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Med nya ögon

Mycket händer under ett år, en del är nytt och annat gammalt. 

En del gammalt kan kännas nytt när man ser det från ett annat 

håll. Enligt kyrkoordningen är Svenska kyrkans grunduppgift 

att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. 

För att tydliggöra denna uppgift ändrades den ekonomiska 

uppföljningen i Botkyrka församling under 2012 så att det ska 

framgå hur mycket församlingen har valt att satsa på respektive 

område både då det gäller personalresurser och material. Detta 

kan tyckas vara enkelt, men få av församlingens verksamheter 

är renodlade så att det går att lägga dem i ett fack. Ofta har till 

exempel en diakonal verksamhet även inslag av undervisning, 

mission och gudstjänst. Vi träffas i en diakonal gemenskap, lär 

oss något nytt av varandra, ber tillsammans och berättar för 

våra vänner vad vi varit med om. Gränserna är inte så klara. 

I den här verksamhetsberättelsen har vi försökt att sortera in 

verksamheterna där de har sin tyngdpunkt. Musiken genom-

syrar all verksamhet och finns följaktligen även med i alla de 

grundläggande uppgifterna, men för tydlighetens skull redovi-

sas även musiken i sin helhet.  

Detta första år får bli ett provår där vi ser hur vi budgeterat 

och hur det blivit efter ett år. Läsaren uppmuntras ha tålamod 

med inkonsekvens på sina ställen och i stället lägga tonvikten 

på det liv och den omfattande verksamhet som är Botkyrka för-

samling.  

geMensaM utbildningskonferens 

I början av höstterminen genomfördes en gemensam utbild-

ningskonferens för all personal samt kyrkorådets presidium, 

ordförandena i verksamhetsråden och Ängskyrkans missions-

förening. Konferensen var förlagd till Sarajevo och handlade 

om våra visioner: 

      Botkyrka församling i ord och handling, Gudstjänst  

     och Diakoni, Gränsöverskridande och Kristuscentrerad

 

Sven Gunnarsson
kyrkoherde

Botkyrka församling

När vi ser bakåt på Botkyrka församling och allt det som varit under 2012 finns det mycket att glädja sig åt. 

Först och främst gläds jag åt det djup i församlingsgemenskapen som rymmer livets olika dimensioner med sorg 

och glädje, smärta och brustenhet, framtidstro och hopp. En ton och ett flöde av glädje och hopp som har sitt 

ursprung i Kristus och påskens mysterium – från död till liv. I möten och gemenskap, verksamhet och aktiviteter 

finns denna källa som rymmer livet med allt vad det innehåller. Ett annat sätt att uttrycka detta på är att gemen-

skapen i Botkyrka församling genomsyras av den helige Ande, andlighet och andligt liv.

Tro, hopp och glädje
Målet med konferensen var:

•	 att bevara och fördjupa helheten och gemenskapen i vår 

församling

•	 att stärka vår identitet, att skapa stolthet, tro, hopp och 

ökad glädje i att arbeta i Botkyrka församling 
•	 att bli mer relevanta för människor i Botkyrka församling.

Konferensen präglades av berättelser och berörande möten med 

varandra och Sarajevos nutidshistoria med hus och människor 

märkta av ett ofattbart krig. Genom Storytelling delade vi be-

rättelser från Botkyrka församlings liv och verksamhet. Berät-

telsen, som metod för att synliggöra allt det församlingen är och 

gör vill vi fortsätta att utveckla.

ny kyrkohandbok - nya gudstjänstordningar

Botkyrka församling är remissförsamling för arbetet med ny 

kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Från 1:a advent 2012 an-

vänder vi det nya kyrkohandboksförslaget i alla gudstjänster 

och kyrkliga handlingar. Det är spännande och utmanande och 

förutsätter ett brett engagemang av oss alla berörda.

Tro, hopp och glädje hör hemma i ett sammanhang och på de 

följande sidorna får vi glimtar och korta sammanfattningar av 

en stort och omfattande sammanhang – gemenskap.  En verk-

samhet som blivit till genom mångas engagemang och insatser. 

Det har varit roligt med många skratt, mycket möda och hårt 

arbete, smärta och ibland tårar. Tillsammans är vi en kropp där 

alla delar behövs och är lika viktiga.
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dopfestival 2012
Den 13-14 januari höll Stockholms 
stift dopfestival på Waterfront Con-
gress Centre. Botkyrka församling var 
ansvarig för ett av seminarierna, där 
vi berättade om vårt doparbete, bl a 
drop in-dop i Tullinge, utställningar och 
vandringar i Ljusets kyrka och en film 
från Ängskyrkans församlingshelg med 
doptema. Personal och många ideella 
medarbetare var med under dessa dagar.  
Många nya  tankar växte fram.

reMissförsaMling
Botkyrka församling är en av flera re-
missförsamlingar till nya kyrkohandbo-
ken, vilket innebär att vi är en av många 
församlingar som får pröva förslagen 
som finns för en ny kyrkohandbok. 
Vid ett flertal öppna träffar under 
hösten arbetade distrikten fram nya 
agendor för mässa, gudstjänst och 
kvällsmässor. Arbetet med att ta fram 
de nya agendorna blev ett viktigt tillfälle 
att samtala om gudstjänstens betydelse 
och innehåll utifrån vars och ens erfa-
renheter. 

Siffrorna inom parentes är motsvarande 
siffror för 2011. Under årets samtliga 
52 söndagar firade i genomsnitt 52 per-
soner (45) gudstjänst i Botkyrka kyrka. 
I Ljusets kyrka, svenska och finsksprå-
kiga, var antalet gudstjänstfirare i snitt 
66 personer (54). De finskspråkiga 
högmässorna, finska veckomässorna 
och finska andakterna under sommaren 
samlade i snitt ca 20 personer på vecka, 
men antalet varierar stort. 

En majoritet av gudstjänstfirarna i 
veckomässorna på onsdagskvällar är 
ungdomar. I snitt kommer ca 40 guds-
tjänstfirare, men under terminstid ligger 
snittet mellan 45-60 personer. Här finns 
möjlighet till personlig förbön och hög 
delaktighet eftersträvas både när det 
gäller textläsningar och ungdomskören 
Power Lights medverkan.

Under året hyr en koptisk församling 
Ljusets kyrka varje torsdagskväll och 
den urdutalande, pakistanska försam-
lingen lånar kyrkan söndagseftermid-

Gudstjänst och kyrkliga handlingar

De nya agendorna togs i bruk första 
advent och skall prövas under ett år. 
Under 2013 kommer vi då och då att 
utvärdera hur de nya agendorna funge-
rar. Det är viktigt att alla röster kommer 
fram.    
   
I  Tumba kyrka har två nya moment
lagts till i gudstjänsten, Barnens stund,
då alla barn välkomnas speciellt och 
Tanken där någon i församlingen får
 säga något personligt som är viktigt i  
livet.

distrikten

norra botkyrka
Gudstjänsterna i Botkyrka kyrka och 
Ljusets kyrka fortsätter att samla 
många människor och är hjärtat i 
Svenska kyrkans 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.

Barnen har en viktig roll i gudstjänsten.
Foto: Ann-Christine Blixth
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dagar. Några sinnesrogudstjänster har 
firats under året men saknade tillräck-
ligt med engagemang för att fortsätta 
under 2013. 

Kyrkkaffet är en mycket viktig del av 
distriktets gudstjänstarbete och gemen-
skap. Med något undantag serveras 
alltid kyrkkaffe. Kyrkkaffet är gratis 
men den ideella medarbetare kaffe-
pengen uppgick under året till drygt 
15.000 kronor som skänktes till en 
kristen skola i Youngsanabad, Pakistan, 
med vilken vi har kontakt genom den 
urdutalande gudstjänstgemenskapen. 

tuMba kyrka
Högmässa har vi firat söndagar kl 11.00 
fram till första advent då vi börjat med 
mässa. Under sommarmånaderna juni-
augusti firas sommarmässa kl 11.00. 
Veckomässa firas torsdagar kl 19.00 
under terminerna i Öppet Hus verksam-
heterna. Vi strävar efter ökad delak-
tighet i gudstjänsten och arbetar med 
kärnvärden – berörande, gemenskap 
och stillhet. Gudstjänst är ett levande 
möte med Gud. Tillsammans planerar 
vi gudstjänsten tio dagar innan. Det 
ger möjligheter till samtal om texternas 
betydelse i våra liv och ger en fördjupad 
förståelse av kyrkoårets rytm. 

Kyrkliga handlingar är en viktig del i att 
möta människor 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. Mötesplatser 
som ska präglas av respekt och ödmjuk-
het inför människors olika livssituatio-
ner. Vi ser en liten ökning av dop i vår 
kyrka under 2012.

Vardagsgudstjänst firas två till tre gång-
er per termin och lika så andakter på 
Tumba äldreboende och Silverkronans 
äldreboende. Försommargudstjänst och 
adventsgudstjänst är ekumeniska guds-
tjänster då vi bjuder i alla äldreboende 
i Tumba. Kyrkans soppluncher med i 
huvudsak äldre börjar med en lunchbön 
där 30-40 människor kommer regelbun-
det varannan vecka.

Diakonimässor som temagudstjänster 
har kyrkan haft fyra gånger under året. 
De har upphört då vi i advent provar 
nya ordningar på söndagarna.

gudstjänst och kyrkliga handlingar
hela försaMlingen         utfall   budget  
Intäkter       545 992              157 000        
Personalkostnader  -4 612 416          -5 164 147        
Övriga kostnader  -1 217 563              474 000          
- varav musikverksamhet  -1 695 188          -1 844 360
resultat               -5 283 987          -5 481 147

distriktens resultat
Norra Botkyrka  -2 059 859         -1 744 610
Tullinge   -1 161 934          -1 034 270
Tumba kyrka   -1 163 738             -973 483
Ängskyrkan     -735 791  -826 518

kyrkliga handlingar

norra botkyrka 2012 2011 2010 2009
Dop   51 61 79 68
Konfirmation  2 3 2 4
Vigsel   18 31 27 26
Begravning  86 65 89 81

botkyrka kyrka 2012 ljusets kyrka 2012
Dop  47  Dop  4
Konfirmation 2  Konfirmation 0
Vigsel 18  Vigsel  0
Begravning 86  Begravning 0

lilla dalen  2012 2011 2010 2009
Begravning SvK  64 45 54 45
Annat trossamfund 19 21 18 15
Borgelig begravning 56 47 43 24

tullinge  2012 2011 2010 2009
Dop   100 134 101 98
Konfirmation  2 3 5 2
Vigsel   39 41 39 37
Begravning  71 95 61 75

lida idrottskyrka 2012 tullinge kyrka 2012
Dop   59 Dop  41
Konfirmation  0 Konfirmation 2
Vigsel  19 Vigsel  20
Begravning  1 Begravning 70

tuMba kyrka  2012 2011 2010 2009
Dop   16 6 16 1
Konfirmation  0 3 1 1
Vigsel   1 0 3 3
Begravning  20 18 29 26

ängskyrkan  2012 2011 2010 2009
Dop   18 11 17 15
Konfirmation  2 1 2 2
Vigsel   3 0 3 2
Begravning  10 10 2 10

gudstjänst & kyrkliga handlingar
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Kyrkliga handlingarna på spanska
Under maj 2012 t.o.m. januari 2013 har 
det hållits 8 dop med dubbelspråklig li-
turgi (spanska och svenska).  Psalmerna 
sjöngs på svenska, vårt mål till 
kommande året är att sjunga spanska 
psalmer eftersom efterfrågan är stort. 
Av dessa 8 dop är bara 2 familjer 
bosatta i Botkyrka kommun. De andra 
familjerna kommer från Solna, Bromma 
och Spånga församling.

Vi har också genomfört en vigsel och 
flera begravningar på spanska.  Stock-
holms stift är informerat om att det 
finns möjlighet att utföra de kyrkliga 
handlingarna på spanska hos oss. 
Efterfrågan på dop på spanska är stort i 
Stockholmsområdet.

Vi har även firat Alla helgonamässa på 
spanska i Tumba kyrka. 

tullinge
Vi har en minskad kostnad för altar-
blommor under sommaren då de i stor 
utsträckning kommer från trädgårdar 
här i Tullinge och skänks till kyrkan, 
däremot har kostnaderna för altarblom-
mor resterande del av året ökat.

Kostnaderna för ljus har ökat då ljus-
tändning har blivit en del av gudstjäns-
ten på söndagarna.

2012 har söndagens huvudgudstjänster 
under terminerna firats som högmässa 

alternativt söndagsmässa fram till 1:a 
advent. Under sommartiden (juli-augus-
ti) firades en enklare mässa 19.00. Även 
under 2012 har nya gudstjänstbesökare 
hittat till dessa.

Under sommaren har Tullinge kyrkas 
vänner fortsatt att vissa veckor ansvara 
för altarblommorna. Det är mycket 
uppskattat av dem som kommer till kyr-
kan. Resultatet blir ett mer ”levande” 
altare som kommenterades positivt av 
många som kom till kyrkan.

Under terminerna har veckomässa firats
varannan onsdagkväll. Varannan gång 
firas veckomässan i Taizéanda och följs 
av möjlighet att delta i helig dans. 
Lördagsgudstjänster firades under 
vårterminen en gång i månaden, även 
vardagsgudstjänster har fortsatt att firas 
under terminerna.

Vid fyra tillfällen har inbjudits till barn-
bibelutdelning (6-åringar) och vid fyra 
tillfällen har inbjudits nydöpta för att ta 
emot barnpsalmbok.

De kyrkliga handlingarnas ställning är 
fortsatt starkt. 

lida idrottskyrka
Budgetkommentar
Att resultatet överskrider budgeten med 
cirka 24000 beror främst på att vi 
under året investerat i en ljudanläggning 

samt att kostnader för lokalhyran blev 
högre än förväntat.  Likaså har annat 
material inhandlats för att skapa större 
ordning, fler ljus har inhandlats på 
grund av Öppen kyrka bland annat.

Verksamhetskommentar
Verksamheten på Lida ger möjlighet till 
ett spännande möte mellan friluftsområ-
det och dess liv och kyrkan med sitt liv. 
Människor från närområden men också 
från hela Stockholmsregionen besöker 
Lida friluftsområde. En del av dessa be-
söker Öppen kyrka eller ”slinker in” på 
gudstjänsten.  Lida kyrka fortsätter att 
vara en populär dop- och vigselkyrka.  
Utvecklingsmöjligheter finns men det 
innebär att fundera kring tjänster och/
eller hur man kan utveckla det ideella 
arbetet eftersom användandet av kyrkan 
ökar och därmed slitaget och behovet 
av fler vaktmästarsysslor. Det är också 
en nackdel att det inte finns toalett och 
vatten i kyrkan.  Under 2012 har det 
varit olika vikarier på musikertjäns-
ten vilket gjort det svårt att utvärdera 
verksamheten.

Inledning 
Projekttjänsten på Lida har haft i 
uppdrag att fortsätta fira gudstjänst 
varannan söndag plus erbjuda el-fria 
gudstjänster (3 gånger/termin) och 
döpa/viga varannan lördag. Förutom 
detta har uppgiften varit att utveckla 
och se vad vi som församling kan vara 
mer i denna miljö. Detta utvecklingsar-

gudstjänst & kyrkliga handlingar

Lida kyrka. Foto: Arne Hyckenberg
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bete har utgått ifrån relationsbyggande, 
mer närvaro på Lida och att ”hänga 
på” projekt som sker på området när 
kyrkan blivit inbjuden att vara med.

Under året har det utvecklats ett fint 
samarbete med personal på Lida värds-
hus, vaktmästare på området, platsche-
fen och andra aktörer som till exempel 
Friluftsfrämjandet. Detta har inneburit 
att kyrkan har funnits med under helgen 
”I hälsans tecken” som anordnades på 
Lida friluftsgård i januari, ”Eld och is”
i februari, då kyrkan hölls öppen för 
ljuständning och bön, (cirka 150 besö-
kare),  Öppen kyrka under Valborgs-
kvällen, (cirka 450 besökare). Kyrkan 
hade ett informationsbord under 
Rikstens sporthalls invigning i novem-
ber. Relationsbyggande till Frilufts-
främjandet innebar att kyrkan var med 
i planerande av och närvarande vid 
25-manna orienteringshelgen i oktober
 på Himmelsboda. Kyrkan var en del av
 krisgruppen. Likaså var kyrkan tillsam-
mans med Mulle på skattjakt i oktober 
och hade ett samarbete med några 
”Trädvandrare” som avslutade sin 
vandring med gudstjänst i kyrkan.

Öppen kyrka 
Två timmar före gudstjänst har kyrkan 
hållits öppen med intentionen att göra 
kyrkan mer tillgänglig för besökare på 
området, i snitt 15 besökare varje gång. 
Vilket ibland inneburit fina samtal och 
möten.

Lägereldskonserter 
En besökare under Öppen kyrka tog 
kontakt och berättade om sin idé att 
ha så kallade lägereldskonserter. Det 
innebar ett samarbete mellan denna 
initiativtagare och kyrkan, som möjlig-
görare för detta. Tre lägereldskonserter 
genomfördes vid eldstaden under tak 
på Lida friluftsområden, (13 besökare 
i snitt). Värdshuset ordnade fram korv, 
bröd och kaffe till detta.

Andakter/Vardagsgudstjänster 
Under året har olika församlingar 
använt kyrkan till mässa och andakt. 
Likaså har några distrikt i Botkyrka för-
samling haft aktiviteter på området och 
andakt i kyrkan. Likaså har ett företag, 
en förskola, en pensionärsförening öns-
kat andakt i kyrkan, vilket tillmötesgått.

Stilla Dag, Meditationsvandring/Pil-
grimsvandringar 
Lida kyrka och friluftsområde lämpar 
sig för dessa aktiviteter, vilka också har 
genomförts men kan utvecklas mer. 
Svårigheten är kommunikationerna ut 
till Lida.

Månadens tanke 
Sedan oktober har kyrkan skrivit må-
nadens tanke på Lidas hemsida vilket 
känts som ett förtroende och är ett 
resultat av relationsbyggandet.

Vaktmästarjobb 
Prästtjänsten innebär också en hel 
del vaktmästarsysslor och att försöka 
skapa bättre struktur kring de prak-
tiska förhållandena i kyrkan.  Plocka, 
städa, skotta, inhandla material, tvätta 
liturgiska tyger, affischera, svara på 
frågor vid Öppen kyrka, råttor och 
ibland alldeles för kall kyrka. En mobil 
ljudanläggning har införskaffats till 
gudstjänsterna, informationsskylt att 
ställa utanför kyrkan, samt ett nytt 
Kristusljus.

Framtiden 
Det finns utvecklingsmöjligheter både 
på Lida men även på Riksten. Riksten 
växer och där bor många barnfamiljer. 
Här finns en efterfrågan på kyrklig 
närvaro. Frågan är hur vi vill satsa med 
personal och lokal.

ängskyrkan
Under hösten hade vi här i Ängskyrkan 
en ”drop in dag” för dop, då en kvinna 
kom och lät döpa sig. Vi kan också 
glädjande se tillbaka på 2012 och kon-
statera att 22 personer har blivit döpta 
mot 11 2011.
Barnens ställning och delaktighet i 
gudstjänsten är en central och viktig del, 
vilket syns i vår agenda och genom att 
vi under terminerna har söndagsskola 
vid varje huvudgudstjänst. (Se avsnitt 
om söndagsskolan.)

Vid höstterminsstarten kom delandet i 
gudstjänsten igång på nytt, nu med lite 
nytänkande i form av ett ägg. Den som 
har ägget berättar någonting i guds-
tjänsten om erfarenheter eller upplevel-
ser som man haft, och låter sedan ägget 
vandra vidare till en ny talare söndagen 
därpå. Vem denne är förblir hemligt 
fram till söndagen, vilket gör det spän-
nande! Detta har slagit väl ut.

gudstjänst & kyrkliga handlingar

 I våra gudstjänster har vi ett brett 
engagemang, inte minst i våra an-
svarsgrupper. Kyrkkaffet är en viktig 
samlingspunkt i anslutning till våra 
huvudgudstjänster. Vår statistik säger 
oss att de flesta stannar och delar denna 
gemenskap. 

