsunder-

lag för fastighetstillsyn och för markskötsel.

Botkyrka kyrka
Slutförd klimatmätning

I oktober avslutades den klimatmätning som pågått under 

drygt två år i Botkyrka kyrka. Vi har mätt temperatur och 

luftfuktighet under perioderna januari 2009 – mars 2010 

och oktober 2010 – oktober 2011 vid sju mätpunkter i kyr-

kan och en utomhus. Slutsat¬sen är i korthet att den relativa 

luftfuktigheten är för låg under vintern på grund av för hög 

temperatur. För att luftfuktigheten inte ska understiga 30 % 

kan kyrkan inte ha högre temperatur än ca 16 grader un-

der kalla vinterdagar i januari – februari. Endast tornrum-

met kan sägas hålla en ideal temperatur. Ett realistiskt mål 

är att temperaturen i kyrkan under vinterhalvåret inte ska 

överstiga 18 grader.

Pågående utredning om sprickbildning och sättningar

Sedan 2010 sker kontinuerligt utredning om sprickbildning 

och sättningar. Avvägning, sprickkontroller och lutnings-

mätning sker höst och vår t o m maj 2013 för att få under-

lag för beslut om vilka framtida åtgärder som kan behövas. 

Det är ett led i den planerade renoveringen av kyrkan och en 

förutsättning för bidragsansökan om kyrkobyggnadsbidrag. 

Tornets nordvästra hörn visar rörelser (sjunkning) som vi 

i nuläget inte vet om de handlar om årstidsvariationer el-

ler negativ trend. Under sommaren har vi vidtagit en åtgärd 

som kan ha betydelse för eventuell sjunkning. Regnvattnet 

från kyrkans tak bildar på norrsidan omfattande vattensam-

lingar på gravar och gångar, därför har vi nu anslutit häng-

rännorna till dagvattenbrunnar.

Kyrkans östra vägg visar en total sättning på 3 mm under 

den senaste 50-årsperioden. Långhusets ytterväggar har en 

pågående rotation utåt, södra väggens lutning mellan takfot 

och mark är som mest 35 cm. 

Inomhus i kryssvalen har sen länge uppkommit sprickor 

på grund av att ytterväggarna inte förmår att ge ett fullgott 

stöd för de horisontella uttryckningskrafterna. Därtill finns 

som vi väl känner till ett fint nät av sprickor (krackelering) i 

putsen, de har inget med konstruktionens kraftspel att göra 

utan är av putsteknisk art.

Reparation av åskskyddsanläggningen

Två av nedledarna från tak har reparerats efter skadegörel-

se (kopparstöld). Utförd utredning visar att anläggningen 

för att uppfylla nu gällande standard bör kompletteras med 

minst två nedledare som ansluts till ringledning i mark. Det-

ta kan lämpligen utföras i samband med framtida renove-

ring/utbyte av kyrkans spåntak. I övrigt har komplettering 

skett med överspänningsskydd och huvudjordningsskena.
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Utbyte av trådlös mikrofonutrustning

Användning av trådlösa mikrofoner och hörseltekniska 

hjälpmedel kräver i vissa fall tillstånd av Post- och Telesty-

relsen (PTS) enligt lagen om elektronisk kommunikation. 

Trådlös ljudöverföring tillåts numera i delvis andra frek-

vensband än tidigare. Under sommaren har vi därför tving-

ats byta ut kyrkans trådlösa mikrofonutrustning inklusive 

antennsplitter och antennförstärkare. 

Motsvarande åtgärder har skett i Ängskyrkan och i Tumba 

kyrka.

Klockargården
Klockargården har fått en välbehövlig ansiktslyftning ge-

nom att den glesa häcken av sibirisk ärtbuske ersatts med 

ny avenbokhäck samtidigt som vi satt upp ett staket längs 

vägen. Syftet är att öka säkerheten och hindra att småbarn 

springer ut på vägen i samband med att Klockargården hyrs 

ut till dopkaffe eller minnesstunder.

Ängskyrkan
Parkeringen vid Ängskyrkan är vid vissa tillfällen för liten. 

Under året har vi därför utfört de ursprungliga markritning-

arna och utökat parkeringen. Det har inneburit schaktning, 

mindre sprängning av en bergknalle samt påförande av bär-

lager. Vidare har stolpbelysningen utökats inom det nya 

parkeringsområdet, något vi tror även kommer att minska 

benägenheten att klottra på kyrkans baksida. Återstår att 

montera  parkeringsplank.

Tullinge kyrka
Vapenhuset/kapprummet har byggts om och rustats upp.