När det gäller gudstjänstdeltagarnas 
antal ligger vi kvar på samma nivå som 
tidigare år, under sommarmånaderna 
däremot är vi få som firar gudstjänst 
tillsammans. Veckomässorna har ökat 
något lite. 

Foto: Ann-Christine Blixth 
och Arne Hyckenberg
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Undervisning

antal personer  2012    2011

Söndagsskola  76 74
Barn 0-12  129 216
Ungdom 13-25  233       212
Konfirmander  70 95
Vuxna   111 117
  

undervisning
övergripande          utfall    budget  
Intäkter          46 932                  16 000        
Personalkostnader          45 553                -99 328
Övriga kostnader       -189 191              -294 700          
- varav musikverksamhet       -283 352      -220 500
resultat                        -96 706    -378 028

barn 0-12 år      
Intäkter           26 573         68 000       
Personalkostnader    -2 113 312   -2 141 667
Övriga kostnader         -92 046      -135 500         
- varav musikverksamhet       -443 682      -499 854
resultat                 -2 178 785 -2 209 167

ungdoM 13-25
Intäkter         177 940       399 500     
Personalkostnader    -2 346 389   -1 968 500
Övriga kostnader       -596 982      -860 600         
- varav musikverksamhet       -197 453      -200 039
resultat                  -2 765 431 -2 429 600

konfirMander
Intäkter           12 099           2 000      
Personalkostnader    -1 103 093      -812 987
Övriga kostnader        -546478   -1 147 500         
- varav musikverksamhet       -103 159      -162 211
resultat                  -1 637 472 -1 958 487

vuxen 
Intäkter           22 180         33 500       
Personalkostnader       -943 364   -1 154 248
Övriga kostnader       -224 469      -293 900        
- varav musikverksamhet       -689 887      -902 024
resultat                  -1 145 652 -1 414 648

totalt resultat  -7 824 046 -8 389 930

distriktens resultat
Norra Botkyrka  -1 920 189            -2 189 619
Barn 0-12       -311 900      -508 962
Ungdom 13-25       -700 353      -635 997
Konfirmander       -392 814      -428 324
Vuxen        -515 122      -616 336

Tullinge   -2 500 775            -2 659 584
Barn 0-12    -1 100 722   -1 206 812
Ungdom 13-25       -667 118      .513 346
Konfirmander       -560 005      -734 978
Vuxen        -172 930      -204 448

Tumba kyrka   -1 775 826 -1 748 854
Barn 0-12       -412 301      -286 513
Ungdom 13-25       -886 836      -698 188
Konfirmander      -179 378      -387 778
Vuxen        -297 311      -376 375

Ängskyrkan  -1 156 184 -1 116 845    
Barn 0-12       -353 862      -206 880
Ungdom 13-25       -453 650      -422 069
Konfirmander       -209 183      -342 407
Vuxen        -139 489      -145 489
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saMarbete kyrka-skola
Samarbetet med skolorna i försam-
lingen har komplicerats sedan den nya 
skollagen antogs i juni 2011. Främst ser 
vi det i samband med skolavslutningar, 
där betydligt färre klasser kommer till 
kyrkorna. I norra distriktet är man 
tydlig med att en präst ska närvara vid 
samling, hälsa välkommen och säga 
några inledande ord. Däremot undviks 
bön, välsignelse och förkunnelse i enlig-
het med skollagen.

I Tumba kyrka har det varit svårt att 
bygga relation med skolledning och 
lärare. Såväl att bjuda in till verksamhet 
i kyrkan som att få komma till skolan. 
Både fritidsledare och ungdomsteam 
söker vägar till ett bättre skolarbete.

I Ängskyrkan är relationerna till skolor-
na inte heller de bästa. Arbetslaget pla-

nerar samtal med skolorna för att bygga 
en bättre relation. Vi måste bli bättre 
på att visa att vi är experter på delar 
av det som ska ingå i undervisningen 
och att vi gärna delar med oss av det. 
Årets erfarenheter visar att det fungerar 
bäst när intresset kommer från barnen 
själva, som fallet var med barnkörens 
medlemmar som lockade huvudsakligen 
sina egna klasser att komma.

distrikten
norra botkyrka
Söndagsskolan
Söndagsskolan arbetar med ett material 
som heter Barnens agenda vilket följer 
kyrkoårets dagar med text och bilder. 
Gruppen är tänkt för barn från 5-12 
år,  men då flera av barnen har mindre 
eller större syskon som vill vara med 
har gruppen bestått av barn från 3-14 
år. Under året har vi träffat 49 barn. 

Barnen är med i söndagens gudstjänst 
i början för att sedan ha sin skola. De 
kommer tillbaka till nattvardsfirandet 
för att dela gemenskapen.

Miniorer och Juniorer
Barnverksamheten har under 2012 haft 
två veckobundna grupper: Miniorgrupp 
(6-8 år) som har träffats på onsda-
gar och en Juniorgrupp (9-13 år) som 
har träffats på tisdagar. Det har varit 
mycket skapande i grupperna: virka, 
måla, arbeta med lera, baka m.m. uti-
från söndagens tema eller årstiden. Fika 
med smörgås eller tårta vid födelseda-
gar. Avslutning med lugn stund, tända 
ljus, sång och bön. Antalet barn varie-
rar. Tanken på att utöka och utveckla 
verksamheten finns.

Barn 0-12 år 

Undervisning

Påskspel i Ängskyrkan med barnkören.
Foto: Ann-Christine Blixth
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Skolarbete
Årskurs 0-6
Under året har skolkyrkan för yngre ( 
årskurs f-5 ) erbjudit skolorna i norra 
Botkyrka följande program under 
vårterminen:

•	Påskspel	i	Ljusets	kyrka
•	Upplev	kyrktornet	och	orgeln	i	
Botkyrka kyrka
•	Upptäcktsfärd	i	Botkyrka	kyrka

Och under höstterminen:
•	Skapelseberättelsen	i	Ljusets	kyrka
•	Botvid	–	hans	namn	blev	en	legend,	
i Ljusets kyrka
•	Allhelgonatid	i	Botkyrka	kyrka
•	Julspel	i	Ljusets	kyrka

Antal besökare till våra program under 
året uppgick till 1317 personer och in-
tresset för jul- och påskspel i kyrkan är 
stort. I spelen deltar ideella medarbetare 
vilket uppskattas av alla! 

Årskurs 7-9
Under året har vi haft olika temadagar
 på högstadieskolor, bland annat 
kärleksdag, fråga prästen och pass om 
döden och det eviga livet.

Botvidsgymnasiet
Svenska kyrkan inbjöds för andra året 
i rad till en religionsdialogsdag. Här 
får eleverna träffa representanter från 
olika trossamfund, bland annat hinduer, 
judar, kristna från protestantiska och 
ortodoxa kyrkan. Livliga samtal och 
svåra frågor besvaras av panelen som 
företräder de olika religionerna.  

tullinge
Öppen förskola och babyrytmik
I januari 2012 la vi samman våra två 
Öppna förskolor i distriktet. Tullinge 
gård övergavs för en tid och det blev en 
öppen förskola kvar i Kyrkstugan. För-
utom allt fixande och stuvande med allt 
material så gick det hela förhållandevis 
smidigt och snart hade vi ett gäng som 
trivdes tillsammans i Kyrkstugan.

Stiftets dopfestival i januari påminde 
oss om att fortsätta lyfta dopet. Vi fick i 
samband med den möjlighet att berätta 
om vårt drop in-dop  och vi har också 
varit ute i andra församlingar berät-
tat om vår variant av drop in-dop som 
sedan tagits efter.

Det har varit ett år av glädje, sorg, 
utveckling och prövningar. Vi är glada 
och stolta över det arbete som vi ges 
möjlighet att utföra i församlingen. Vi 
har följt barn och föräldrar i livets alla 
skiftningar av nedstämdhet, glädje, 
frustation och lycka och haft en öppen 
förskola full av liv. En mamma sa vid 
ett tillfälle att det var så skönt att kunna 
komma till oss på kyrkans öppna för-
skola när hon kände sig trött och nere 
och kunna tanka endorfiner när hon 
behövde det. Det är en glädje att under 
så här enkla former kunna bjuda på det.

Under vårterminen hankade vi oss fram 
med olika vikarier. När Ylva Bjernerup 
och Camilla Helander anställdes med-
förde det att vi gemensamt kan arbeta 
med ett vidare och djupare perspektiv.

Under våren hade vi två babyrytmik-  
grupper igång med barn och vuxna som 
har sjungit, dansat, ramsat, lekt och satt 
ord på hur mycket vi tycker om varan-
dra. Det hela har varit mycket populärt 
och då kön till grupperna blev lång 
startade vi ännu en grupp under hösten 
med Camillas hjälp.

Vi har firat fyra vardagsgudstjänster 
i Tullinge kyrka och två i Lida kyrka. 
Det har varit uppskattade gudstjänster 
där vi sitter på kuddar och lyssnar på  
Cecilias predikningar om kärlek och liv 
med dans, sång, bön och ljuständning. 
På Lida har vi grillat i sol och ösregn. 
Lika mysigt vid båda tillfällena.
För babyrytmikarna har vi också haft 
en babykonsert med sinnesupplevelser 
och sång som blev mycket uppskattat. 
Vi har varit med på barnsångstoppen i 
Tumba kyrka som tyvärr inte blev lika 
välbesökt som tidigare år då förskolor 
och skolor har blivit väldigt försiktiga 
med att ta med sig barnen på religiösa 
och kyrkliga aktiviteter.

Miniorer och juniorer
Vi har under året haft en lite större 
grupp med miniorer och en mindre med 
juniorer ihopslagna med barnkören och 
mellankören. Vi har varvat sångträning 
med skapande, lekar, bibelberättande, 
bak, fika, dans och bön. Vi har varit 
med på lördagsgudstjänst i Tullinge 
kyrka, medverkat med drama och sång 
om den gode herden i söndagsguds-
tjänsten, varit en del av vårkonserten, 
sjungit om änglar på Mikaelidagen, 
fördjupat oss om Petrus med Elias, gått 

Undervisning

Klippdockor på doptema
För att föra in ett lekfullt och kreativt sätt att pra-
ta om dopet har församlingen använt klippdockor 
som använts i barngrupperna och i församlngstid-
ningen. Budskapet handlar om att man kan döpas 
i vilken ålder som helst och man kan välja sina 
egna dopkläder. 
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Luciatåg och fackeltåg och medverkat 
första söndagen i advent med sång och 
engagemang.

Vi gjorde en utflykt till Stockholm med 
juniorerna och såg filmen Ted som gav 
oss många goda samtal om vad som är 
viktigt i livet. Bara att åka pendeltåg 
fram och tillbaka var en ny upplevelse 
för några av dem.

Strax före Lucia fick tyvärr juniorerna 
nog, och av gruppen som tidigare be-
stod av åtta ”säkra barn” blev bara två 
kvar. Jättetråkigt! Vi har efter det bildat 
en grupp på Stockholms stift för att 
hitta vägar för hur vi ska arbeta med de 
här svåra åldrarna i mellanstadieåldern. 
Det är ett problem för de flesta försam-
lingarna här i stiftet och vi hoppas att 
våra förenade krafter ska kunna lösa 
det här. 

Sommarleken
Trots det tråkiga vädret med få solglim-
tar kom det dagligen ett gäng barn och 
föräldrar och en och annan äldre besö-
kare till sommarleken. Det är nästan
dubbelt så många som kommer på 
sommarlek än till den öppna verksam-
heten under året. Det bjuds dagligen 
på sångsamlingar, skapande - i år med 
olika teman, fri lek och fika. Det var 
fyra veckor av sommarlek och de flesta 
besökte oss på förmiddagarna precis 
som föregående år. 

Sommarleken känns mycket meningsfull 
och fyller ett behov. Det är en härlig 
gemenskap mellan familjerna och man 
stöder och uppmuntrar varandra i var-
dagens slit med små barn. Vi önskar att 
vi kunde ha sommarlek hela sommaren 
och att fler äldre människor kunde hitta 
till den fina trädgården på Tullinge 
gård.  

Skolkyrkan
Under 2012 har vi erbjudit skolor påsk-
vandring, allhelgonavandring samt 
julspel. 

Till påskvandringen kom tre klasser på 
besök, till allhelgonavandringen kom 
två (ytterligare en klass var anmäld men 
ställde in på grund av sjukdom) och till 
julspelet kom tre klasser (ytterligare två 
klasser var anmälda men ställde in på 
grund av sjukdom).

Utöver detta kom två klasser på egen 
begäran till kyrkan för att för att få lära 
sig mer om sin lokala kyrka.

tuMba kyrka
Öppen förskola 
Öppna förskolan i Tumba kyrka är 
en öppen verksamhet för barn mellan 
0-5 år tillsammans med sina föräldrar 
eller dagbarnvårdare. Här är fokus på 
barnen och leken men en viktig plats 
för föräldrar att mötas. I verksamheten 
finns sedan hösten en fritidsledare på 
halvtid. En diakon och en präst är verk-
samhetsanknuten var sin dag i veckan.

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 utanförskap.
Under året har vi börjat utgå från 
barn som finns i flera av barnkörerna. 
Minskad personal på barnsidan och 
personalbyten har också bidragit till att 
öppettiderna är två halvdagar, tisdag 
förmiddag och torsdag eftermiddag i 
anslutning till Öppet hus verksamheten.
I den gemensamma sångstunden använ-
der vi oss av rörelser och musik, och 
kompletteringsmedel i form av instru-
ment och leksaker. 

Sångstunderna ska fungera dels i an-
knytningssyfte mellan barn och förälder, 
men även ge en smak på musiken och 
rytmens uttrycksfulla värld. I anslutning 
till sångstunderna blir det fikastund, där 
samtalet och gemenskapen får tid att 
växa. Här finns oftast musiker från kyr-
kan med. Vi erbjuder alltid någon form 
av skapande verksamhet. Avslutningsvis 
går vi in i kyrkan och tänder ett ljus för 
vart och ett av barnen och deras famil-
jer. Där sjunger vi även ett par enkla 
sånger med kristet budskap.

En gång i månaden har vi en anpassad 
vardagsgudstjänst med sång och 
symbolhandling av olika slag, vilken 
avslutas med välsignelse och ljuständ-
ning. Vi hade kalas en gång per termin 
med tårta, ballonger, serpentiner och 
fiskdamm. Den dagen firades allas 
födelsedag! Alla hjärtans dag uppmärk-
sammades! Vi uppmärksammar även 
vissa speciella dagar som internationella 
barndagen, våffeldagen, första advent. 
Därutöver har vi givetvis påsk- och 
julpyssel.

I samarbete med övriga Öppna försko-
lor i församlingen driver vi två gemen-
samma arrangemang per år. Under 
vårterminen har vi en kombinerad 
vårutflykt och Barnsångstopp på Lida. 
Under hösten har vi Barnsångstoppen 
gemensamt, den förläggs då i Tumba 
kyrka.

Vi arbetar ständigt med församlingens 
övriga personal i våra Öppna försko-
lor för att uppmärksamma gemensam 
problematik och tillsammans stärka 
varandra och vidareutveckla vårt arbete 
och oss själva genom fortbildning.  Våra 
dialoger med övriga samhällsaktörer, 
såsom barnavårdcentral och skola är 
ständigt under utveckling. 

Under året blev dopet en röd tråd i vårt 
arbete. Några av föräldrarna har också 
deltagit i det diakonala familjeläger som 
fritidsledare och diakon ordnade en 
helg under senvåren. 

Juniorer
Juniorgruppen har under året varit vi-
lande och tanken är att bygga verksam-
heten utifrån barnen i körverksamhet. 
Körfritids är så smått i uppbyggande, 
där körbarn kommer till kyrkan innan 
körövningarna och pysslar, fikar och 
träffar andra barn och vuxna.

Skolarbete 
Då två fritidsledare slutade under året 
och en nyanställd tog vid under hösten 
har vårt arbete med skolkyrkan fått en 
naturlig tid för omformulering, vilket vi 
fortsätter jobba med. 

Undervisning

Mycket har kretsat kring dop under 
2012. Foto: IKON/Magnus Aronsson
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Vi har under året anordnat påskvand-
ringar för årskurs 2. Det blev två vand-
ringar med sammanlagt ca 45 barn. Till 
julspelet kom två klasser, en förskole-
klass och en åk 1.

På Luciadagen tog kyrkan emot ca 600 
elever och deras lärare för Luciafriande.
Det årliga julpysslet med 5- och 
6-åringar blev i år inställt. Vi inbjöd till 
julspel för 5- och 6-åringar men endast 
två klasser kom.

En ny skolfolder bearbetas i slutet av 
året som ett redskap inför 2013 att 
berätta om vad kyrkan kan erbjuda  
skolan. 

ängskyrkan
Öppen förskola 
Öppna förskolan i Ängskyrkan är en 
mötesplats för vuxna med barn i åldern 
0-6 år. Vi har haft öppet två dagar i 
veckan, tisdag och torsdag. Från och 
med höstterminen 2012 öppnade vi 
klockan 9.00 istället för 09.30 som tidi-
gare då vi känt att tiden inte räckt till.
Antalet barn och vuxna tillsammans har 
varierat mellan 2 och 17 per gång.

Samlingarna omfattar sångstund där vi 
anpassar sången till barnets ålder och 
förmåga, en fikastund som ger möjlig-
het till samtal och möten av varandras 
tankar och funderingar. Också pyssel 
och skapande finns med på dagord-
ningen. Vi avslutar alltid med andakt i 
kyrksalen med bland annat sång, bön 
och ljuständning. Det är ett sätt att låta 
våra nya små barn få känna sig hemma 
i kyrkorummet.

Från och med 1 maj 2012 har prästen 
Christina Odhner varit med i verk-
samheten på torsdagar. Hon har också 

funnits tillgänglig för samtal samt lett 
vardagsgudstjänster och andakter. Un-
der året har vi firat vardagsgudstjänster 
vid fyra tillfällen, där den sista var ett 
Luciafirande. 

Tillsammans med församlingens övriga 
öppna förskolor deltog vi i en vardags-
gudstjänst på Lida samt Barnsångstop-
pen i Tumba kyrka, som även föräld-
rarna inbjöds till.

Fritidsängen. 
Fritidsängen, för barn mellan 9 och 12 
år, har under året träffats 26 gånger på 
tisdagar 15.00-17.00.  Vi hade totalt 
25 barn inskrivna. Vi har haft ett färre 
antal deltagare under året, vilket vi tror 
beror delvis på omfattande renoveringar 
i Storvretsskolan, då många av våra 
deltagare har bytt skola. Det har varit 
schemaändringar i andra klasser vilket 
medför att dagarna för barnen blivit 
längre, så de hinner inte till Fritidsäng-
en. Vi försökte oss också på en termins-
avgift, men den uppfattades negativt så 
den har vi slopat.

Träffarna startar med en fruktstund då 
vi samlas och går igenom dagens aktivi-
tet tillsammans. Aktiviteterna varierar 
mellan pyssel, lek, bak och musik. Vi 
avslutar med en andakt i kyrksalen. 
Nytt för vårterminen var att vi samarbe-
tade med Ängsklockorna, där vår musi-
ker Magnus Berggren har varit ansvarig 
ledare. Musiken är ett viktigt verktyg i 
vår kyrka och nu kom den också med 
på ett mer påtagligt sätt här.

Vi har erbjudit barnen att stanna kvar i 
kyrkan för att äta middag tillsammans 
med församlingen och oss ledare. Det 
var många som stannade, uppskatt-
ningsvis ca 12 per gång. Det blir ett sätt 
för dem att se att det finns fler i kyrkan. 