Klockanläggningen har rengjorts och smorts, till stora 

klockan i klockstapeln har motorskyddet bytts.

Tullinge centrumlokal
Enligt avtal ska församlingen lämna Tullinge centrumlokal 

vid utgången av februari 2012. Det innebär att verksamhe-

ten i praktiken upphör vid årsskiftet 2011/2012 och att ti-

den därefter används till utflyttning. Personalen flyttar till 

Tullinge gård och till Kyrkstugan. Merparten av verksamhe-

ten flyttas till Tullinge gård.

Tullinge gård
Tomtmarken

Tomten på Tullinge gård förbereds för att kunna användas 

i församlingens verksamhet och vara klar att tas i bruk när 

flytten från Tullinge centrum är genomförd. Det har handlat 

om fortsatta åtgärder för att säkra och stabilisera stenmu-

rarna. Omläggning av stenmur samt ny granittrappa från 

mellersta etaget till nedre gräsmattan har utförts under hösten. 

Ett flertal döda almar (almsjuka) har avverkats med hjälp 

av arborister.

Fördröjd ombyggnad av röda bostadshuset

Ombyggnaden av det röda bostadshuset till verksamhets-

lokaler var ursprungligen planerat att starta i september 

2011. På grund av hyrestvist flyttades byggstarten till ja-

nuari 2012.

Församlingen har sagt upp hyresavtalet till upphörande och 

avflyttning senast 2011-09-30. För att underlätta beslutet 

i hyresnämnden har församlingen kontaktat två hyresvär-

dar i Botkyrka. Statens fastighetsverk, som har lägenheter i 

Tumba bruk, har svarat att de inte är beredda att hjälpa till. 

Botkyrkabyggen har i nuläget fullt uthyrt, men har medver-

kat till två lägenhetserbjudanden, vilka vår hyresgäst tackat 

nej till. 

Hyresgästen yrkar att vår ansökan lämnas utan bifall och 

att hennes hyresavtal förlängs på oförändrade villkor. Hy-

Nyplanterad häck och staket vid Klockargården hindrar 

barn att springa ut i trafiken.

Parkeringsplatsen vid Ängskyrkan har utökats
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resnämnden fattar beslut i mars 2012, vilket innebär att 

byggstarten ytterligare fördröjs.

Vita huset - Upprustningen påbörjad 

I det vita huset intill församlingshemmet har vi utfört be-

tydande underhållsåtgärder. Takplåt, takpannor, knutbrä-

dor, hängrännor och taksprång har borstats och tvättats. 

Nya stuprör har monterats, murkna krönlister på knutbrä-

dor har bytts ut, vindkuporna har tvättats och ommålats, 

brandtrappans räcke och vagnsstycke har tvättats och må-

lats, fönsterpartier, knutbrädor och taksprång har målats 

och den putsade husfasaden har strukits två gånger. Utvän-

digt återstår entrésidan, den ingår i den planerade stora en-

treprenaden 2012. 

Efter läckage i samband med omfattande juniregn har vi 

även reparerat takkupan över fönstret vid brandtrappan.

Övriga åtgärder

I det vita bostadshuset, Kungsvillan, har vi bytt golvmatta i 

kök och bytt kylskåp.

Hängrännorna på församlingshemmet, förskolan och Kyrk-

stugan har försetts med värmekabel för att eliminera risken 

för isbildning och snöras.

Församlingsexpeditionen
Viss omflyttning har skett av personal på bottenvåningen 

och mellanvåningen för att inrymma mottagning för psyko-

terapi.  Två kontorsrum har byggts om till ett rum (kyrko-

herden) och till ett närarkiv.

På Tullinge gård har en ny granittrappa installerats från 

mellersta etaget till nedre gräsmattan.

Upprustningen av det vita huset vid Tullinge gård har på-

börjats i avvaktan på den stora ombyggnaden av det röda 

bostadshuset.

Parkeringsplatserna vid Lilla Dalens begravningsplats 

förbättrades under hösten 2011.
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begravningsverksamheten

Kyrkorådet har utsett ett kyrkogårdsutskott med ansvar för 

de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av 

allmänna begravningsplatser och för att fullgöra uppgifter-

na enligt begravningslagen och begravningsförordningen.

Under året har kyrkogårdsutskottet hållit 4 (4) samman-

träden. Länsstyrelsens ombud deltar i kyrkogårdsutskottets 

sammanträden.

Begravningsombud

Länsstyrelsen har till och med utgången av år 2014 förord-

nat Margareta Wijkström som ombud att granska hur för-

samlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör 

Svenska kyrkan.

•	Årets	resultat	uppgick	till	0,3	(1,5)	Mkr.

•	Begravningsavgiften	för	år	2012	har	av	kyrkofullmäktige	

sänkts med ett öre till 14 öre per skattekrona. Den genom-

snittliga begravningsavgiften i landet är 22 öre.

•	Kammarkollegiet	har	beslutat	om	oföränd¬rade	clearing-

taxor för år 2011. För många var beslutet överraskande, 

eftersom krav om ökning framförts till följd av att krema-

tionstaxan inte täcker kostnaderna.

•	 Regeringen	 har	 i	 december	 överlämnat	 pro¬positionen	

”Några begravningsfrågor” till riksdagen. Propositionen 

bygger på begravningsutredningen (SOU 2009:79). Huvud-

delen av förslagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2012. 

Tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering kor-

tas från högst två månader till en månad. Begravningsav-

giften ska i fortsättningen vara tydligt skiljd från kyrkoav-

giften.

•	Det	årliga	nyhetsbrevet	skickades	som	vanligt	ut	till	om-

kring 4 000 gravrättsinnehavare i slutet av februari. Utö-

ver information om förändringar och svar på vanliga frå-

gor innehåller det ett omfattande erbjudande om hjälp med 

gravskötsel och möjligheter att beställa växter till gravplat-

sen.

Säkert monterade gravstenar

I höstas förolyckades en åttaårig flicka i Bollebygd som 

klängde på en gravsten. Den vickade omkull och flickan fick 

stenen över huvudet och dog. Svenska kyrkans arbetsgivar-

organisation har därefter rekommenderat kyrkogårdsför-

valtningarna att kontrollera att kyrkogårdarnas gravvårdar 

är säkert monterade.

Kyrkogårdsförvaltningen har kontrollerat samtliga gravste-

nar på våra tre begravningsplatser. Vi har inför allhelgona-

helgen skickat brev till gravrättsinnehavare i de fall vi be-

dömt att gravstenen inte är säkert monterad. Totalt rör det 

sig om cirka 200 gravstenar på våra tre begravningsplatser. 

De vanligaste orsakerna till att gravstenarna inte står sta-

bilt är att sockeln inte är förankrad ordentligt i marken, att 

det saknas en eller fler dubb som håller stenen på plats, att 

borrhålen för ståldubben är alldeles för vida. Vi har påträf-

fat gravstenar som helt saknar dubb. 

Kyrkogårdsförvaltningen åtgärdar successivt de gravste-

nar som vi själva ansvarar för och som vi får beställning av 

gravrättsinnehavare att säkra.

begravningsverksamheten är en samhällsuppgift som i sin helhet skall vara offentligfinansierad ge-

nom en begravningsavgift. I begravningsverksamheten ingår att anordna och hålla tillräckligt antal 

gravplatser för förvaltningsområdets invånare, att ta emot stoft för förvaring och visning, ställa ce-

remonilokal utan påtagliga religiösa symboler till förfogande samt att sköta kremering och gravsätt-

ning. begravningsverksamheten beskrivs utförligt i kyrkogårdsnämndens verksamhetsberättelse. 

några viktiga händelser under året:
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2006 2007 2008 2009 2010 2011