Undervisning

Söndagsskola. 
Söndagsskolan har under året aldrig 
ställts in på grund av brist på barn, men 
antalet har varierat mellan 3 och 36. 
Till hösten kom det nya söndagsskole-
materialet Skatten. Det introducerades 
vid församlingshelgen då även en skatt-
kista byggdes. Materialet är strukturerat 
och ger inspiration till ledare och pas-
sade bra in i det upplägg som söndags-
skolan i Ängskyrkan redan hade. 

Samlingarna startar med en gemensam 
sångstund för barn i alla åldrar och för-
äldrar varefter alla barn 3-10 år inbjuds 
att delta i en bibelundervisning. Sedan 
har vi någon aktivitet som anknyter till 
temat. Vid mässa går vi upp tillsam-
mans till kyrksalen igen för att vara 
med vid nattvarden. 

Söndagsskolan medverkade i en guds-
tjänst med sång. Söndagsskolan samlar 
också in kollekt till BIAL – barn i alla 
länder – vid alla samlingar.

Under året blev ledarsituationen lite 
ansträngd, då Eva Hylander, tidigare 
ansvarig, blev sjukskriven och Pernilla 
Lannerö barnledig. Tills vidare delar 
Berit Hofgren och Anna-Carin Facks på 
ansvaret.

Bibelutdelning/gåva till nydöpta
Två gånger under året har vi inbjudit 
6-åringar för att få barnens bibel samt 
nydöpta för att få en present i guds-
tjänsten. Tillsammans kom 23 barn 
för att få sin bibel och 12 för att få en 
dopgåva.

Skolarbete 
Arbetet med skolorna i vårt distrikt har 
under året bestått i besök från skolor 
vid några tillfällen. Vid påsk bjöds barn 
i åldern 6-9 in på påskspel framfört av 
vår barnkör. Det visade sig mycket upp-
skattat med fyra fullsatta föreställningar 
(ca 100 pers).  

Kring jul bjöds förskolorna i vårt di-
strikt in till julspel, framfört av perso-
nalen. Detta sammanföll med en debatt 
om skolan i kyrkan i media, vilket 
sannolikt kan ha påverkat så att intres-
set inte blev så stort. Endast en förskola 
valde att komma. Traditionsenligt höll 
Kassmyraskolan sitt julspel i Ängskyr-
kan även i år.  Årskurs fyra gjorde tre 
föreställningar – en för sina familjer och 
två för sina skolkamrater. 
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konfirMandprojekt
Under hösten 2012 har församlingen 
startat ett konfirmandprojekt med syftet 
att öka antalet konfirmander i försam-
lingen. Vi ska prova nya vägar och 
strukturera upp konfirmandverksamhe-
ten med en utvärdering efter 2015. 
För att leda projektet anställdes Peter 
Stening, församlingspedagog, som an-
svarig konfirmandstrateg.

Projektet påbörjades med att vi om-
strukturerade konfirmandstrategigrup-
pen till att innehålla konfirmandan-
svariga och distriktsledarna från varje 
distrikt samt församlingens informatör, 
kyrkoherde och projektsansvarige. Ge-
nom detta blev konfirmandstrategigrup-
pen alltid beslutsfattande även när det 
kommer till beslut om personalresurser.

Nästa steg blev att göra en gemensam 
folder för hela församlingens konfir-
mandalternativ till sommargrupperna 
och göra ett utskick till alla boende i 
den aktuella årskullen inom församling-
ens gränser.

För att vidga och skapa flera kontakt- 
och rekryteringsytor skapade vi också 

under hösten 2012 en ny hemsida för 
konfirmand- och ungdomsverksamhe-
ten. Namnet på den blev ungibotkyrka 
och den hittas på ungibotkyrka.se.
De stora besluten om att vända vår 
upplevda vikande konfirmandtrend 
var att varje distrikt har fullständigt 
eget mandat att skapa och genomföra 
konfirmandgrupper. Även om vi får 
färre anmälda i någon grupp än vad vi 
upplever som en tillräckligt stor grupp 
så ska vi undvika sammanslagningar av 
två olika grupper då flertalet konfirman-
der hoppar av inför en sammanslagning 
av olika skäl.

Vi valde också att utöka våra inbjud-
ningar till en folder istället för ett 
vykort och inte bara inbjuda våra med-
lemmar utan alla ungdomar i aktuell 
årskull. I fortsättningen ska vi infor-
mera gemensamt i så stor utsträckning 
som möjligt och till fler.

Anmälningsmöjligheterna utökades 
också genom att konfirmanderna kan 
anmäla sig direkt via hemsidan ungibot-
kyrka.se.

Anledningen till att vi inte gjorde av 

med hela budgeten var att hemsidan 
blev billigare än vad vi hade budgeterat 
för.

distrikten
norra botkyrka
Vinter-Vårgruppen
Den 22 april konfirmerades en vecko-
läsningsgrupp om sju konfirmander i 
Botkyrka kyrka. Under konfirmandti-
den var två ungdomsledare engagerade i 
gruppen. Konfirmationstiden liksom de 
två veckoslutslägren var uppskattade.

Inför hösten gick sedvanlig inbjudan ut 
till konfirmation per post till konfir-
mandfamiljerna. Inbjudan gjordes även 
via ett flertal skolbesök m.m. 

Till höstgruppen 2012 anmälde sig tre 
personer. Efter den första träffen, valde 
en av deltagarna att då istället anmäla 
sig till kommande lägret.

I kollegiet beslöt vi att erbjuda indivi-
duell konfirmationsläsning på onsdags-
kvällar, då många ungdomar söker sig 
till ungdomsverksamheten. 

Under hösten har tre ungdomar valt att 

Konfirmander

Undervisning



14 Botkyrka församling verksamhetsberättelse 2012

påbörja konfirmationsundervisning och 
har då träffat Beatrice Lönnqvist, ny 
präst.

Onsdagskvällarna rymmer också möj-
lighet för äldre ungdomar/vuxna att ta 
del av kristen tro och konfirmation, en 
grupp startar januari 2013.

Sommargruppen
Vi hade inskrivning 1 februari och träf-
fades sedan en gång i månaden fram 
till maj då vi sågs en gång i veckan. 
Inledningen var problematisk och fram 
till i maj var vi osäkra på ifall vi skulle 
få ihop en grupp. Under sommarlovet 
hade vi träffar under en vecka i juni före 
lägret. Vi åkte tillsammans med Ängs-
kyrkan och Tumba till Gotland. Ett 
lyckat läger! En vecka före konfirmatio-
nen fortsatte vi att träffas. 12 ungdomar 
konfirmerades i juli och av dem har 
åtta valt att fortsätta sitt engagemang i 
kyrkan. Sex ungdomsledare var med i 
sommargruppen. Efter utvärdering kom 
vi fram till att lägga starten för sommar-
konfirmanderna senare under våren och 
fokusera på att ha flera ungdomsledare 
med. 

tullinge
Under 2012 har 36 ungdomar konfir-
merats efter att ha deltagit i undervis-
ning i Tullinge distrikt. 12 av dem valde 
vårt vinteralternativ med träffar på 
torsdagkvällar 17-19. Detta alternativ 
innehöll ett hemmaläger under höstlovet 
och ett sportlovsläger i Saxnäs. 
Hemmaläger hade vi inte prövat förut, 
och det visade sig fungera väldigt bra.
24 valde vårt sommaralternativ med 
träffar på söndagar. Detta alternativ 
innehöll en veckas läger på pensionat 
Holmhällar på Gotland.

tuMba kyrka
Höst och vår 2011-2012
Terminskonfirmanderna i Tumba kyrka 
fick för få anmälningar för att starta 
en egen grupp, så vi valde att slå ihop 
gruppen med Ängskyrkans grupp. Ty-
värr  fick det följden att några av de an-
mälda konfirmanderna i Tumba kyrka 
valde att hoppa av. Detta är något vi 
måste undvika i framtiden.  

Sammanlagt hade vi åtta konfirmander 
i och två ledare i gruppen. Terminskon-
firmanderna hade först ett hemmaläger 
med övernattning under höstterminen. 
På våren hade de läger på sportlovet. 

De åkte då med församlingens resa till 
Åre. Som upplevelse och läger var det 
en i sammantaget bra resa för konfir-
manderna där de bland annat fick träffa 
äldre ungdomar i församlingen. Som 
konfirmandläger var det inte lika lyckat 
i vår mening då tiden och platser för 
konfirmandundervisning var i knap-
paste laget. Av de åtta konfirmanderna 
så valde fyra att gå i ledarskolan efter 
avslutad konfirmation och det är ett 
gott betyg.

Sommar 2012
Sommarkonfirmanderna undervisades 
efter tidigare beslut tillsammans med 
Ängskyrkan. Vartannat år har Ängskyr-
kan huvudansvar för sommargruppen 
och vartannat år har Tumba kyrka. 
Konfirmationsgudstjänsten sker i den 
kyrka som har huvudansvaret. 2012 var 
det Ängskyrkan.  

Sammanlagt hade vi fem konfirmander 
och fyra unga ledare i gruppen.
Sommarlägret var på Bunge vandrar-
hem utanför Fårösund på norra Got-
land. Vi åkte tillsammans med Norra 
distriktet. Vi är väldigt nöjda med valet 
av Gotland för våra sommarläger och 
konfirmandlägret blev väldigt lyckat.
Av våra fem sommarkonfirmander valde 
tre att gå ledarskolan efter avslutat 
konfirmation vilket måste ses som ett 
gott betyg. I samband med dessa två 
grupper startade vi en konfirmandblogg 
för att sprida information om vad vi gör 
i konfirmandverksamheten i Tumba.

Det som vi fortfarande behöver jobba 
mer med är rekrytering till våra konfir-
mandgrupper.

Höst och vår 2012-2013
Tumba kyrkas distrikt skickade ett 
vykort före sommarlovet till alla kyrko-
bokförda födda 1998 och1999 med en 
hälsning från kyrkan och inbjudan till 
konfirmation.

Vi gjorde även informationsbesök i 
Tunaskolan inför konfirmandstarten 
och det hela resulterade i en grupp på 
10 konfirmander varav tre går i åk 8 
(f-98) och sju i åk 7 (f-99) Det är svårt 
att få tider för skolbesök i samband 
med konfirmandrekrytering. Varken på 
Björkhaga skola eller Kunskapsskolan 
kunde vi komma för information. Den 
senaste skollagen med tyngdpunkt på 
en ickekonfessionell undervisning kan 

Undervisning

KONFIR
MATION 

2012

Konfirmation handlar om dig 
och livets små & stora frågor. 
Genom att fundera kring hur du vill leva och hur du 
vill vara som människa, kan du lära dig mer om vad 
som ger ditt liv innehåll och mening. Konfirmations-
tiden ger dig utrymme att växa som människa. 

I sommar erbjuder vi dig tre alternativ. 
Mer info finns på www.svenskakyrkan.se/botkyrka.

ANMÄL DIG:

• på www.svenskakyrkan.se/botkyrka
• ring expeditionen 08-530 222 00
• kontakta en konfirmandledare

KONFIR
MATION 

2012

Konfirmation handlar om dig 
och livets små & stora frågor. 
Genom att fundera kring hur du vill leva och hur du 
vill vara som människa, kan du lära dig mer om vad 
som ger ditt liv innehåll och mening. Konfirmations-
tiden ger dig utrymme att växa som människa. 

I sommar erbjuder vi dig tre alternativ. 
Mer info finns på www.svenskakyrkan.se/botkyrka.

ANMÄL DIG:

• på www.svenskakyrkan.se/botkyrka
• ring expeditionen 08-530 222 00
• kontakta en konfirmandledare

spela roll i detta.

ängskyrkan
Under 2012 har Ängskyrkan haft två 
konfirmandgrupper tillsammans med 
Tumba kyrka. En vintergrupp som 
började under 2011, och som under 
sportlovet (v.9) åkte på konfirmandläger 
till Åre tillsammans med ungdomar från 
Tumba och Ängskyrkans distrikt, kon-
firmerades i april 2012. Denna grupp 
bestod av åtta konfirmander. Gruppen 
hade två ungdomsledare knutna till 
sig och leddes av Tevla Troncoso, Erik 
Belani och Peter Stening (från Tumba 
distrikt).
Under sommaren hade vi en grupp som 
bestod av fem konfirmander. Denna 
grupp hade fyra ungdomsledare och 
Anna-Lena Eriksson, Erik Belani, 
Magnus Berggren och Peter Stening var 
inblandade i arbetet. 

Gruppen träffades vid några tillfällen 
under våren för att sedan träffas mer 
intensivt under de första veckorna av 
sommaren. Vi åkte på läger till Bunge 
på norra Gotland tillsammans med kon-
firmander och ungdomar från Norra 
Botkyrkas distrikt. Konfirmationen var 
första helgen i juli.

Slutsatser som dragits av att ha grupper 
gemensamt med andra distrikt är att det 
inte nödvändigtvis genererar fler konfir-
mander, och inte nödvändigtvis innebär 
att det går åt färre personalresurser. 
Dessutom gynnar det inte ungdomsar-
betet då gruppen inte har en hemkyrka 
utan två och därmed inte riktigt vet var 
de ska vara med i ungdomsgrupp. Där-
för har vi fattat beslut om att distrikten 
ska ha separata konfirmandgrupper, 
även om de blir små, i hopp om att 
det kan generera fler konfirmander i 
framtiden. Detta har än så länge fallit 
ut bättre än förväntat då Ängskyrkans 
vintergrupp som börjat under hösten 
2012 består av nio konfirmander och 
Tumba kyrkas 10.
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Ungdomar

Undervisning

ledarskola

Ledarskolans vision är att bygga för-
samling genom ideella medarbetare, 
samt att hjälpa människor att finna sin 
plats i frivillighetens kyrka. Dess syfte 
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 
församlingsverksamheter. Under hösten 
har ledarskolan träffats varannan tisdag 
i Ängskyrkan, Ljusets kyrka och Tumba 
kyrka. Ledarskolan åkte även på läger. 

Ledarskolan bedrivs i samarbete med 
Tumba kyrkas och Norra Botkyrkas di-
strikt och syftar till att utbilda framtida 
ledare för konfirmander, söndagsskola 
och andra grupper i församlingen, samt 
att ge ungdomar en möjlighet att för-
djupa sig i sin tro och i att finna en plats 
i kyrkan. Ledarskolan fungerar som en 
introduktion till ideellt arbete i försam-
lingen, och det är från den rekryteringen 
av ledare till konfirmandgrupper sker. 
Utbildningen bedrivs i två steg parallellt 
där steg 2 är en fördjupning av det man 
lärt sig i steg 1. Under hösten 2012 träf-
fades ledarskolan sex tisdagskvällar, va-

rav en var en uppsamling för dem som 
missat något tillfälle. Dessutom åkte vi 
under höstlovet, v 44, på ett tredagars-
läger till Stjärnholm. Ledarskolan hade 
34 deltagare, varav 14 kom från Tumba/
Ängskyrkan (på grund av att vi har haft 
gemensamma konfirmandgrupper är det 
svårt att ge ett exakt antal för hur många 
som var från Ängskyrkan). Av de från 
Tumba/Ängskyrkan gick sju steg 2. 

svenska kyrkans unga
En stor händelse 2012 för ungdomarna 
i norra Botkyrka och i Tumba kyrka 
inträffade under hösten då lokala avdel-
ningar i Svenska kyrkans Unga star-
tades för att vara en röst för de unga i 
församlingen. 

läger
Sportlovsläger Tumba - Ängskyrkan
Under vecka 9 åkte Ängskyrkan och 
Tumba kyrka på konfirmand- och 
ungdomsläger till Åre. Vi bodde på 
Karolinergården i Ånn utanför Åre. 
Med på resan var distriktens gemen-
samma konfirmandgrupp, som var åtta 
ungdomar. Anställda på resan var Telva 
Troncoso, Erik Belani, Peter Stening, 
Elisabet Berglund och Sven Gunnarsson. 

Dessutom följde ca 25  ungdomar med, 
där några tydligt hörde till Ängskyrkans 
ungdomsarbete och några från Tumba 
kyrkas ungdomsarbete. Ytterligare någ-
ra var ungdomar som inte tydligt hör 
hemma i något distrikt men av tradition 
åkt med på dessa resor och några var 
ungdomar som till vardags hör hemma 
i Norra Botkyrkas distrikt, men gärna 
ville åka med på denna resa ändå.

Dagarna spenderades med att åka skidor 
i Åre, och på kvällarna hade vi gemen-
samma pass eller vandringar. Vid några 
tillfällen träffades konfirmanderna på 
dagtid i eller i närheten av värmestugan 
för kortare undervisningspass. Även om 
det upplevdes positivt att åka på gemen-
samt konfirmand- och ungdomsläger var 
känslan att det var svårt att inkorporera 
konfirmandverksamheten i ett etablerat 
ungdomsläger. Åre är kanske bästa plat-
sen i Sverige att åka skidor på, men just 
därför blir det i första hand ett skidläger 
och konfirmandundervisningen kommer 
i andra hand. Detta försökte vi lösa med 
att träffa konfirmanderna i värmestugan 
vilket, av förståeliga skäl, visade sig vara 
en alltför rörig miljö. 

Tumba kyrka och Ängskyrkan åkte på 
gemensamt läger till Åre.
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distrikten
norra botkyrka
Ungdomsverksamheten onsdagar
Ungdomskvällen består av fyra olika 
delar: mässan, fikat, ungdomsgruppen 
och Vägen. Vi träffas varje onsdagskväll 
med start i veckomässan 18.30 i Ljusets 
kyrka. Efter mässan fikar vi tillsam-
mans och därefter har vi varannan vecka 
UG och varannan vecka Vägen. UG är 
en öppen grupp där fokus ligger på att 
stärka gruppgemenskapen och Vägen är 
en fördjupningsgrupp i kristen tro. Fler 
stannar kvar på UG än på Vägen- kväl-
larna. En anledning kan vara att dessa 
är mer öppna i sin form och att man i 
större utsträckning kan delta i den mån 
man orkar eller har tid. 

I snitt har det varit 31 ungdomar på UG 
och Vägen under året och över 80 per-
soner har deltagit i ungdomskvällarna 
fler än ett par gånger. Vi märkte under 
hösten att färre nya ungdomar deltog på 
ungdomskvällarna.
 
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 fokuserar på att stärka gruppge-
menskapen. Programmet kan bestå av 
allt från tävlingar, matlagning, spelkväl-
lar och film. Trösklarna är låga och in-
tresset för en mötesplats dit ungdomarna 
kan komma och dela tro och gemenskap 
har varit stort.
Vägen
Vägen har fortsatt att hållas varannan 
vecka under det gångna året. Under vå-

Undervisning

norra botkyrka
Under året har ett flertal läger genom-
förts. Lägerverksamheten är en viktig 
del av ungdomsarbetet och man kan se 
tydliga tendenser till ökat deltagande i 
övriga grupper när det nalkas läger. 

Sportlovsläger
Under sportlovet genomfördes under tre 
dagar ett dagläger tillsammans med ung-
domarna där man gjorde olika aktivite-
ter på dagarna med temat ”kultur”. Vi 
besökte bl.a. Storkyrkan, Stadshuset och 
gick på bio. 

Totalt deltog kring 15 ungdomar per 
dag. Anledningen till den stora diffe-
rensen mellan budget och utfall var att 
självhushållslägret (istället för Stiftsung-
domshelgslägret) genomfördes under 
denna vecka vilket resulterade i färre 
aktivitetsdagar och färre ungdomar än 
beräknat då flera inte hade möjlighet att 
vara med på båda aktiviteterna.

Taizéresa
I år genomfördes ingen Taizéresa. 
En resa planeras under sommaren 2013.

Stiftsungdomshelg
Inställdes på grund av. att Graninge 
Stiftsgård skulle avvecklas och säljas. 
Intresset för stiftsungdomshelgen var 
lågt från övriga församlingar. Ett själv-
hushållsläger genomfördes istället som 
planerats under hösten 2011. Totalt 
åkte 16 deltagare med. 