Folkmängd och medlemmar

Folkmängd 72 004 73 434 75 572 76 731 78 451 78 890

Medlem i Svenska kyrkan 33 105 32 436 32 393 31 208 30 567 30 121

% andel medlemmar 45,97% 44,17%  42,86% 41 % 39% 38%

Antal inträden 45 58 76 78 49 62

Antal utträden 284 269 238 300 259 207

Antal gudstjänstbesökare

Huvudgudstjänster 15 765 17 889 17 195 15 807 14 353 14 079

Andakter o andra gudstjänster 7 313 8 958 9 125 10 366 9 360 10 417

Musikgudstjänster 6 907 7 248 7 465 6 870 6 701 6 779

Dopgudstjänst 9 455 9 617 8 235 8 918 8 161 7 979

Vigselgudstjänst 4 349 3 389 3 334 3 526 3 690 3 171

Välsignelse av ing. borgligt äktenskap              1 88 12 0

Begravningsgudstjänst 7 314 7 612 7 237 8 038 6 794 7 881

Nattvardsgäster 11 710 11 721 12 857 13 407 13 032 12 106

Sjukkommunion 0 4         2 16 10 5

Kyrkliga handlingar

Antal födda barn 1 052 1 107 1 126 1 166 1 127 1 119

Döpta barn 301 290 303 256 279 233

% döpta medlemmars barn 62% 59% 63% 54% 63% 55%

Döpta vuxna och konf. 12 18 14 20 18

% andel döpta barn i SvK 28,60% 27,82% 28,15% 22% 25% 21%

Konfirmandberättigade 15-åringar 563 569 570 513 457 432

Antal konfirmerade ungdomar 104 161 159 117 113 95

% andel konfirmerade 15-åringar 22,5% 23,37% 25% 19,5% 20% 22%

Vigslar 113 91 108 75 84 72

statistik

De kyrkliga handlingarna är centrala i vår kyrkas uppdrag och utgör den största kontaktyta vi har med våra medlemmar och 

församlingsbor och är det är därför angeläget ur flera aspekter att få antalet att fortsätta öka.

I statistiken för 2011 får inte skolornas andakter i kyrkorna räknas med under rubriken Andakter och andra gudstjänster. 

Därför har den formen av gudstjänster även tagits bort ur föregående år, för att få jämförbara uppgifter.
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Medlemsutveckling och 
utträdesanalys

Befolkningen i vår församling fort-

sätter att öka, mest i Tullinge. Anta-

let medlemmar sjönk visserligen under 

2011, men inte i samma omfattning 

som tidigare år. Vi ser att färre begär-

de utträde och att fler blev medlem-

mar. 

Antalet aktiva utträden har rört sig 

kring 250 under flera år med vissa 

toppar och dalar. Däremot har om-

flyttningen av våra församlingsbor 

haft större effekt på antalet medlem-

mar. Under flera år flyttade många 

medlemmar från församlingen och er-

sattes av icke medlemmar. Detta är en 

osäkerhetsfaktor som är svår att för-

utse och som ger stort ekonomiskt ut-

slag.

Fler firar gudstjänst
Det totala antalet gudstjänstbesök 

ökade något under 2011 efter att ha 

minskat under flera år. Framför allt 

har söndagens gudstjänster förlorat 

besökare. Fler, och framför allt ung-

domar, väljer att fira gudstjänst en 

vardag.  
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ekonomi
I årets resultat kan ett antal större poster som påverkat resultatet identifieras:

Intäkter

begravningsavgifter                                          0 

kyrkoavgiften            49

ekonomisk utjämning     1 489

erhållna bidrag         991

Övriga verksamhetsintäkter    1 215

summa intäkter    3 744

resultat relativt budget  
   

verksamhetens intäkter        Utfall  budget          avvikelse

kyrkoavgift      53 423   53 374          49 

begravningsavgift      18 008     18 008                           0

ekonomisk utjämning        1 489                0    1 489         

Utdelning andelar prästlönetillg. avkastning          132                       0        132             

erhållna bidrag         2 022      1 032        991    

Övriga verksamhetsintäkter        2 973        1 890     1 083     

summa intäkter      78 047    74 304  -3 744  
   

verksamhetens kostnader   

Övriga externa kostnader                   -28 562                 -32 622    4 060 

Personalkostnader                    -37 652                 -41 537    3 885

av- och nedskrivning anläggningstillgångar    -3 112    -2 930     -182

Övriga verksamhetskostnader          0             0                            0

summa kostnader    -69 326            -77 089                    7 763

Förändring av ändamålsbestämda medel            7              0            7

eliminering av begr.verksamhetens resultat             -265                 0                     -265   

verksamhetsresUltat       8 463     -2 786  11 249
   

resultat från finansiella investeringar 

resultat långfristiga värdepapper, fordringar        2              0            2

Övriga ränteintäkter, liknande resultatposter        1 073             300        773       

räntekostnader och liknande resultatposter        -6                -50            44    

resultat från finans         1 069                250        818        

                              

ÅRETS RESULTAT        9 532    -2 536                 12 067 

kostnader

Förtroendeorganisationen        924

Personalkostnader      3 885

resultatreg. begravningsverksamhet     -265

kontorsservice       -309

Datadrift        -179

Övrig gemensam verksamhet     -389

Fastigheter     1 304

Utbildning         803

bIv/bIs          669

konfirmandprojekt         553

Finansnetto         818

Övrigt netto         507

summa kostnader    8 323

summa                                                    12 067
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 2011 2010 2009  2008 2007  
Verksamhetens intäkter      
Kyrkoavgift 53 423 52 610 50 753 45 176 44 204 

Begravningsavgift 18 008 23 308 21 871 24 602 23 254 
Ekonomisk utjämning 1 489 1 644 1 566 947 590 
Utdelning från prästlönetillgångar  132 220 0 308 264 
Erhållna gåvor och bidrag 2 022 2 269 3 259 2 921 3 220 
Övriga verksamhetsintäkter 2 973 2 691 3 159 2 360 2 573 
      
Summa 78 047 82 742 80 608 76 314 74 106 

      
Verksamhetens kostnader      
Övriga externa kostnader -28 562 -31 920 -30 984 -35 480 -35 636 
Personalkostnader -37 652 -38 906 -38 176 -34 640 -32588 
Av- nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

-3 112 -3 032 -3 258 -3 404 -3 445 

Övriga verksamhetskostnader 0 -218 -66 0 -68 
Summa -69 326 -74 076 -72 484 -73 524 -71 737 

      
Förändring av ändamålsbestämda medel 7 14 -110 -74  
Eliminering begravningsverksamhetens 
resultat 

-265 -1 491 -1 642 -4 550 1 904 

      
      

VERKSAMHETENS RESULTAT 8 463 7 189 6 371 -1 834 4 273 
      
      
Resultat finansiella investeringar      
Resultat finansiella anläggningstillgångar 2 946 188 0 0 
Övriga ränteintäkter o likn resultatposter 1 073 864 1 231 149 947 
Räntekostnader o liknande resultatposter -6 -7 -149 -20 -33 

Summa 1 069 1 803 1 271 129 914 
      
      
Resultat efter finansiella poster 9 532 8 993 7 642 -1 705 5 187 
Skatt resultat näringsverksamhet 0 0 0 0 3 
      
ÅRETS RESULTAT 9 532 8 993 7 643 -1 705 5 190 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      

resultaträkning
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2011 2010 2009  2008 2007
Tillgångar

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 33 465 35 905 38 345 36 273 37 429
Inventarier, verktyg, installationer 1 362 1 776 1 804 2 424 2 745
Pågående nyanläggningar 375 0 0 3 550 1 592

Delsumma 35 202 37 681 40 149 41 759 41446

Finansiella anläggningstillgångar
Långfr VP/Andelar db/ Långfr. fordringar 7 043 7 043 8 964 8 679 7 954

Delsumma 7 043 7 043 8 964 8 679 7 954
Summa 42 245 44 724 49 114 50 438 49 400

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 161 174 106 85 182
Fordran begravningsverksamheten 958 328 739 0 290
Övriga fordringar 622 258 357 455 1 098
Förutbet. kostnader, upplupna intäkter 892 1 010 1 202 893 567

Delsumma 2 633 1 770 2 404 1 433 2 137

Kortfristiga placeringar 15 095 15 178 13 048 6 647 9 084
Kassa och bank 53 353 43 680 31 241 28 606 23 315

Delsumma 71 081 58 858 44 289 35 253 32 399
SUMMA TILLGÅNGAR 113 326 105 352 95 807 87 124 83 936

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat -79 532 -70 540 -62 897 -64 603 -59 412
Församlingskyrkas fastighetsfond 0 0 0 0 0
Årets resultat -9 532 -8 993 -7 642 -1 705 -5 190

Summa -89 064 -79 532 -70 540 -62 898 -64 602
Ändamålsbestämda medel -336 -343 -358 -247 -173
Avsättningar -454 -587 -444 -454 -857

Långfristiga skulder
Gravskötselskuld -516 -504 -492 -446 -274
Övriga skulder 0 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000

Summa -516 -8 504 -8 492 -8 446 -8 274

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut -8 000 0 0 0 0
Skuld till begravningsverksamheten -7 998 -7 733 -6 242 -4 600 -50
Leverantörsskulder -2 768 -2 874 -3 687 -2 553 -3 427
Skatteskuld 0 -448 -506 -149 -746
Gravskötselskuld -170 -154 -96
Övriga skulder -1 418 -1 790 -1 803 -2 049 -1 382
Upplupna kostn. förutbetalda intäkter -2 602 -3 386 -3 639 5 728 -4 687

Summa kortfristiga skulder -22 956 -16 385 -15 974 -15 079 -10 030
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -113 326 -105 352 -95 807 -87 124 -83 936

 

balansräkning
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Botkyrka församling 

- en levande gemenskap med Jesus Kristus i centrum. 

Att vara en kristen gemenskap är att i ord och handling 

gestalta Guds solidaritet med världen. 

Att vara Svenska kyrkan Botkyrka församling 

är viljan att leva den gemenskapen och den solidariteten 

i varje steg och varje andetag. 