Återsamlingsläger
Återsamlingslägret är ett läger som rik-
tar sig till de konfirmander och ledare 
som deltagit under sommarens läger. 
Årets läger blev en endagsutflykt till 
Boda Borg i september. Uppslutningen 
var inte lika stor detta år som föregåen-
de år. Detta på grund av många återbud 
på utflyktsdagen. Totalt var det 22 av 
29 ungdomar som följde med. 

De ungdomar som deltagit i ungdoms-
verksamheten under hösten åkte på 
läger till Stjärnholm i december. Lägret 
var mycket lyckat och fyllde sitt syfte 
och planerades tillsammans med de 
ledare som gått klart steg 2 i ledarut-
bildningen. Totalt följde 20 ungdomar 
med på lägret som hade temat Nystart/
Advent. 

Höstlovsläger
Under höstlovet träffades vi under tre 

dagar och hade ett dagläger. Temat var 
”vänskap”. Vi lagade mat, gick på bio, 
gjorde vänskapsband, bowlade och hade 
en turnering i FIFA 13 under en kväll. 
Totalt deltog 15 ungdomar på lägret och 
20 på turneringskvällen. 

tuMba kyrka
Vi gjorde var en resa en helg med ung-
domsgruppen till Göteborg  kring Kristi 
himmelfärds dag. På den resan besökte 
vi en församling i Mölndal där vi även 
bodde och var med på deras ungdoms-
kväll och firade mässa ihop. Vi hann 
även med besök på Paddan, Liseberg, 
Universum och ett sångpass i Stensjökyr-
kan. På den resan hade vi nio deltagare 
från ungdomsgruppen, två anställda.

ren var temat frälsarkransen där vi för-
djupade oss i de olika pärlorna. Under 
våren genomfördes det självhushållslä-
ger som planerats under 2011. 
Vi åkte till Sörgården. På höstterminen 
var temat för Vägen ”delaktighet”.  

Ungdomens hus i Fittja
Bibelsamtalen ”i  Jesu fotspår” har fort-
satt varannan tisdag under terminerna. 
Det är mycket öppna samtal, och vi kan 
komma  in på många olika ämnen. Vi 
kände oss mycket välkomna. Under de-
cember hölls en uppskattad gospelkon-
sert med ”Sofia Gospel”. Ungdomens 
Hus har en mycket viktig funktion att 
fylla och betyder mycket, inte minst för 
pojkar i övre tonåren. Vi är tacksamma 
att få vara med!

tullinge
Under 2012 har Ungdomsgruppen haft 
33 regelbundna deltagare och Credo 12.

Deltagandet i Ungdomsgruppen, som 
har inriktning på dem som är nykonfir-
merade och vill stanna kvar i det kyrk-
liga sammanhanget, har ökat något un-
der året. Detta beror troligtvis på en väl 
genomförd lägerverksamhet med många 
ungdomsledare.

Credo, som är vår grupp för dem som 
vill fördjupa sig i kristen tro, har också 
ökat något. Detta beror på rekrytering 
från ungdomsgruppen, där de nya del-
tagarna är med i båda grupperna än så 
länge.

Ungdomsgruppen  träffas varje onsdags-
kväll och Credo träffas varannan tis-
dagskväll som planerat. Vi har erbjudit 
två övernattningar på Tullinge gård, en 
vid Valborg och en vid Halloween. Det 
är en satsning för att dels motverka det 
drickande som ofta förekommer vid 
dessa tillfällen, dels för att göra något 
som får ihop gruppen lite mer. 

Ungdomarna inbjuds att vara kvar så 
länge de vill, några sover över och några 
går hem under natten. Nytt för året var 
att vi även bjöd in  konfirmandgruppen 
att vara med, vilket blev mycket lyckat. 
Inför kommande år ska det finnas med 
i deras schema som planerad undervis-
ning.

Ungdomarna i Credo har ansvarat för 
att planera och genomföra en mässa un-
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hade varierande program. Flera av ung-
domarna deltog i Tumba kyrkas försam-
lingshelg på Finnåker i september som 
blev terminens läger. Deltagarantalet har 
legat på ca 10 personer per träff. 
Ungdomsteamet består av samordnande 
diakon, pedagog, präst och musiker. Ge-
nom att uppsöka platser där vi tror att 
ungdomar befinner sig och skapa per-
sonliga kontakter med omgivande sam-
hällsaktörer såsom skola, fritidsgård och 
kommun söker teamet vägar för att öka 
förståelsen för ungas situation i Tumba. 

Målet är att skapa mening och samman-
hang samt att förebygga pågående, dold 
eller framtida utsatthet bland unga. Tea-
met tar också upp frågor rörande kon-
firmation och kyrkans egen ungdoms-
grupp. Under 2012 har teamet arbetat 
främst med frågan om kyrkans kontakt 
med skolorna i området och bland annat 
nattvandrat under Valborgsmässoafton. 

ängskyrkan
Under 2012 har det hänt mycket på 
ungdomssidan i Ängskyrkan. Till hös-
ten bytte vi dag på våra ungdomskvällar 
från torsdagar till onsdagar för att få en 
tydligare koppling till ungdomskören, 
som nu ligger just före ungdomsgruppen 
på onsdagar. 

I och med bytet av dag har det också 
skett något av en generationsväxling då 
gruppen numera består av ungdomar 
som konfirmerats under de senaste åren. 
De äldre ungdomarna som tidigare, träf-
fats på torsdagskvällar erbjöds att träf-
fas varannan tisdag, på den tid som tidi-
gare var för gruppen Änglarna. 

Dessa träffar blev det dock inget av, 
mycket på grund av att dessa ungdomar 
gått ut gymnasiet och gett sig in i vux-
envärlden, något som tydligt påverkade 
närvaron negativt på ungdomsgruppen 
under våren och vissa kvällar inte kom 
någon.

Tanken med ungdomskvällarna på 
onsdagarna, och under våren på tors-
dagarna, är att genom samtal, lek och 
övningar bygga en trygg gemenskap där 
ungdomarna kan växa i sin tro och som 
människor. 

Från och med 2013 vill vi bygga tydli-
gare band mellan ungdomsarbetet och 
konfirmandarbetet genom gemensamma 
läger och andra aktiviteter tillsammans. 
Det ska vara lätt att ta steget in i ung-
domsgruppen när man känner ungdo-
marna där, och därmed bygga ett större 
ungdomsarbete som i sin tur även gene-
rerar fler konfirmander. 

Undervisning

der våren och en under hösten. Det blev 
temamässor med stor betoning på mu-
siken där våra ungdomar kompade på 
församlingens instrument (trummor, bas 
och gitarr). Under höstens mässa höll 
en av ungdomarna i predikan, som hon 
själv skrivit.

tuMba kyrka
Under våren 2012 har ungdomsverk-
samheten i Tumba kyrka fortsatt främst 
genom Tumba kyrkas ungdomsgrupp 
(T.U.G.G) där många är med i Ung-
domskören.

Ungdomsgruppen fortsatte med en öp-
pen caféverksamhet med programkväl-
lar. Bland annat hade vi kvällar om nya 
kyrkohandboken, tema Heaven & Hell, 
Tårtbakningstävling och filmkväll. 

Verksamheten har fortsatt med en stabil 
grupp besökare, dock några färre än ti-
digare. 10-12  besökare per kväll i snitt 
och ungefär 15-20 olika individer med i 
gruppen.
Under våren har Tumba kyrkas Ung-
domsteam också påbörjat arbetet med 
att synas mera utåt. Bland annat var 
delar av teamet under Valborg ute och 
nattvandrade och delade ut vatten. 

Under hösten fortsatte T.U.G.G. sin 
verksamhet enligt samma upplägg. Vi 

Ungdomsgruppen i Tumba kyrka på besök hos en församling i Mölndal. De hann även med besök på Paddan, Liseberg, Universum 
och ett sångpass i Stensjökyrkan. Ett härligt gäng på 11 personer.
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distrikten
norra botkyrka
Vägkyrkan i Botkyrka kyrka startade i 
mitten av 1980-talet. Kyrkan är öppen 
under fyra veckor i juli tisdag till fredag  
12.00 – 17.00. Vägkyrkan bemannas av 
ideella medarbetare som finns till hands 
för att välkomna och visa runt. Vissa da-
gar erbjuds även guidade turer i kyrkan. 
Bokbord och kaffeservering finns. Under 
sommaren 2012 hade vägkyrkan 274 
besökare. 

Bibel – och fördjupningsgrupper
I Norra distriktet samlas ett flertal bi-
belgrupper för olika åldrar, olika inrikt-
ningar och olika språk. Den finsksprå-
kiga bibelstudiegruppen har fortsatt att 
träffas och undervisningen har lockat 
människor med olika bakgrund och in-
tresseområden. Varannan vecka under 
torsdagar träffas också en engelsksprå-
kig bibelstudiegrupp i Ljusets kyrka un-
der ledning av Joseph Andersson. Bibel-
studiegruppen för unga vuxna (25-30 år) 

har fortsatt att träffas ungefär varannan 
vecka. Gruppen består i snitt av sex per-
soner och har under året börjat samlas i 
de egna hemmen och är till stor del själv-
gående.

Öppen bönegrupp 
Denna grupp samlas varannan tisdags-
kväll, med 2-5 deltagare.
”Leva med Gud” Bibelsamtal har hållits 
efter veckomässan varje onsdagskväll, 
då vi samtalar om följande söndags text, 
och vi brukar var 4-10 personer.

Upptäckargrupp
Upptäck kristen tro som kan leda till 
vuxenkonfirmation har förekommit 
varannan tisdagskväll efter behov. Det 
tenderar att bli enskild undervisning då 
och då.
Församlingskvällar om Helige Ande
Under fyra torsdagar i påsktiden hölls 
fyra  temakvällar om Helig Ande. Un-
dervisning, diskussion, upplevelsevand-
ring mm bidrog till fördjupad förståelse 

och teologisk reflektion. Mycket upp-
skattat och återkommer med annat tema 
våren 2013.

tullinge
Helig dans 
En gång i månaden, under terminerna, 
har Helig dans erbjudits i Tullinge kyrka. 
Ett samarbete mellan Norra distriktet 
och Tullinge distrikt. Några har kommit 
regelbundet, andra då och då. Ibland har 
det dykt upp helt nya. Vi har varit fem 
till åtta dansare varje gång. Verksamhe-
ten och samarbetet har fungerat bra men 
kommer inte att fortsätta under 2013.

Vuxenkonfirmation 
Under hösten var det en vuxenkonfir-
mand som gick och konfirmationsläste 
och konfirmerades den 9/12 2012

tuMba kyrka
Bibel- och samtalsgrupper
Bibel- och samtalsgrupper ryms i huvud-
sak under torsdagarnas Öppet hus. Det 

Undervisning

Vuxna
En stunds paus för samtal vid pilgrimsvandring på Lida.
Foto: Arne Hyckenberg
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har varit läsning ur Markusevangeliet med reflekterande samtal. 
Skapande bibel vid några tillfällen för att i bild reflektera över 
en bibeltext. Lectio Divina är ett sätta att läsa en kortare nar-
rativ text många gånger och ställa enkla frågor vad som berör, 
vad som kan anknyta till mitt liv som det ser ut idag och vad jag 
behöver be om för att söka förändring i mitt liv. 

Tillsammans med Ängskyrkan har det bjudits in till samtals-
grupp för sorg vid två tillfällen. Det har varit 3-4 i grupperna.

Församlingsläger
Av tradition genomförs församlingsläger vartannat år.  Det stär-
ker gemenskapen, öppnar för att lära känna varandra, ger lust 
och skratt och en andlig fördjupning i samtal och gudstjänst. I 
år åkte barn, ungdomar och vuxna till Finnåkers kursgård. Vi 
var 40-50 stycken som lekte, plockade svamp, studerade nya 
kyrkohandboksförslaget, sjöng, läste och skrev poesi, målade 
bilder, skrev poesi och hade en mycket berörande söndagsmässa 
med vuxendop och utställning med det skapade materialet både 
i ord bild. Kvällssamling i ett indiantält där vi lekte, sjöng och 
hade aftonbön. 

ängskyrkan
Hemgrupper 
Det finns två hemgrupper i Ängskyrkan 
med sju resp. nio deltagare. Hemgrupperna har träffats varan-
nan vecka, hemma hos någon i gruppen, och samtalat om bi-
beltexter och bett tillsammans. Det är viktiga träffar för den 
vardagsnära omsorgen och fördjupningen. Hemgrupperna är 
öppna om flera vill vara med. 

Temacafé 
Temacaféet är en viktig samlingsplats för många. Temacafé 
bjuder på ett varierande och omväxlande program var annan 
tisdag kväll efter kvällsmässan. Träffarna samlar mellan 15-
35 pers. och genomförs som kulturarrangemang i samverkan 
med Sensus studieförbund. I planeringsgruppen ingår, Åsa Bjer-
nerup, Berit Hofgren och Inger Pålsson.

Församlingsläger 
Den 5-7 oktober var det församlingsläger på Åkerögården. Vi 
var 55 vuxna och barn som under temat ”skatten” umgicks un-
der helgen. Det fanns olika workshops att välja på, anpassade 
för olika åldrar; för de yngsta lek eller att måla sin egen skatt-
kista. Även en stor skattkista tillverkades till söndagsskolan. 
För de äldre barnen var det lite äventyr att tälja med kniv och 
laga till gott mellis. För vuxna fanns det att fundera kring vad 
är som viktigt i gudstjänsten och hur vill vi ha gudstjänsterna 
framöver, som ett led i arbetet med att nya agendor ska tas fram 
under hösten (se vidare under gudstjänst). Vi avslutade med att 
fira mässa tillsammans där många var delaktiga.

Gudstjänstvärdsträffar
Två gånger under året har vi haft gudstjänstvärdsträffar då 
vi gått igenom ansvarsgruppens situation och diskuterat frå-
gor som varit angelägna. Ansvarsgrupper har utgjorts av fem 
grupper med sju till tio stycken i varje grupp. Grupperna har 
förberett gudstjänster tillsammans med tjänstgörande präst och 
musiker och har sina givna roller i söndagens gudstjänst/mässa 
samt att ordna med kyrkkaffet. 

Undervisning

Bertil Johansson från Ideellt Forum föreläste om vår 
längtan efter att behövas under inspirationsdagen för 
ideella.
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Diakoni

Diakoni

diakoni
hela försaMlingen         utfall   budget
enskilda    
Intäkter      322 880       97 000       
Personalkostnader              -2 198 226            -2 396 296        
Övriga kostnader    -471 786       -287 500         
- varav musikverksamhet      -53 635      -54 962
resultat               -2 347 132            -2 586 796

grupper
Intäkter      632 347     529 500      
Personalkostnader    -476 246    -600 000       
Övriga kostnader    -321 319    -315 000       
resultat                  -165 218  -385 500

psykoterapi
Intäkter   143 900      140 000
Kostnader  474 182      512 970
resultat  -330 282   -372 970

biv/bis      utfall      budget
Intäkter      579 999     480 000      
Personalkostnader    -476 246   - 600 000      
Övriga kostnader    -260 149    -226 000     
resultat                  -156 396  -346 000

kriMinalvård
Intäkter        60 000          60 000     
Personalkostnader        -5 880      -18 500     
Övriga kostnader      -35 078      -61 500     
resultat                       19 041     -20 000

distriktens resultat
Norra Botkyrka     -921 601            -1 119 504
Tullinge      -620 984    -645 677
Tumba kyrka      -445 477    -493 252
Ängskyrkan     -366 051    -405 863

Foto: Arne Hyckenberg
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Öppet hus i Tumba kyrka
Varje torsdag är det Öppet hus, en mö-
tesplats över gränser. Här möts vi för att 
dela måltid och för att samtala. Vi strävar 
efter att Öppet hus  ska vara en plats för 
samtal om tro och liv. Mötesplatser där 
människor utifrån egna frågeställningar 
får samtala och söka kunskap är viktiga. 
Öppet hus är en sådan mötesplats. Här 
samlas mini- och barnkör, matlagare, 
gudstjänstplanering, veckans tanke och 
ungdomsgruppen. Ett gemensamt cent-
rum under kvällen är veckomässan. Före 
mässan delas vardagstankar i en öppen 
grupp som sedan, i mässan, delar något 
om vad som berörts under veckan som 
gått. Vi har fått flera spansktalande ide-
ella som arbetar med Öppet Hus och i 
Öppna förskolan.

Efter mässan finns varje torsdag möjlig-
het till fördjupande samtal om tro och 
liv i olika former. Ibland med gäster med 
något speciellt kunskapsområde eller 
med en erfarenhet som vi är nyfikna på. 
Bland annat kan nämnas Dopkväll, Ska-
pande bibel, Östkyrkans heliga bilder, 
Handbokskvällar, Öppen Scen, Öppet 
Forum, Poesiestrad, Lectio Divina, film-
skaparen Mistre Tesfaye och Botkyrka 
tjej- och kvinnojour. 

Anställda medarbetare och representant 
från verksamhetsrådet var på utbild-
ningskonferens i Sarajevo och delade 
berättelser som ger tro, hopp och glädje. 
Detta har också varit ett tema på Öppet 
Hus och Öppet forum och i andra verk-
samheter. Det ger oss stolthet, mod och 
framtidstro och ger kraft att sträva mot 
att vara en relevant kyrka, med och för 
människor där vi verkar.

Vi har även under hösten haft Öppen 
kyrka på söndagarna mellan mässan 
och musik kl 16.00. Här kan den som 
vill läsa, sitta i kyrkan, sitta vid brasan, 
promenera tillsammans med någon, 
samtala, fika och finnas i kyrkan som en 
mötesplats utan speciellt planerad verk-
samhet. 

Mat med prat i Ängskyrkan
Mat med prat har vi på tisdagar kl.17.00  
Detta är populära mötesplatser, där olika 
åldrar kan mötas. Det är lätt att komma 
in i gemenskapen och lätt för Öppna för-
skolan att stanna kvar på sopplunchen. 
Mat med prat har varit lite trevande till 
en början men börjar nu sätta sig. Ef-
ter maten samlas ansvarsgrupperna till 

gudstjänstplanering, andra till bön (eller 
handarbete) samt veckomässa kl.19. Vår 
vaktmästare/husmor har hjälp i köket av 
ideella medarbetare. Antal deltagare har 
varierat mellan 25 och 45 personer för 
soppluncher och 15-30 personer för Mat 
med prat. 

Café på kyrktorget i Ängskyrkan 
Varje vecka har Lena Åslund inbjudit 
människor till kaffe, samtal och hand-
arbete på kyrktorget tisdagar kl. 18.00 
samt torsdagar 10-12. 

soppluncher 
Varannan vecka träffas 30-40 personer 
till lunchbön i Tumba kyrka och på Tul-
linge gård med efterföljande soppa som 
lagas av ideella. Därefter en samling för 
samtal med varandra och med gäster och 
enkel underhållning. Under året har det 
kommit både fler och nya till gemenska-
pen där det även ingår en vår- och en 
höstutflykt. 
En sommarresa anordnades tillsammans 
med Tullinge till Linköpingstrakten med 
väveri, flygplansmuseum och besök på 
Cloetta.

I Ängskyrkan har ordnats sopplunch 
varje torsdag under terminerna kl. 12.00 
med en kort andakt dessförinnan.

sy- och hobbygrupper
Sy- och hobbygruppen är en social träff-
punkt i norra Botkyrka där deltagarna 
träffas en gång i veckan och handarbe-
tar, fikar och samtalar. Under året har 
det varit 15 deltagare som har varit 
mycket flitiga och tillverkat strumpor, 
sjalar, vackra dukar, kort med mera. De 
tillverkade sakerna säljs på påskbasar 
och julbasar där deltagarna också har en 
servering. Intäkterna har gått till hjälp-
behövande barn och diakoni. 

Syföreningen i Tullinge
Syföreningen har 10 medlemmar som 
träffats 17 gånger under året. Fören-
ingen har under året, vid bland annat 
försäljningen den första advent, samlat 
in 12 000 kr.

Stickcafé 
har anordnats på Tullinge gård vid två 
tillfällen under året med ett besöksantal 
på ungefär 15 personer.

Syföreningen som blivit Onsdagsträffen
Varannan onsdag träffas en mindre 

Diakoni

öppna Mötesplatser
Ljuspunkten i Ljusets kyrka
Ljuspunkten är som ett öppet vardags-
rum för människor som söker gemen-
skap. Vi vill erbjuda ett kravlöst sam-
manhang med tydliga kristna förtecken. 
Här kan man sitta ner och prata med 
andra om man vill, läsa tidningar eller 
tyst läsa bibeln för sig själv. Vi bjuder 
på enkelt fika, där intäkterna går till ett 
projekt kyrkan stöder. 
Det finns möjlighet till enskilt samtal 
med diakon. Ljuspunkten vill i möjligas-
te mån ha öppet alla måndagar som är 
vardagar, inklusive sommarmånaderna. 

Ljuspunktverksamheten tar emot ett 
ökande antal besökare. Ljuspunkten 
visar sig vara en bra plats för socialise-
ring och integrering av människor som 
är daglediga och i vissa fall har psykiska 
funktionshinder. 

Mötesplatsen i Ljusets kyrka
Wiveca Peterson gick i pension i maj. 
Under året har mötesplatsen haft drygt 
20 deltagare/tällfälle. Ibland långt fler 
som till exempel när Karin Alberg, 90 år 
ung, vid två tillfällen under 2012 gästat 
mötesplatsen och berättat om ”En präst-
frus berättelser från 1947”. Mötesplat-
sen är just en mötesplats i församlingen, 
mitt i veckan och rymmer en social ge-
menskap. Under året har Wiveca Peter-
son avtackats, hon har med stort hjärta 
varit engagerad i mötesplatsen genom 
åren. Till stor glädje har Wiveca fortsatt 
besöka mötesplatsen som pensionär. Ge-
nerellt är flera ideella involverade. Från 
hösten arbetar den nyanställde kyrko-
musikern Tobias Helldin på Mötesplat-
sen. 
 
Alby kafé 
Varje tisdag under terminerna finns präst 
eller diakon en timme på eftermiddagen, 
tillgänglig för samtal.

Öppen kyrka
Sedan februari 2001 samlas ett 30-tal 
åhörare varje helgfri torsdag kl 12.00 
för att lyssna på levande musik i knappt 
en halvtimme med efterföljande gemen-
skap, kaffe och smörgås. Från att tidiga-
re endast orgelmusik framförts bjuds nu 
åhöraren att även lyssna på piano, sång, 
flöjt och trombon. från kyrkomusik till 
folklig musik, jazz, populärmusik och 
visa som framförs av musiker från hela 
Botkyrka församling. 

Foto: Arne Hyckenberg
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grupp för handarbete, samtal och fika 
i Tumba kyrka. Någon från arbetslaget 
besöker oftast gruppen för samtal och 
en kort andakt. Under året har det bli-
vit allt färre. Några trofasta har tappat 
orken och hälsan och inga nya har till-
kommit. Diskussion har funnits under 
året om en eventuell nedläggning av 
verksamheten och hitta nya former för 
gemenskap. 

Beslut fattades på årsmötet 1 februari 
2012. Samtliga närvarande medlemmar, 
nio personer, röstade för nedläggning av 
syföreningens verksamhet. Syföreningen 
upphörde men samlingarna fortsätter 
under namnet Onsdagsträffen, då man 
deltar på lunchbön i kyrkan innan man 
sätter sig för att fika och samtala i första 
hand. 

läger
Församlingsläger i norra Botkyrka
Utflykterna ska i princip vara självfinan-
sierade.  Församlingen betalar bara för 
de deltagare som inte annars har råd att 
åka med. Resekostnaderna är ca 300 kr/ 
deltagare. Vårens heldagsutflykt gick till 
Åland och på hösten till Bålsta. Vid ut-
flykterna deltog 91 personer. 

Under sommaren gjordes flera halvdags-
utflykter i närområdet. Dessa resor bar 
sina egna kostnader och samlade 70 per-
soner. Alla resor har varit viktiga och 
uppskattade av deltagarna. 
Familjeläger
Under en vårhelg åkte Tumba kyrka för 

sjätte året i rad på familjeläger, med dia-
konal prägel, till Björkögården med 30 
personer. Lägret är tänkt för barnfamil-
jer som har mindre möjlighet att komma 
iväg på egen hand. Under helgen satsar 
vi på gemenskap för att ge dem möjlig-
het att utvidga sitt sociala nätverk. För 
detta läger finns en stor post i vår budget 
då betalningsförmågan för flertalet av 
familjerna är minimal. Vi beräknar att vi 
framöver behöver använda mer av våra 
fondmedel till denna verksamhet.

äldreboenden
Norra Botkyrka
Norra distriktet i församlingen har som
 målsättning att människor som bor på 
äldreboenden och inte kan ta sig till kyr-
kan ska ha möjlighet att fira gudstjänst 
en gång i månaden. Här räknar vi in 
Alby Äng och dagverksamheten på 
Tre Källor. Boende på Alby Äng har 
även kommit till kyrkan en gång under 
året för andakt med tårta och kaffe. 

Midgårds dagverksamhet fungerar på 
ett annat sätt sedan den blev bistånds-
bedömd. Andakterna där har upphört 
med anledning av att ingen efterfrågan 
längre finns.

Kärsdala äldreboende i Tullinge
Sedan hösten 2011 har vi varit på Kärs-
dala, varannan vecka istället för en gång 
i månaden, vilket skapat en kontinuitet. 
Ett fint samarbete har utvecklats med 
personal och den öppna dagverksamhe-
ten. Deltagarna på andakten är boende, 

besökare till boende, från dagverksam-
heten och utifrån. Det enkla konceptet, 
en ny tid som passar de boende och 
relationsbyggandet har gjort att än fler 
kommit till andakterna, 15-25 deltagare 
varje gång. Vi fick också möjlighet att 
lussa på avdelningarna till Lucia och fira 
Skärtorsdagsmässa med 22 deltagare.

Tumba kyrka
Tumba distrikt samverkar med andra 
samfund och kyrkor för att kunna möta 
behov av att finnas på äldreboenden.  Vi 
har andakter på Tumba äldreboende 
och på Silverkronan en gång varje må-
nad vardera. Då vi har ett mindre antal 
boenden är det lättare att bygga relation. 
Vid ett par tillfällen har vi lett minnes-
stunder och deltagit i begravningsguds-
tjänster.
Två gånger per år bjuder vi tillsammans 
med Pingstkyrkan och Missionskyrkan
in till gudstjänst i Tumba kyrka, i advent 
och i juni. Budget fanns för sjuk-huskyr-
kan, där vi tidigare fått strukturbidrag. 
Det innebär idag inga större löpande 
kostnader förutom lönekostnader. Tan-
ken är att på sikt innefatta denna verk-
samheten i diakoni-budgeten med even-
tuella extra medel för vissa omkostnader 
i verksamheten på äldreboenden och 
sjukhem.

Ängskyrkan
Den mer långsiktiga diakonala verksam-
heten är kontakter med och besök på 
äldreboenden, vilket sker regelbundet. 
Allégården och Sandstugan ingår i Ängs-
kyrkans distrikt. 

sorgegrupper
Norra Botkyrka
Församlingen har som målsättning att 
erbjuda människor som har mist en 
anhörig eller nära vän att delta i en 
sorgegrupp. Av erfarenhet vet man att 
det kan vara bra för sorgearbetet att 
tillsammans med andra i liknande situa-
tion få dela tankar och känslor kring 
det som har hänt. 
Två grupper har hållits i norra Bot-
kyrka under året. Tumba kyrka och 
Ängskyrkan arbetar tillsammans med 
sina grupper. Sorgegrupp för barn finns 
i planeringsstadium.  
Vid två tillfällen, våren och hösten, har 
Tullinges diakon erbjudit samtalsgrupp 
om sorg. Under våren var det fyra del-
tagare. Under hösten var det en grupp 
på tre. 

Diakoni
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jul i geMenskap 
Under 2012 genomfördes den första 
ekumeniska julsatsningen ”Jul i Gemen-
skap”. Det var ett samarbete mellan 
Hela Människan, Pingstförsamlingen, 
Missionskyrkan, Baptistförsamlingen 
och Svenska kyrkan. Det resulterade i 
ett givande julaftonsfirande med ca 70 
besökanden i Centrumkyrkans lokaler 
med volontärer från samtliga aktörer. 
Alla inblandade var överens om att sam-
arbetet och resultatet var lyckat och att 
man hoppas på att kunna genomföra ett 
liknande samarbete inför julen 2013.

sverigefinsk diakoni
Vännens Stuga (mötesplats) i Ljusets 
kyrka har varit ett andrum för finskta-
lande. Genom Vännens Stuga har många 
nya kommit in i församlingen.  
”Juttutupa” är en diskussionsgrupp som 
samlar kring tio entusiastiska människ-
or en gång i veckan runt bordet för att 
samtala om olika ämnen och förbereda 
påsk- och julbasar. 

Tullinge Stuga flyttades till Tullinge gård, 
men folk har haft svårt att hitta dit. Un-
der våren försökte vi träffas en gång i 
månaden, men det kom inga människor. 
På hösttermin avslutades verksamheten 
tillsvidare. Denna mötesplats har varit 
avsedd för äldre sverigefinnar som har 
svårt att åka till Hallunda. Vi undrar hur 
de mår nu?

I Ljusets kyrka har vi haft påskbasar till-
sammans med den svenska gruppen. Jul-
basaren är större och den har vi haft var 
för sig. Pengarna som samlas in går till 
välgörenhetsändamål som barnhemmet i 
Etiopien och församlingens egen diako-
ni. Båda basarerna har varit välbesökta 
och uppskattade.

pust
Två till tre gånger per termin samlas 
Pustgruppen, med representanter från 
varje distrikt, för att planera och sam-
ordna församlingens utbud vad gäller re-
treater, stilla dagar, pilgrimsvandringar 
och liknande. Förutom syftet att se till 
att denna viktiga verksamhet erbjuds i 
församlingen vill Pustgruppen öka sam-
arbetet kring denna verksamhet över di-
striktsgränserna.
Till dessa verksamheter söker sig både 
aktiva församlingsbor och andra som 
annars inte går så ofta i kyrkan. Del-
tagarna är från hela församlingen och 

ibland från andra delar av stockholms-
området. 

Stilla dagar, retreater och pilgrimsvand-
ringar under året
I februari erbjöds en Stilla dag i Tumba 
kyrka men ställdes in på grund av för få 
anmälda.
I mars var det en Stilla Dag ute i Lida 
kyrka. 14 anmälda. 12 deltagare.
I slutet av april var det en meditations-
vandringdag ute på Lida. 10 deltagare.

I början av juni fick den populära två da-
gars pilgrimsvandringen bli en endagars  
meditationsvandring på Lida på grund 
av personalbrist. Vi bjöd på gemensam 
lunch på Värdshuset och avslutade med 
gudstjänst i Lida kyrka. Fem deltagare. 

I juni arrangerades för andra gången pil-
grimsvandringen I Sankt Botvids fotspår 
mellan Botkyrka kyrka och Salems kyr-
ka i samarrangemang med Salems för-
samling. 20 personer var med då vand-
ringen startade kl.15.00 vid Botkyrka 
kyrka och avslutades kl.20.00 i Salems 
kyrka med ”musik i sommarkväll”. 

I september var det åter en meditations-
vandringdag i anslutning till gudstjäns-
ten. 10 deltagare. 

Retreathelgen i oktober blev inställd på 
grund av för få anmälda. Intresset för de 
längre retreathelgerna brukar vara högt. 
Men intresserade hörde av sig för sent 
inför retreaten i oktober, och vi kunde 
inte hålla bokningen av gården hur länge 
som helst. 

I november var det en Stilla dag i Ängs-
kyrkan med sex deltagare.

själavård
Norra Botkyrka
Själavård ska genomsyra all verksamhet 
i kyrkan, alltifrån predikan i gudstjäns-
ten till att mötas i olika grupper.
I distriktet har vi medvetet valt att in-
formera våra församlingsbor om möjlig-
heten till bikt och enskilda samtal med 
präst eller diakon, vilka har ett särskilt 
ansvar för själavården. I de enskilda 
samtalen under tystnadsplikten, bear-
betas sorg, svåra relationer, ekonomiska 
problem och existentiella frågor. En del 
önskar också själavårdande samtal med 
andlig vägledning där gudsrelationen är 
i fokus och där vägledning med bibel-
texter och bön är naturligt. I distriktet 

erbjuds också sådana samtal för fördjup-
ning och andligt växande. 

I Tullinge har vi haft kortare och längre 
samtalskontakter under året. 

Tumba kyrka
Under höstterminen har själavårdssam-
talen ökat markant. De som vänder sig 
till oss är framförallt människor med 
invandrarbakgrund. Antalet spanskta-
lande människor som söker sig till Tum-
ba kyrka via Stockholms Stift ökar. Vår 
plan för att hjälpa dessa människor på 
bästa sätt är att boka en samtalstid med 
syftet till att informera oss om individens 
situation för att sedan agera genom att 
kontakta till exempel församlingen där 
de bor. Ofta behövs en tolk, eftersom 
svagheter när det gäller det svenska språ-
ket hindrar oss från att helt förstå deras 
behov.  Det är viktigt för oss är att den 
människa vi möter känner sig sedd.

Ängskyrkan
Både präster och diakoner har kortare 
och längre samtalskontakter kring tro 
och liv. Vid terapeutiska behov hänvisar 
vid till församlingens psykoterapimot-
tagning.

stödjande MedMänniska
Samtal, ekonomiskt bistånd, kontakter 
med andra aktörer

Lejonparten av det diakonala arbetet i 
norra distriktet består av samtal, eko-
nomiskt bistånd, kontakter med andra 
aktörer. Distriktet är stort och här bor 
många människor som är invandrade till 
Sverige, många gånger med låga inkom-
ster, ofta utan yrkesutbildning. 
Här bor även många yngre ensamståen-
de, barnfamiljer och äldre ofta  med  låga 
pensioner. 

Många söker själavårdande samtal och 
oftast behövs samtal över längre tid, i 
vissa fall parallellt med stöd hos psykia-
trin. 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 ut-
gift kan allting stjälpas. Förhållningssät-
tet avseende ekonomiskt bistånd är att 
hjälpa människor till självhjälp. Ekono-
miskt bistånd ska som regel vara en en-
gångsföreteelse och människor får hjälp 
med att titta på sin ekonomi och då mest 
sina utgifter för att se hur kunna klara 
sig sig bättre framöver. 

Diakoni
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Vi vill förmedla en tilltro till människors 
egna förmågor att sörja för sig själva. 
Det här arbetet sker ofta i samarbete 
med andra aktörer i samhället så som 
olika enheter inom Socialtjänsten 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 samarbete med 
Rådgivningsbyrån för flyktingar och 
asylsökande. I övrigt är PO (personligt 
ombud för människor med psykiska 
funktionshinder) i kommunen en sam-
verkanspart med vilken diakonin har 
mycket kontakt och som hänvisar mnga 
till oss. 

I Tumba kyrka möter vi allt fler som sö-
ker ekonomiskt och socialt stöd. Vi har 
viss möjlighet att hjälpa till ekonomiskt 
genom församlingens och stiftets fonder. 
Vi hjälper även till att söka medel ur 
externa stiftelser. I första hand handlar 
det om akuta matinköp, i övrigt stöder 
diakonerna konfidenterna vid telefon-
kontakter eller direkta besök hos myn-
digheter, advokat, skola, kvinnojour el-
ler brottsofferjour.

Vi möter behov av stöd i bland annat 
ensamhet, arbetslöshet, sjukskrivning, 
i väntan på asyl, hemlöshet och rela-
tions- och/eller missbruksproblematik. 
Bostadslösheten är stor. Andrahands-
boenden och även hotellhem har ökat 
under året. Diakonen står i förfogande 
för polis i det samarbetsavtal som finns 
mellan församlingen och polisen där vi 
förbinder oss att finnas till för brottsof-
fer. Under 2012 har kontakt tagits vid 
tre tillfällen i samband med dödsfall. 

Vi har förmedlat fondmedel samt hjälpt 
församlingsbor att söka från externa 
fonder, främst från Stiftets fonder, Hed-
vig Eleonora, FVO och Oscars försam-
ling. 

kriMinalvården asptuna
Vi vill skapa en miljö, där människor 
kan uppleva Guds kärlek, förlåtelse och 
vara öppna i bön. Att nå minst 50 pro-
cent av de intagna minst en gång i måna-
den. Ge möjlighet till enskild själavård 
på anstalten minst två gånger i veckan. 
Besöka församlingsbor på häkten, Hall 
och andra anstalter. Anordna minst ett 

familjeläger. Utfärder till kyrkor minst 
en gång per termin.

Gudstjänst har hållits en gång i måna-
den, varannan av dem som söndagsmäs-
sa. Deltagarantalet varierar mellan 5-40 
personer. Varje torsdag har det hållits 
bibelsamtal med 5-10 deltagare i skollo-
kalens dagrum utom under semestermå-
naden.  Rekryteringen till bibelsamtalen 
sköts till största delen av de intagna. 
Vårdarna hjälper också till, och en av 
dem är ”kyrkoansvarig”. 

Bibelsamtalen ingår i anstaltens utbud 
och får bedrivas på arbetstid. Vi har 
mycket bra samarbete med personalen 
på anstalten. Vi har, trots att särskilda 
permissioner inte beviljas annat än för 
dödsfall i familjen, kunnat anordna två 
läger, ett med två intagna, vårdare och 
ledare från oss och ett med en intagen 
och ledare från oss. 

Vi har också haft en utfärd till Storkyr-
kan och Stadsmissionen med en intagen, 
som utnyttjade sin ordinarie permission. 
Ibland har vi fått besök vid gudstjänster-
na av personer, som själva har erfarenhet 
av anstaltsvistelse och som kan vittna 
om ett nytt liv i Kristus. Dessa besök be-
tyder mycket!  

En stor glädje är att Beatrice Lönnqvist 
har anställts som präst i församlingen 
och deltar så ofta hon kan. Under höst-
terminen startades vuxenkonfirma-
tionsundervisning efter önskan från de 
intagna. Fem personer har deltagit. En 
vigselgudstjänst har också hållits på an-
stalten. Trettondagsfesten var välbesökt 
och mycket uppskattad, liksom Luciafi-
randet, där samtliga boende fick besök 
av Lucia med tärnor och gemensam 
samling i matsalen. På julafton delade vi 
ut ”Bibelkalendern” som julklapp som 
vanligt. 

Ragnhild Danell deltar i verksamheten 
både på torsdagar och söndagar, och 
det är mycket uppskattat. Vi samarbetar 
med kontaktpersonerna inför utsluss-
ningen för att söka få lämpliga syssel-
sättningar. Vi försöker också stötta an-
höriga. 

Tumba kyrka har börjat bygga kontakt 
med några fångar vilka önskar ha själa-
vårdssamtal på spanska. Kontakten med 
kriminalvården har tagits via prästen 
Eva Odhner som är fängelsepräst vid 

Asptuna anstalten.  De besök vi gjorde 
ledde till en vigsel som genomfördes på 
svenska och spanska.  Vårt mål är att 
stödja Evas arbete genom att besöka an-
stalten oftare och fira minst en andakt 
där per termin. Organist och präst från 
Tumba kyrka ansvarar för musiken och 
andakten.

Tumba kyrka har haft kontakter med 
personal och boende på ett Halvvägs-
hus 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 jul- och 
nyårsfirande.

biv- bis
Barn i väntan och Barn i startverksam-
heten växer och utvecklas mycket. Hös-
ten 2012 kom det många till vårt Öppna 
hus och vi blev cirka 50 personer som 
trängdes i lokalerna i Ljusets kyrka på 
måndagskvällarna. Det var mycket sti-
mulerande och motiverade hela arbets-
laget att arbeta ännu mer med dessa 
familjer och deras behov. Personerna i 
arbetslaget blir alltmer efterfrågade att 
föreläsa och att berätta om BIV/S i olika 
sammanhang.

Under hösten 2012 började vi planera 
en kompletterande Öppet husverksam-
het som ska starta under våren 2013 och 
som går under namnet Lördagsöppet 
och som riktar sig lite mer allmänt till 
nyanlända familjer. I första hand inbju-
der vi dock de familjer som tidigare del-
tagit i våra BIV- och BIS-grupper. 

En absolut höjdpunkt 2012 var vår jul-
afton med BIV/S familjerna den 17 de-
cember. Vi förlängde programmet 
med en extra måndag och firade sedvan-
lig svensk julafton. Vi åt svenskt julbord, 
en riktig tomte delade ut paket och vi 
dansade runt julgranen. 

Diakoni
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Gruppverksamhet
Fyra BIV/BIS-grupper med totalt 32 barn
Hösten 2012 startade en grupp för en-
samkommande ungdomar.  Lena Jerre-
wing diakon i Ljusets kyrka är grupp-
ledare för dem tillsammans med Teres 
Elfström, kurator i Sankt Botvids gym-
nasium.

Två föräldragrupper, en varje termin 
med sammanlagt 15 mammor. En BIS-
syskongrupp (lite enklare variant av 
programmet kombinerat med lek för de 
yngre barnen) med sex barn i höstas.

Två syskongrupper med åtta barn
En sommarlek på Tullinge gård under 
vecka 29 i juli 2012 med cirka 30 delta-
gare från BIV- och BIS-familjerna. 
En ”Må bra dag” den 2 mars då vi var 
på Lida och åkte pulka, lekte och åt till-
sammans med cirka 26 deltagare.
I föräldragruppen arbetade vi med ett 
nytt tema om hedersproblematik. 

Personal
Vi har varit fem fast anställda från för-
samlingen, vilka inom ramen för sina 
tjänster arbetade med BIV och BIS till-
sammans med sju timanställda och ex-
terna tolkar från olika tolkförmedlingar. 

Samarbete med Botkyrka kommun och 
andra aktörer
Vi har samarbetat med Botkyrka kom-
mun i deras projekt om hedersproblema-
tik och utformat en manual för att in-
kludera detta i BIV- och BIS-programmet 
för föräldragruppen. 

Vi har deltagit vid ett möte med kraft-
samling i Björkhaga skola den 15 mars 
och berättat om BIV och BIS.

Vi har bjudit in Flyktingrådgivningsby-
rån varje termin till föräldragruppen för 
att ge föräldrarna möjlighet att fråga om 
sin situation som asylsökande eller som 
nyanländ i Sverige. Detta besök var upp-
skattat av föräldrarna som hade många 
frågor.

Vi har tagit kontakt med den nya mot-
tagningsenheten för nyanlända vid Sankt 
Botvids gymnasium och berättat om vår 
verksamhet. Skolsköterskan Lena Bolan-
der har engagerat sig mycket i att berätta 
om vår verksamhet för de nyanlända 
barnen. 

psykoterapi
Avgiften per terapisamtal är 300 kr. Där-
utöver finns möjlighet att ansöka om 
nedsättning av avgiften på grund av till 
exempel arbetslöshet, sjukskrivning eller 
liknande. Summa avgifter utan nedsätt-
ning: 204 900 kr. Summa subvention: 60 
999 kr.

Psykoterapimottagningen i Botkyrka 
församling har under året haft 714 tera-
pisamtal med 52 konfidenter, varav 44 
kvinnor och 8 män.

När det gäller åldersfördelningen är 
konfidenterna till största delen 25-64 år.
 
De främsta orsakerna till att människor 
söker hjälp på mottagningen handlar om 
ångest, depression, trauma och kriser av 
olika slag. 

Trycket på mottagningen har ökat suc-
cessivt. Flertalet kommer på rekommen-
dation från Tumba vårdcentral. Vi har 
idag en väntetid på ca 3 månader för 
dem som söker sig hit. 

Förutom psykoterapi bedriver mottag-
ningen handledning för två arbetsgrup-
per inom Botkyrka församling. Hand-
ledningsuppdraget för organisationen 
Fryshuset och Lugna gatan avslutades 
under våren och utvärderades positivt av 
deltagarna. 

Nätverket för präster och diakoner med 
terapeututbildning i Stockholms stift har 
träffats i genomsnitt 1 kväll/månad och 
fortsatt sin kontaktskapande verksam-
het mellan olika psykoterapi-själavårds-
insatser på församlings- och stiftsnivå. 

hela Människan
Brytpunkten är ett anhörigprogram i 
Hela människan i Botkyrka/Salems regi. 
Här får barn, tonåringar och föräldrar 
som lever i familjer där alkohol- och/el-
ler drogmissbruk förekommer eller har 
förekommit, hjälp och stöd utifrån ett 
särskilt pedagogiskt program. En diakon 
från Tumba kyrka har funnits med som 
stödgruppsledare i barnprogrammet un-
der vår- och hösttermin 2012. 

Församlingens diakoner har under året 

deltagit i diakonala frukost- och lunch-
möten. Under mötena förs samtal om 
hur man tillsammans kan finna gemen-
samma insatser för människor som lever 
i olika former av utsatthet.   

nätverk 
tuMba kyrka
Vi finns  med i Stockholms stifts nätverk 
för gudstjänstgrupper och för pilgrims-
vandringar. Gudstjänstnätverket har 
under 2012 planerat för en andra kyrk-
värdskonferens som blir i mars 2013. 
Här finns Tumba kyrkas kyrkvärdar 
tillsammans med Sollentuna-, Sofia- och 
Enskede Årsta församling.

Kyrkans ungdomsteam finns med i nät-
verk med kontinuerliga träffar med po-
lis, skola och fritidgårdarna i Tumba.

övrigt 
tullinge
Den diakonala verksamheten har i enlig-
het med församlingsinstruktionen haft 
en bred inriktning och har riktat sig mot 
barnfamiljer, vuxna och äldre.
Det diakonala arbetet sker i stor ut-
sträckning genom personliga kontakter 
av varierande slag. En stor del består av 
enskilda samtal, därutöver hembesök, 
kontakt med grupp- och äldreboenden 
samt genom församlingens olika verk-
samheter.

Kvällsqvisten 
En samtalsgrupp som mötts varannan 
tisdag i Kyrkstugan, där liv och tankar 
delas och ibland gästas av någon inbju-
den. En gång per termin deltar gruppen 
aktivt vid en gudstjänst. Vi har varit 
8-14 deltagare varje gång.

Diakonigruppen och Herrklubben 
samlas var tredje vecka för samtal och 
samvaro. Ur dessa rekryteras också ide-
ella medarbetare till övriga verksamhe-
ter i församlingen.

Sommarcafeér 
har vid fyra tillfällen anordnats på Tul-
linge gård under sommaren. Besöksanta-
let var i snitt 28 personer per gång.
Andakter hölls på Kärsdala äldreboende 
varannan vecka med en trogen krets av 
besökare.

Kyrktaxi har erbjudits till kyrkan ca en 
söndag per månad, samt till Öppet fo-
rum som äger rum två gånger per termin.

Diakoni
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Diakonin i Tullinge har inte behövt alla 
budgeterade medel. Vi anordnade endast 
en heldagsutflykt under sommaren i stäl-
let för som tidigare år två. Antalet hjälp-
sökande har inte heller varit lika stort 
som föregående år. Diakonen har under 
året arbetat 50 procent, vilket förklarar 
att verksamhetsmålen till stora delar inte 
helt kunnat uppfyllas.

tuMba kyrka
Vårfest 
med temat växande med musik, tipsrun-
da, lekar och korvgrillning blev en fin 
avslutning på våren. Grötvakan i tradi-
tionell stil med mycket musik, tipsrunda, 
glögg och pyssel avslutade höstterminen.

Julbasar 
I första advent med stort engagemang av 
ideella som inbringade 24 000 kr som 
delades mellan Hela Människan, Svens-
ka kyrkans internationella arbete och 
diakonin i Tumba kyrka.

Stilla stund
Under början av året återupptogs Stilla 
stund i kyrkan en kväll i veckan under 
början av våren. Den leddes av ideella 
medarbetare.

ängskyrkan
Diakoni är först och främst möten med 
människor, där vi möter varandra och 
andra med respekt och omtanke. Den 
osynliga diakonin är de enskilda samtal 
och möten diakonen har mest varje dag. 

Meningen med den insatsen är att per-

sonerna ifråga ska få hjälp att ta tag i 
sin situation och gå vidare, gärna inom 
kyrkans reguljära verksamhet. Ibland 
förmedlar diakonen kontakt med social-
kontoret och/eller Hela människan. 

På Hela människan är det lunchmöten 
en gång i månaden.

Dagcentralerna bjuds in till kyrkan vid 
fyra tillfällen och är mycket uppskat-
tade.

Besöksgrupp
I Ängskyrkan finns ingen formell besöks-
grupp men många av de aktiva besöker 
de personer som av olika anledningar 
inte längre själva kan komma till kyr-
kan. Det välgrundade lekmannaskapet 
är säkert en grund till detta. Även inom 
ansvarsgrupper och hemgrupper finns 
den omsorgen.

Gudstjänster 
Vi har firat två diakonimässor under 
året. I diakonimässan söndag 6 maj 
predikade Stefan Holmström, missions-
föreståndare för EFS, medan Åsa Gyris 
predikade den 28 oktober. Målsättning 
för 2012 var att öka närvaron av dia-
konen på söndagens gudstjänster samt 
närvara/medverka på veckomässor och 
ungdomsmässor, vilket har fullföljts. 
Plats för personlig förbön flyttades un-
der året från söndagens gudstjänster till 
kvällsmässorna, vilket gjort att den fått 
en tydligare plats och också fler som 
kommer och får personlig förbön. En 

Diakoni

möjlig anledning kan vara att vi är färre 
som firar kvällsmässa än gudstjänst på 
söndagar och att man därför kommer 
till förbönen. Intrycket är att det är en 
bättre plats och har blivit  en naturlig del 
av kvällsmässan.

Födelsedagsfirande. 
Den 30 oktober hade vi i Ängskyrkan 
födelsedagsfirande för församlingsbor 
som under året blivit 75, 80, 85 och 90. 
Det var en dag som började med andakt 
följd av en lunch lagad av vår vaktmäs-
tare/husmor. Med var också några ide-
ella. Vi sjöng lite allsång och avslutade 
med födelsedagstårta och mer sång. Det 
var 34 personer som kom och det blev 
en glad och uppskattad dag, även om det 
alltid är svårt som personal att veta vad 
de som kommer tycker. Den här gången 
fick vi ett kort skickat till oss med ett 
tack och också en hälsning och ett tack 
fanns även med i församlingstidningen.

Väntjänsten. 
Det goda arbetet fortlöper med Vän-
tjänsten i Tumba. Under våren hade 
diakonen ett samarbete med Anhörig-
äldrecentralen. Det var ett samtal på 
temat ”om sorg” för anhöriga till svårt 
sjuka och/eller dementa tillsammans 
med kommunens samordnare Cecilia 
Erkstam. 

Under sommaren fanns det möjlighet för 
äldre att åka på några dagars rekreation 
på Rådmansö. Vi hjälpte till att förmedla 
kontakten och fylla i ansökningsformu-
lär.  
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Möten utanför kyrkan
dopkassar
Den 20 april uppmärksammades dopet 
på många sätt i Stockholm. På Centralen 
hade stiftet byggt upp en kyrkoinspire-
rad miljö. I Botkyrka delade anställda 
och ideella ut 1500 dopkassar som för-
utom information kring dopet innehöll 
en vattenflaska och en disktrasa. Många 
resenärer passade på att prata och ställa 
frågor. Några bokade dop direkt. 

ljus i Mörkret
Allhelgonahelgen har blivit den helg då 
vi möter flest församlingsbor. Främst på 
våra kyrkogårdar och begravningplats, 
men även vid pendeltåg och tunnelbana 
där vi delar ut ljus och program för hel-
gen. Nu verkar folk ha en förförståelse 
och förväntan på att vi finns där med 
ljusen och möter oss med igenkänning 
och intresse.

träffpunkter i centruM
Tumba kyrka ordnade ett bord i Tumba  
centrum en dag före jul där man delade 
ut julboken, änglareflexer och flyers med 
inbjudan till vad som händer i kyrkan 
under julen.

koMMunikation
Församlingsblad
Församlingsbladet utgör en central ka-
nal för kommunikationen med samtliga 
hushåll i Botkyrka. Bladet ska enligt 
kommunikationsplanen förstärka sam-
hörigheten med kyrkan och värdesät-
tandet av de kyrkliga handlingarna. 

Redaktionen har bestått av Sven Gun-
narsson, Ann-Christine Blixth, Inga-
Britt Rova, Arne Hyckenberg, Sara 
Jacobsson Grip, Beatrice Lönnqvist och 
Andréas Lindström. Posten har varit vår 
distributör även i år med förhållandevis 
gott resultat.

trycksaker och informationsmaterial
Inför dopsatsningen 2012 har vi pro-
ducerat en hel del extra material i form 
av trycksaker och rollups. Vi använder 
gärna det färdiga material som stiftet 
producerar som komplement till vårt 
lokala.

hemsida
Vår hemsida besöks av allt fler personer. 
Under 2012 registrerades nästan 16 000 
unika besök. 76% är nya besökare som  
oftast söker kontaktuppgifter på anställ-

Mission
hela försaMlingen         utfall          budget
Intäkter             19 430              2 000   
Kommunikation        -1 724 398     -1 775 000   
Personalkostnader                      -404 885          -40 425   
Övriga kostnader           -14 699          -57 000      
resultat                     -2 128 552    -1 870 425

distriktens resultat
Norra Botkyrka         -374 548       0
Tullinge            -25 606          -45 425
Tumba kyrka                 -181         0
Ängskyrkan                     0       0
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I april delades 1500 dopkassar ut i kollektivtrafiken i Botkyrka. 
Här får en kvinna i Alby sin kasse av prästen Andreas Holmbberg
Foto: Ann-Christine Blixth 
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da och förtroendevalda. Många söker 
också uppgifter om lokaler att hyra och 
lediga jobb i församlingen. Våra film-
sekvenser över lokalerna används flitigt.

Allt fler använder också möjligheten att 
anmäla sig till olika aktiviteter såsom 
konfirmation, körer, retreater och 
studiegrupper. Vi ser också att alltfler 
besöker kyrkogårdsförvaltningens sidor. 
Hemsidan behöver dock förnyas och 
under våren 2013 kommer vi att övergå 
till Svenska kyrkans gemensamma 
extern webb. 

intranät
Församlingens intranät har använts 
relativt flitigt. Speciellt i samband med 
utbildningskonferensen i augusti, då all 
information och utvärdering samlades 
där. Något som uppskattades av de 
anställda. Efter årsskiftet övergår vi 
till Svenska kyrkans gemenesamma 
intranät. 

annonser
Botkyrka församling annonserar varje 
vecka i Mitt i Botkyrka Salem tillsam-
mans med våra grannförsamlingar. Ge-
nom vår gemensamma annons betonar 
vi vår samhörighet inom Svenska kyr-
kan. Vi fortsätter också att annonsera i 
Södra sidan i samarbete med Skärhol-
mens 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, Trafikundervisning och 
reflexutdelning i skolan, Ett narkotika-
fritt Sverige och Ungdomens nykterhets-
förbund.

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 spora-
disk kontakt under året. 

Vi har också haft arbetsmöten tillsam-
mans med informatörerna i Skärholmen 
och S:t Mikael, dels med anledning av 
vår samannonsering, dels också för 
att hämta idéer och information hos 
varandra. 

ideella Medarbetare
inspirationsdag
I april bjöds alla ideella medarbetare 
från hela församlingen till en dag med 
nytta och nöje – en uppmuntransdag för 

Mission

att se och fokusera på det stora ideella 
arbetet i församlingen. Dagen startade 
på Tumbascenen med mingel och sedan 
föreläsning av Bertil Johansson, mång-
årig inspiratör i Svenska kyrkan, under 
rubriken ”Man trivs där man behövs” . 
Därefter promenad till Tumba kyrka för 
en god middag och trevlig gemenskap. 
Dagen avslutades med Helgmålsbön. En 
ny dag planeras under 2012 och kom-
mer att genomföras 2013.

distrikten
norra botkyrka
I norra distriktet är ideella medarbetares 
delaktighet stor i verksamheter, guds-
tjänstliv och beslutsprocesser.  Distriktet 
har på olika sätt arbetat med frågan om 
ideellt medarbetarskap – gällande för-
samlingssyn, förhållningssätt och med-
bestämmande i gemensamma angelägen-
heter. 

Norra distriktet har ca 52 ideella med-
arbetare varav åtta är ungdoms- och 
konfirmandledare (körsångare ej inräk-
nade).  Många av dessa har varit ideella 
medarbetare i flera år men en viss om-
sättning har skett via nyrekryteringar 
respektive ”avgångar”.

De ideella medarbetarna har uppdrag 
inom många olika områden. En del 
uppdrag är av tillfällig karaktär medan 
andra är med regelbundenhet över tid. 
Exempel på uppdrag är gudstjänstvärd, 
ledamot i verksamhetsrådet, delaktig 
i internationella gruppen, medverka i 
jul- och påskspel, schackklubb, vara 
värd vid sommarens vägkyrkan, kaffe-
värd vid kyrkkaffe, församlingsafton, 
mötesplatsen och ljuspunkten, städning, 
kuvertera utskick, medverka i samband 
med  allhelgonahelgen som ljusutdelare, 
parkeringsvakt m.m.

Första måndagen i varje månad träffas 
alla ideella medarbetare. Denna träff 
fyller flera funktioner – information, 
gemenskap, andlig fördjupning, utvär-
dering och fördelning av uppgifter. Träf-
farna sker delvis tillsammans med de 
sverigefinska ideella medarbetarna.  

Kyrkvärdsträffar sker två gånger per 
termin. Vi har i nuläget 13 kyrkvärdar.
Vid två tillfällen under året har vi ord-
nat fest för alla ideella medarbetare. I 
december bjöds norra distriktets ideella 
medarbetare på julfest med julbord i 
Klockargården.

Samordnare för ideella medarbetare från 
varje distrikt har träffats 3-4 gånger per 
termin. Deltar även på Stockholms stifts 
närverksmöten för idealitet. Under året 
har både Carolina Nilsson och Pauliina 
Rydman deltagit i Ideellt Forums utbild-
ning och utverkat en utvecklingsplan för 
ideellt medarbetarskap.

Sverigefinskt
Det är ca 35 ideella som har varit med 
under året 2012. En ideell medarbetare 
startade under hösten en schackklubb 
och där samlas 3-5 entusiastiska spelare 

tullinge
I Tullinge distrikt finns ca 130 ideella 
medarbetare (körsångare inräknade).
En fredag i början av oktober hölls fest 
på Tullinge Gård för våra ideella med-
arbetare. Ca 40 personer deltog. Vi har 
beslutat att lägga våra lokala fester på 
hösten eftersom det ordnas fest för alla 
ideella i Botkyrka församling på vårter-
minen. 

Vi har bjudit in till fem kyrkvärdsträffar 
under året. Under 2012 har kyrkvärds-
gruppen förstärkts med en ny kyrkvärd.

De ideella medarbetarna fyller 
en viktig funktion i Botkyrka.
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Under andra halvan av året stod arbetet 
med det nya kyrkohandboksförslaget i 
fokus. Många ideella, såsom kyrkvärdar, 
ungdomsledare, diakonimedarbetare, 
körsångare med flera har blivit engage-
rade i arbetet med ny gudstjänstordning.

Under juni månad utbildades fem ung-
domsledare i samband med konfirma-
tionslägret på Gotland. Två ideella 
medarbetare från ungdomsgrupperna 
ansvarade för utbildningen.

Vid två tillfällen under året, en gång i 
februari och en gång i september, har 
personalen och verksamhetsrådet haft 
gemensamma arbetsdagar.

I slutet av 2012 blev det beslutat att två 
medarbetare ska gå kursen ”Att leda 
ideella”, en processutbildning som löper 
över ett år. 

Vi gjorde av med mindre pengar än vad 
som var budgeterat för. Detta beror 
framförallt på att vi inte använt pengar 
till fortbildning.

tuMba kyrka
Under hösten 2012 tog Cecilia Sundkvist 
över ansvaret som ideell samordnare i 
Tumba kyrkas distrikt. Att sätta sig in i 
det arbetet har tagit tid och kraft men 
det finns god hjälp att hämta i försam-
lingens kollegium för samordning av 
ideellt arbete. Vi gjorde ingen gemensam 
julfest utan satsar på en vårfest våren 
2013 liksom våren 2012.

På de adresslistor som finns upprättade 
för ideella medarbetare i Tumba kyrka 
finns glädjande nog 92 namn! Ideella 
medarbetare har under året funnits 
främst i sopplunchens verksamhet, Öp-
pet hus på torsdagar, verksamhetsrådet 
och bland kyrkvärdvärdarna men även 
i konfirmandverksamheten och i mindre 
verksamheter som till exempel ”Stilla 
stund” som har erbjudits då och då på 
eftermiddagstid i Tumba kyrka.

I oktober åkte två medlemmar i verk-
samhetsrådet samt Cecilia Sundkvist på 
Idédagar i Göteborg, Västra Frölunda 
församling. Idédagarna arrangeras av 
Ideellt forum där Botkyrka församling 
är en av huvudmännen. Idédagarna var 
mycket uppskattade av dem som deltog. 

Under hösten har samtal förts med verk-
samhetsrådet om ideellt arbete i allmän-
het och utbildning för ideella medarbe-
tare i synnerhet och planer finns på att 
starta en ”volontärutbildning” tidigast 
hösten 2013, troligen våren 2014. Ut-
bildningen diskuteras gemensamt i 

nämnda grupp för samordning av ideellt 
arbete.

Budgeten för stöd till ideellt medarbe-
tarskap har under året varit otillräcklig 
och visat på att här finns större behov 
av medel för att bevara och utveckla det 
ideella medarbetarskapet. Kostnader för 
utbildning och uppmuntran bör beaktas 
inför kommande budgetarbete.

internationellt arbete
Det internationella gruppen samordnar 
det internationella arbetet i församling-
en. Gruppen bestod 2012 av följande 
personer:
 
Berit Hofgren, ordförande. Carola No-
rén, Ingemar Sörqvist, Kerstin Ogen-
stam, Ann-Mari Lindmark 
Ewonne Ekmyr Göransson, SKUT
Eva Ånstrand, ersättare SKUT 
 
Gruppens uppgift är att samordna, in-
spirera och utveckla församlingens in-
ternationella engagemang; information, 
kampanjer, påverkansarbete och ut-
landskyrkan (Svenska kyrkans interna-
tionella arbete, EFS och SKUT). 
 
Internationella gruppen är en kärngrupp 
som knyter an till församlingens lokala 
internationella grupper. Alla grupper 
träffas en gång per termin för att utbyta 
erfarenheter och inspirera varandra.

distrikten
norra botkyrka
Vi gläder oss åt den entusiasm, som 
blommat upp i gruppen, inte minst un-
der advents-julinsamlingen, då försälj-
ning av ljus, kort, Sackeusprodukter 
med mera inbringade mycket. Kyrkkaffe 
har serverats till förmån för Svenska 
Kyrkans internationella arbete på jung-
fru Marie Bebådelsedag och på första 
advent samt till förmån för SKUT under 
allhelgonahelgen, både på lördag och 
söndag. 

På midfastosöndagen var det brödför-
säljning i Ljusets kyrka i anslutning till 
kyrkkaffet. Tre bössinsamlingar har fö-
rekommit i Hallunda och Alby Centr-
um till förmån för den internationella 
verksamheten. Världsböndagen firades 
ekumeniskt tillsammans med Hallunda-
kyrkans församling i Ljusets kyrka, och 
programmet kom från Malaysia. 

Vi fortsätter vårt goda samarbete med 
övriga församlingsombud.Vi träffades 
i Ängskyrkan i november, då det serve-
rades etiopisk mat, och vi fick värdefull 
information av Lars Hofgren. SPADE-
projektet, den kristna skolan i Pakistan, 

har varit vårt projekt under året, och 
intäkterna från våra kyrkkaffen går dit.

ängskyrkan
Vi har för närvarande inga utsända från 
församlingen men följer verksamheter 
inom EFS Mission och Svenska Kyrkans 
internationella arbete på deras hemsidor 
och i deras informationsmateriel. Vi in-
formerar om aktuella kampanjer.
Till EFS mission har vi anslag i den årliga 
budgeten. Vi tar regelbundet upp kollek-
ter till internationellt arbete, särskild vid 
advent, jul, trettondagen, Ängskyrkans 
missionssöndag, och fastan.

Söndagsskolan tar upp kollekt till Barn 
i alla länder (BIAL) varje söndag och in-
formerar regelbundet om vad BIAL är.
Kvarvarande medel ur Astrid och Åke 
Josefssons minnesfond, har i samråd 
med deras barn förmedlats till ”ledar-
skapsutbildning för kvinnor i Etiopien”.
Information om den världsvida kyrkan

Vid missionssöndagen i januari hade vi 
besök av EFS missionssekreterare Erik 
Johansson som predikade och även in-
formerade vid kyrkkaffet.

Under 2012 planerade den internatio-
nella gruppen ”Musikcafé Afrika” som 
genomfördes 13 oktober med ett stort 
deltagande från båda kyrkorna. Behåll-
ningen från kvällen gick till Ko-kalvpro-
jektet i Tanzania och ledarskapsutbild-
ning för kvinnor i Etiopien. 

Temacafé har haft en programpunkt 
med information om projekten och har 
regelbundet tagit upp gåvor till dessa 
projekt.  Vid kollekter ges också infor-
mation om glädjeämnen och behov hos 
våra systerkyrkor.

ängskyrkan - tuMba kyrka
Ängskyrkan/Tumba kyrka har en gemen-
sam internationell grupp som samlas två 
gånger per termin och diskuterar aktu-
ella aktiviteter och insamlingsändamål. 
Ängskyrkans ledamöter är Anna-Carin 
Facks och Lars Hofgren.   

Den årliga träffen för kontraktet hölls 
detta år i Ängskyrkan där Lars Hofgren 
berättade om Svenska kyrkans konsulta-
tioner med våra systerkyrkor.

Mission
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Musik

Musik
hela försaMlingen         utfall         budget
Intäkter           47 283          40 000         
Personalkostnader                -3 708 914   -4 144 150
Övriga kostnader 
resultat  -3 661 631 -4 104 150

konsertverksaMhet
Intäkter           15 852          27 000
Personalkostnader       -110 359      -120 200
Övriga kostnader       -100 180      -121 000
resultat                  -194 686     -214 200

distriktens resultat
Norra Botkyrka      -989 718    -1 113 924    
Tullinge     -1 019 725    -1 200 618    
Tumba kyrka       -914 648    -1 012 506
Ängskyrkan      -679 070       -657 324

Musik ingår som en naturlig del i den grundläggande uppgiften, 
men särredovisas här för att visa på den samlade bilden av 
musiklivet i Botkyrka församling. 

julkonsert

Julkonserten var ett församlingsomfat-
tande samarbete som inkluderade sex 
körer, sammanlagt 90 sångare som sjöng 
till ackompanjemang av orkester ledda 
av fem av församlingens kyrkomusiker. 
Julkonserten framfördes vid två tillfällen 
samma dag i Botkyrka och Tumba kyr-
kor. Intresset från allmänheten var stort 
och man kan konstatera ett det var ett 
mycket lyckat samarbete. 

distrikten
botkyrka kyrka
Sång och musik vid gudstjänster
Under 2012 har vokala inslag i form 
av körsång, solosång och instrumental-
ensembler förekommit vid 23 tillfällen 
i Botkyrka kyrka. Kyrkans körer har 
medverkat vid 16 tillfällen, Ljusets barn-
kör vid ett tillfälle, solist vid fyra tillfäl-
len och instrumentalensemble vid tre till-
fällen, vid två av dessa i samarbete med 
Botkyrka Motettkör. 

Under året har förberedelser inför re-
missåret med det nya handboksförslaget 
på ett positivt sätt engagerat körsång-
arna.

Svenskspråkiga körer
Botkyrka Motettkör (BMK) och Bot-
kyrka TonTräff (BTT) är knutna till 
Botkyrka kyrka och står för merparten 
av musikinslagen i mässorna i Botkyrka 
kyrka. 

BTT medverkade vid sex mässor och två 
musikcaféer i Ljusets kyrka. På vårcafét 
och Luciatågskaffet sjöng kören i samar-
bete med Ljusets körer och bidrog också 
med hembakade kakor och bullar vilket 
var lyckat och uppskattat. 

BMK har sjungit i åtta mässor, en lång-
fredagsgudstjänst, en Musik- och min-
nesgudstjänst, fyra konserter och ett 
körinternat. På körinternatet i septem-
ber övades Otto Olsson’s ”Te Deum” 
som kören förtjänstfullt framförde i 
tacksägelsekonserten. Konserter som ge-
nomfördes var fastekonsert, vårkonsert, 
Tacksägelsekonsert och en stor julkon-
sert den 16 december. 

Öppen kyrka gemenskapen i Botkyrka 
kyrka
Sedan februari 2001 samlas ett 30-tal 
åhörare varje helgfri torsdag kl. 12.00 

musik

Under festivalveckan serverades jazz 
till sopplunchen i Tumba kyrka.
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Kyrkomusikern Inga Simola har också 
deltagit i ett kyrkomusiksymposium i 
Reykjavik på Island.

ljusets kyrka
På hösten anställdes Tobias Helldin som 
kyrkomusiker då Robert Jenderman slu-
tade sin tjänst, och under våren var Ro-
bert till stor del föräldraledig. 

Kören Lux Voces repeterade under våren 
och sjöng vid några tillfällen. 

Sång och musik vid gudstjänster
Under hösten arbetades intensivt med 
det nya handboksförslaget och försam-
lingen var med och utformade en ny 
agenda med nya texter och ny liturgisk 
musik både till söndagsmässa och vecko-
mässan. 

Vi strävar efter hög delaktighet bland 
gudstjänstfirarna och det inkluderar 
också musiken. Det gäller både instru-
ment, sång och liturgisk sång. Vid flera 
tillfällen sjöng en gudstjänstfirare delar 
av den liturgiska musiken som prästen 
brukar sjunga. Spännande! I Ljusets 
gudstjänst vill vi ha en lokal förankring 
med gästande musiker, och mångfalden 
av musikstilar ska få utrymme: Allt från 
jazz och gospel till visa och folkmusik!

Konsertverksamhet
Under året har sex konserter av olika 
karaktär genomförts, tre där kören Lux 
Voces har medverkat, två där barnkören 
har medverkat, två orgelkonserter samt 
en konsert med inhyrda musiker och 
sångare där Rossinis Petit Messe fram-
fördes. Besöksfrekvensen på konserterna 
har över lag varit god.

Kören Lux Voces har blivit Botkyrka 
gospel
Ljusets vuxenkör bytte i och med Tobias 
Helldins tillträde namn till Botkyrka 
gospel. Körens inriktning blir fortsatt 
gospelns glädje och sväng och vill vara 
hela församlingens kör med den special-
inriktningen. Kören hade under hösten 
en stadig kärna på ca 6 – 7 medlemmar 
men vill växa! Kören medverkade vid tre 
mässor och ett luciacafé under hösten 
2012 i Ljusets kyrka. En webbsida har 
skapats för kören: www.botkyrkagospel.
se 

Ungdomskören Power Lights 
Ljusets ungdomskör spelade under vår-
terminen in ett antal låtar tillsammans 

med Dan Arvefjord, som vikarierade för 
Robert, och Christoph Schuchardt. En 
planerad release av körens första cd är 
våren 2013! Under hösten fanns en fort-
satt stadig kärna av sex medlemmar och 
kören medverkar kontinuerligt under 
veckomässan och musikcaféer. Körens 
repertoar sträcker sig från pop och visa 
till gospel.

Ljusets Barnkör 
Kören leds av Elisabeth Haag och To-
bias Helldin och har under höstterminen 
medverkat vid två familjemässor. Under 
våren gjorde kören en musikal med Eli-
sabeth Haag. En spännande höjdpunkt 
var medverkan med körens Luciatåg i 
Hallunda och Alby Centrum i Luciatid. 
Vi vill fortsätta att delta med våra kö-
rer ute i det gemensamma samhället. Vi 
planerar att trycka körtröjor och göra 
kulturella utflykter för att stärka gemen-
skapen i kören.

tullinge 
Under våren tjänstgjorde Ingrid Lonér, 
Britta Hoas och Elisabeth Edström.
Senare delen av våren var dock både 
Britta Hoas och Ingrid Lonér sjukskriv-
na. Under hösten var Ingrid Lonér för-
äldraledig, och Camilla Helander nyan-
ställdes.

Trots denna musikerdecimering har de 
planerade aktiviteterna till största delen 
fullföljts. Vi flyttade till Tullinge Gård 
från centrumlokalerna. 

I Tullinge finns: 
Ungdomskören med fem medlemmar.
Tonprickar åtta medlemmar
Sångprickar sex medlemmar
Barnkören ingår nu i juniorerna
Tullinge Kammarkör

Körerna har sjungit vid de planerade till-
fällena. Tullinge Kammarkör deltog i en 
av Sveriges Kyrkosångsförbunds Riks-
fester under Kristi Himmelsfärdshelgen 
i Kristianstad. Resan blev mycket upp-
skattad av kördeltagarna och stärkte kö-
ren som grupp. Kören deltog i olika se-
minarier och sjöng på festhögmässa och 
musikgudstjänst liksom på utomhuskon-
sert på torget. Kördeltagarna åkte tåg till 
Riksfesten och bekostade resan själva. 
De betalade också en liten del av logi-
kostnaden själva.
Sommarmusiken är mycket uppskattad 
och samlar många åhörare.
I december var Tullinge Kammarkör en 

för att lyssna på levande musik i knappt 
en halvtimme med efterföljande gemen-
skap, kaffe och smörgås. Från att tidiga-
re endast orgelmusik framförts, bjuds nu 
åhöraren att även lyssna på piano, sång, 
flöjt och trombon, från kyrkomusik till 
folklig musik, jazz, populärmusik och 
visa som framförs av musiker från hela 
Botkyrka församling. 

Sverigefinsk musikverksamhet 2012
Under det gångna året har det varit 2-3 
finskspråkiga mässor, en konsert med 
andakt och en veckomässa per månad 
på vår- och höstterminen. Vid 11 mäss-
sor, andakter eller fester, samt vid tre 
musikmässor (bland annat  taizemässa, 
fastemässa) har det varit kör- och solist-
medverkan. 

På Vännens stuga har också allsång före-
kommit vid flera tillfällen.

Finnvoice
Botkyrka finska kyrkokör Finnvoice 
medverkade vid 11 tillfällen (mässor, 
fester, konserter). I januari deltog kören 
i en körkurs i Finska kyrkan med andra 
finskspråkiga körer i Stockholms stift. Vi 
har samverkat med andra körer, bland 
annat Finska kyrkans kör och Täby 
damkör, vilket har inneburit en stor 
glädje för kören. 

Finnvoice deltog också i Finska fören-
ingens 50-årsfest i Folkets hus, samt 
sverigefinska tidningens fest i Sätra och 
hade två konserter i Finska kyrkan och 
i Näsbypark kyrka med andra finsksprå-
kiga körer.   I slutet av maj genomfördes 
en körresa till Finlands kyrkomusikfest i 
Jyväskylä.

Övriga sånggrupper
Den finska damsångsgruppen har med-
verkat i veckomässor i Ljusets kyrka och 
på äldreboendet Alby Äng. Finska kam-
markören har liksom finska PRO-kören 
medverkat i gudstjänster och konserter. 
Ytterligare en sånggupp har bildats och 
träffas varje torsdag. 

Under året har det också varit åtta kon-
serter i Ljusets kyrka eller i Botkyrka 
kyrka med gästande solister och körer. 
Under 2013 ändrades beteckningen 
”finsk konsert” till endast ”konsert”, för 
att också inbjuda andra i församlingen 
när man inte behöver kunna finska för 
att lyssna på musik.

musik
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av flera körer i församlingens gemen-
samma julkonsert i Botkyrka kyrka och 
Tumba kyrka tillsammans med profes-
sionell orkester.

Noterna till Riksfesten betalades redan 
hösten 2011. I övrigt låg vi lågt med  ny-
anskaffningar av noter.
 Vi höll oss till mindre annonsstorlekar 
när det gällde Sommarmusiken för att 
inte upprepa överdraget året innan.

tuMba kyrka
I Tumba distrikt har Gunnar Gillfors va-
rit anställd som organist på heltid. Under 
vårterminen arbetade Ingunn Ligaarden 
på halvtid. Då hon slutade sin tjänst tog 
Hedvig Hasselström över och arbetade 
resterande del av terminen. 

Sedan sommaren innehar Karolina Wärn 
Bråkenhielm en kyrkomusikertjänst på 
halvtid i Tumba kyrka, som 1 september 
blev 75 procents tjänst. Ylva Bjernerup 
var anställd som fritidsledare men ledde 
Ungdomskören under vårterminen. Då 
hon slutade vid höstterminens början 
tog Gunnar Gillfors över som körledare.

Körverksamhet
Tumba kyrka har åtta körer som regel-
bundet medverkar i högmässor och mu-
sikgudstjänster: Tumba kyrkas Minikör, 
Barnkör, Diskantkör, Ungdomskören, 
”kören Kören”, AllaKanSjunga-kören, 
Kyrkokören och Botkyrka Kammarkör. 

Det senaste tillskottet bland körerna är 

Tumba kyrkas Diskantkör med barn 
mellan 10 och 12 år. Det har skett 
namnbyte av +25-kören under året. De 
heter numera ”kören Kören”. Barnkö-
rerna, Ungdomskören, ”kören Kören”, 
AllaKanSjunga-kören samt Botkyrka 
kammarkör leds av Gunnar Gillfors. 
Kyrkokören leds av Karolina Wärn Brå-
kenhielm. På övningarna med Minikö-
ren 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 instrumentalmu-
sik. Ungdomskören och barnkörerna har 
under året sjungit på andakter och gått 
luciatåg på äldreboenden. 

Nova Cantica är en extern kör som övar 
i Tumba kyrka. Den har medverkat vid 
några högmässor och konserter under 
året. 

Körerna har medverkat vid evenemang 
som både Stockholms stift och Kyrko-
sångsförbundet har arrangerat. 
Körerna har samarbetat med andra kö-
rer i Botkyrka församling samt med an-
dra musikaktörer i Botkyrka. AllaKan-
Sjunga-kören medverkade på Körgalan i 
Centrumkyrkan som arrangeras av Hela 
människan.

Jazzvecka
Under våren arrangerades Tumba kyrkas 
jazzvecka. Kyrkans ordinarie verksam-
heter samordnades och influerades un-
der veckan av jazzmusik. I församlings-
salen anordnades AllaKanDansa med 
AllaKanSjunga-kören och på torsdagens 
Öppet hus erbjöds alla att prova på im-
provisation. 

Veckan avslutades med Botkyrka kam-
markörs konsert tillsammans med pia-
nisten Elise Einarsdotter och sångerskan 
Margareta Bengtson. Botkyrka kammar-
körs vårkonsert gästades av Monica och 
Carl-Axel Dominique. 

Under hösten samarbetade Kammarkö-
ren och Kyrkokören med Eskilstuna ora-
toriekör och gjorde Mozarts Requiem i 
både Kloster kyrka och i Tumba kyrka. 
Församlingens alla vuxenkörer gav två 
stora gemensamma julkonserter i Bot-
kyrka och i Tumba kyrka. Årets större 
musikhändelser har uppmärksammats 
av lokaltidningen Mitt i Botkyrka. Detta 

har varit mycket positivt och bidragit till 
stort åhörarantal och rik kollekt. 

Tumba kyrkokör medverkade vid In-
ternationella dagen i Ängskyrkan. Vid 
tillfället inbringades mycket pengar till 
välgörande ändamål. Det var stor upp-
slutning av kyrkokören på juldagsmäs-
san.
Körerna har under året haft övningsda-
gar och internat. Både resor och övnings-
internat betyder mycket för körernas ut-
veckling, sammanhållning och tillväxt.
Till första advent bjöd vi in till advents-
kör – en öppen inbjudan. På första 
advent sjöng en storkör och båda musi-
kerna var i tjänst. 

Vi har övat den nya handboksmusiken 
i körerna. 

Musikgudstjänster
Under året har det hållits flera återkom-
mande musikgudstjänster och lunchkon-
serter i Tumba kyrka. På tisdagar har 
det varit lunchkonserter med orgelmusik 
och elevkonserter i samarbete med Bot-
kyrka kulturskola. Karolina Wärn Brå-
kenhielm har startat en återkommande 
söndagsmusik som kallas Musik och 
ljus, meditativ orgelmusik i nedsläckt 
kyrka, med poesiläsning och bön av nå-
gon frivillig. Varje söndag (okt-dec) hade 
vi antingen Musik och ljus eller någon 
annan konsert i kyrkan 16.00 (ibland 
18.00). I samband med det har vi också 
börjat hålla kyrkan öppen mellan för-
middagsmässan och söndagsmusiken.

Enskild musikundervisning
Två elever har undervisats i orgelspel. 
Den ena eleven har vid flera tillfällen fått 
prova på orgelspel i gudstjänsten. Hon 
har också bedragit med pianospel. Sång-
lektioner har getts i viss omfattning till 
både personal och till enskilda korister.

Instrumentvård
Stämning och intonation av orgeln i 
Tumba kyrka har inte gjorts under året. 
Det har inte funnits tid för detta och or-
gelns byggare Ernst-Henrich Burgmann 
har varit upptagen med andra arbeten.

ängskyrkan
Körernas medverkan i gudstjänsterna 
är mycket uppskattad av församlingen. 
Förutom körerna har även solosångare 
samt ”Wilson sisters” medverkat i olika 
gudstjänster.

musik

Glada sångare i Ängskyrkans barnkör
Foto: Ann-Christine Blixth 
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Barnkör 
Barnkören har haft 18 sångare under 
större delen av året. Ökningen beror till 
stor del på påskspelet som vi gjorde i 
gudstjänsten 1 april och för skolklasser 
3 och 4 april med två föreställningar per 
dag. Det kom kring 400 barn och lyssna-
de. De var mycket positiva. Vi kommer 
att göra om det projektet under 2013. 

Barnkören har sjungit i åtta gudstjänster 
under året, förutom vårkonsert, Lucia 
och julkrubba. Lucia gjorde vi lite an-
norlunda än tidigare år.  Ängskören var 
inte med, för de hade två julkonserter 
dagen efter. Barnkören, Ungdomskören 
och Ängsklockorna klarade sig jättebra 
på egen hand, och lussefikat efteråt var 
lyckat. Vi behöver tillfällen då barnkör-
föräldrarna kan knyta kontakter med 
varandra och resten av församlingen. 
Anna-Carin har varit hjälpledare även i 
år och det fungerar jättebra. 

Ängsklockorna 
Ängsklockorna är en kör för barn i åld-
rarna 9-13 år (mellanstadiet). Under 
vårterminen var deltagarantalet fyra och 
under hösten två. Under året har Ängs-
klockorna medverkat i fyra gudstjänster, 
samt vid en vårkonsert och en luciakon-
sert. 

Målet för Ängsklockorna har varit att 
skapa sångglädje, skapa en tillåtande at-
mosfär 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. Från terminsstarten i ja-
nuari har Ängsklockorna ingått i grup-
pen Fritidsängen.

Ungdomskören 
Ungdomskören är en kör för ungdomar 
som börjat högstadiet och uppåt. Under 
våren var det sex stadiga medlemmar 
och under hösten fem. Under året har 
kören medverkat i sju gudstjänster samt 
på vår- och luciakonsert. 

I april hölls en konsert i Ängskyrkan, 
som var ett samarbete med ungdomskö-
ren från Tullinge distrikt. I mars 2013 är 
det planerat att ungdomskörerna från 
alla distrikt i Botkyrka församling ska 
framföra två konserter tillsammans. En 
i Ljusets kyrka och en i Tumba kyrka.

Tiden för ungdomskören ändrades ock-
så inför hösten 2012. Nu ligger den på 

onsdagar 17.45-19.00. Klockan 19.00 
hålls en andakt och sedan tar Ungdoms-
kvällen vid fram till 21.00. Bytet skedde 
för att göra det möjligt för ungdomarna 
att delta på båda aktiviteterna och of-
tast stannar de kvar hela kvällen, vilket 
känns positivt.

Målet med verksamheten är att korister-
na ska känna sig trygga och välkomna 
i gruppen och i kyrkan, samt att de ska 
utvecklas musikaliskt och socialt. Vi har 
pratat om körens 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 och önskan 
om det funnits.

Ängskören 
Ängskören har bestått av 11 sångare un-
der året och man vill gärna bli fler. 
Ängskören har medverkat i nio guds-
tjänster under året, förutom en vårkon-
sert och julkonserter. 

16 december gjorde vi två julkonserter, 
i Botkyrka och Tumba kyrkor, tillsam-
mans med körer från de övriga distrik-
ten och en orkester. Kören tyckte det 
var roligt att få sjunga i en stor kör och 
gör gärna om det!

26 februari gjorde vi en utflykt till 
Drottningholms slottskyrka och sjöng i 
gudstjänsten. Sedan fortsatte vi samva-
ron på en trevlig restaurang. 

25 november sjöng vi, tillsammans med 
kompmusiker, delar ur ”Mässa för en 
sårad jord” i Ängskyrkan. Det fick vi 
tillfälle att gör om i Tumba kyrka 20 
januari 2013. Att få sjunga samma sak 
två gånger upplevdes mycket positivt av 
kören, och vi hoppas att det ges fler till-
fällen att få göra det. 

Utbyte med andra är viktigt!
Ängskören har under året, förutom i 
Ängskyrkan, sjungit i Drottningholms 
slottskyrka, Tumba kyrka och Botkyrka 
kyrka. Vi har fått besök av Tumba kyr-
kokör, Lovös kyrkokör (Drottningholm) 
och Joyful Gospel, från Tierp, som hade 
gospelkonsert 10 mars. Kören sjöng 
även i gudstjänsten dagen efter. Botkyrka 
kammarkör besökte oss 2:a advent för 
traditionsenliga ”Vi sjunger in julen”. 

Musikcafé har hållits vid två tillfällen.
8 januari sjöng Katarina Lindström, 
Ylva och Linn Bjernerup till ackompan-
jemang av Micael Zigmark och den 13 
oktober, som del i Musikcafé Afrika, 
sjöng Tumba kyrkokör, Ängskören, Ka-
tarina Lindström, Ylva Bjernerup m.fl.

Vi har haft två Musik i sommarkväll: 
1 juli ”Musik för sång, trumpet och 
orgel” med Maria Wilsson, sång, Stig 
Persson, trumpet och Elisabeth Edström, 
piano. 
2 september Family & Friends, en jazz-
grupp från Stockholm

musik
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geMensaM adMinistration

Församlingsexpeditionens  övergripande 
funktion, är att ansvara för de adminis-
trativa funktionerna inom församlingen. 
Detta innefattar, förutom att förse kyr-
korådet med relevant  beslutsunderlag 
för sina ställningstagande, också att an-
svara för församlingens bokningsfunk-
tion, ekonomi och personaladministra-
tion, IT, information samt sekretariat. 

Verksamheten
Församlingsexpeditionen består av sju 
personer exklusive kyrkoherden. Beman-
ningen fördelas enligt följande; Ekonomi 
och löner 1.5 tjänst, bokning och för-
rättningsplaneringing 2,0 tjänst, extern 
och intern information 1,5 tjänst, sekre-
terarfunktion 1 tjänst samt administra-
tiv chef 1 tjänst. Löneadministrationen 
köps från Huddinge kyrkliga samfällig-
het och motsvarar 0,5 tjänst.

Därutöver tillkommer administrativa 
funktioner för Kyrkogårdsförvaltningen 
och fastigheter på 3 tjänster. Samman-
lagt  kommer den gemensamma admi-
nistrationen att bestå av 13  medarbetare 
inklusive kyrkoherden.

Budget i balans
Arbetet med att analysera framtiden för 
Botkyrka församling och den framtida 
ekonomin har fortsatt.

Utgångspunkten för analysen är: vilken 
verksamhet ska församlingen långsiktigt 
prioritera? Med den kunskapen ska vi 
långsiktigt utifrån en ekonomiska lång-
siktiga analysen bedöma med vilken 
kvalité och omfattning vi kommer att 
bedriva verksamheten. 

IT
När det gäller den fortsatta IT utveck-
lingen har vi fortsatt implementering av 
Aveny produkter och har gått över till 
Aveny Diarie

Inom Stockholms stift bedrivs ett aktivt 
arbete med att hitta samverkansformer 
inom olika funktioner. Efter att invente-
ringsfasen genomförts under 2010 har vi 
implementerat den gemensamma Telefo-
niplattformen och kan på så sätt också 
vid behov utnyttja Stockholms stifts väx-
elfunktion. 

Stödjande verksamhet

stödjande verksaMhet

hela försaMlingen         utfall         budget
Lönekostnader   -5 129 417    -5 199 734 
Utbildningskostnader     -118 562       -100 000 
Utbildningskonferens    - 921 449    -1 200 000
resultat              -11 558 958          - 11 584 340

stödjande verksamhet
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Församlingen har under året ansluta sig 
till den Gemensamma IT Plattformen 
(GIP). Trots betydande problem med 
plattformen beroende på kapacitets- 
och kompetensproblem från Svenska 
kyrkans införandeorganisation, innebär 
det långsiktigt bland annat att investe-
ring i nya servrar och ny teknik blir mer 
kostnadseffektiv inom Svenska kyrkan 
och och Botkyrka församling. Till detta 
kommer att kostnaden för den lokala IT 
supporten kommer att minska betydligt.

Ekonomi
Under  2012 infördes den nya verksam-
hetsindelningen som beslutats av kyr-
kostyrelsen. Den största förändringen 
med det nya sättet att redovisa är att lö-
nekostnaderna ska fördelas på de olika 
verksamhetsnivåerna i stället för att följa 
personalkategorierna.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljöarbetet har fortgått med ett 
antal skyddsronder inom församlingen. 
Under året har arbetsmiljökommittén 
och skyddsombuden slutfört uppdate-
ring och översyn av Arbetsmiljöhand-
boken så att den överenstämmer med 
andra nära ansluta dokument som till 
exempel Krishantering. Kyrkofullmäk-
tige fastställde den uppdaterade Arbets-
miljöhandboken juni 2012.

En samlad bedömningen är att den fy-
siska arbetsmiljön är på en mycket god 
nivå inom församlingen.

Den psykosocialmiljön är svårare att 
mäta, men en ökad fokusering på denna 
miljöfaktor sker vid de olika arbetsplats-
träffarna i församlingen. 

projekt röda linjen
Som en frukt av vårt kommunikativa 
samarbete med Skärholmens och S:t 
Mikaels församlingar har tanken väckts 
på att göra en gemensam kommunika-
tionsstrategi som inte tar hänsyn till våra 
församlingsgränser utan utgår från var 
människor träffas och rör sig mellan 
våra församlingar. 

Med hjälp av riktat församlingsstöd 
från stiftet skulle vi kunna anställa en 
projektledare som tillsammans med oss 
arbetar med detta i två år. 

I november skickades ansökan till stiftet 
om riktat församlingsstöd på 2 miljoner.
Beslut fattas i januari 2013. 

utbildning
utbildningskonferens 
25 augusti-1 septeMber
Årets utbildningskonferens förlades 
till Sarajevo. Konferensen hade två hu-
vudmål. Dels att bevara helheten och 
gemenskapen bland de anställda i vår 
församling, att stärka vår identitet och 
skapa stolthet, tro, hopp och ökad glädje 
över att arbeta i Botkyrka församling. 
Dels att fundera över hur vi kan bli mer 
relevanta för människor i Botkyrka för-
samling. 

Till konferensen inbjöds alla anställda, 
kyrkorådets arbetsutskott, kyrkogårds-
utskottets arbetsutskott, ordförandena 
i verksamhetsråden och missionsfören-
ingen.

På olika sätt fick vi mötas i samtal om 
tro och liv, om vår identitet som kyrka 
i vårt samhälle och i relation till det 
mångreligiösa Botkyrka. 

Under två dagar arbetade vi med Corpo-
rate Storytelling med Matts Heijbel för 
att fånga upp de berättelser som bär vår 
organisation. Det blev dagar som satte 
djupa spår och som många refererade till 
under resten av året. 

En dag handlade om Gudsprat med kyr-
kosekreterare Cristina Grenholm.

Dagsprogrammet innehöll även morgon-
bön med en personlig berättelse om den 
egna relationen till Jesus, andlig fördjup-
ning i workshops, pilgrimsvandring och 
utflykter till historiska platser som med 

sina berättelser berikade våra egna.

Enligt utvärderingen efteråt tyckte 82 
procent av deltagarna att konferensen 
varit mycket bra. Corporate Storytelling 
och besöken på Wartunnel och begrav-
ningsplatserna var höjdpunkterna i ett 
bra program enligt enkäten.

personalens fortbildning
För att församlingen ska kunna behålla 
och kompetensutvcckla anställda och 
ideella medarbetare är det viktigt att 
uppmuntra till kurser och utbildningar 
som är relevanta för den samlade kom-
petensen i församlingen. 

Utöver personalens kortare utbildnings-
tillfällen har två personer påbörjat chefs- 
och ledarskapsutbildning. En har avslu-
tat sin kyrkoherdeförberedande kurs. 
Diakonerna i norra Botkyrka har påbör-
jat kursen i Att leda ideella. Musikern i 
Ängskyrkan är tjänstledig 25 procent för 
utbildning i körpedagogik. 

I oktober åkte två medlemmar i verk-
samhetsrådet i Tumba kyrka samt Ce-
cilia Sundkvist på Idédagar i Göteborg, 
Västra Frölunda församling. Idédagarna 
arrangeras av Ideellt forum där Botkyr-
ka församling är en av huvudmännen. 
Idédagarna var mycket uppskattade av 
dem som deltog.  

Carolina Nilsson och Pauliina Rydman 
har deltagit i Ideellt Forums utbildning 
och utverkat en utvecklingsplan för ide-
ellt medarbetarskap.

stödjande verksamhet

För morgonandakterna i Sarajevo fick vi låna den ryskortodoxa kyrkan brevid 
hotellet. Kyrkan och Kristus blev beskjutna under belägringen.
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norra botkyrka
Verksamhetsåret 2013 började med 
att den förre distriktsledaren Andreas 
Holmberg bjöd hem Verksamhetsrådet 
för en kväll med middag och olika soci-
ala aktiviteter, allt för att verksamhetsrå-
dets ledamöter skulle få en chans att lära 
känna varandra. Detta var första gången 
vi hade en sådan aktivitet vilket jag tror 
var bra för verksamhetsrådets fortsatta 
arbete. 

Som ordförande och ledare för verk-
samhetsrådet var det viktigt för mig 
att säkerställa att Rådet blir ett organ 
som bygger broar i det norra distriktet. 
Verksamhetsrådet har alltid varit bra 
på att samtala och kommunicera men 
för första gången inledde vi ett projekt 
som kom att få namnet ”Projekt Bro” 
som då byggde på att verksamhetsrådets 
ledamöter mer aktivt ska inleda dialog 
med alla verksamheter i vårt distrikt, 
men att vi även ska inleda dialog och 
kontakt med de andra verksamhetsrå-
den i församlingen. Vi ansåg att det är 
viktigt att samtala med människor både 
så att personerna i fråga i högre grad lär 
känna vårt verksamhetsråd men även så 
att rådet kan förstå vad det är försam-
lingsborna vill att vi ska arbeta med. 

I slutet av augusti månad åkte persona-
len i församlingen, representanter för 
verksamhetsrådet och kyrkorådet till 
Sarajevo på konferens. När vi kom till 
Sarajevo var det uppenbart att spåren av 
kriget fortfarande var färska. Vi möttes 
av en stad med kilometerlånga begrav-
ningsplatser och där de tvingats begrava 
sina döda i vanliga parker och i fotbolls-
planer. En stad där husen, parkerna, 
broarna och självklart även människor-
na vittnar om det hemska krig som ägt 
rum för inte alls så många år sedan. Som 

svensk, i ett Sverige där vi inte haft krig 
på över 200 år, var det väldigt tungt ur 
ett psykologiskt perspektiv att bevittna 
all död och elände som ägt rum. Det 
positiva med allt detta var att vi fick ett 
annat perspektiv på vad människor, inte 
bara de som var i Sarajevo, utan alla som 
varit med i krig har gått igenom. Denna 
resa gjorde att vår medmänsklighet och 
vår kristenhet starkare. 

I början på september slutade även den 
förre distriktsledaren Andreas Holmberg 
och ersattes av den nuvarande distrikts-
ledaren Sara Jacobsson Grip. Detta var 
en förändring och omväxling för verk-
samhetsrådet då distriktsledaren har en 
betydande roll för verksamheten. Över-
gången gick väldigt bra och verksam-
hetsrådet och Sara fick snabbt igång ett 
bra samarbete. 

I början på september genomförde verk-
samhetsrådet för första gången även det 
som kom att kallas ”Distrikts-dag”. Det-
ta genomfördes på Lida friluftsgård som 
ett bra tillfälle att samlas efter somma-
ren, både församlingsbor och personal, 
för att ha en trevlig dag ute i naturen. 
Vi grillade, lekte lekar och genomförde 
diverse aktiviteter för att sedan avsluta 
med en andakt i Lida kyrka. En väldigt 
trevlig och lyckad dag. 

Generellt sett handlade verksamhetsrå-
dets jobb om att fatta varje beslut på ett 
sätt som speglar den kristna tron. Det 
handlar om att å ena sidan hålla koll på 
ekonomin men å andra sidan, fördela 
våra resurser på ett kristet och rättvist 
sätt. 

tullinge
Verksamhetsrådet i Tullinge distrikt 
2012 har bestått av; Suzanne Elfsö (v 
ordf), Annika Larsson, Sofia Lindgren, 
Martin Lindholm, Ann-Marie Lind-
mark, Arne Hyckenberg (ordf), Gun La-
gergren, Erik Sylvan, Rebecka Tengnér, 
Alexandra Wikholm, samt distriktsord-
förande Eva Ellnemyr.

Verksamhetsrådet har under året haft 
tio sammanträden. Vi har anordnat fyra 
Öppet forum, två på våren och två på 
hösten. De har hållits på Tullinge Gård, 
eller i kyrkan i samband med söndags-
gudstjänsten.

Teman för årets Öppet forum har bland 
annat varit: Musiken i den nya kyrko-
handboken samt presentation av för-
söksagendan inför provåret, information 
och öppna samtal.

Verksamhetsrådets medlemmar har del-
tagit i församlingens upptakts-, utbild-
nings- och arbetsdagar, samt bidragit
med texter till månadsbladet.

Under 2012 har verksamhetsrådet 
fortsatt att aktivt delta i planering och 
genomförande av de Drop in-dop, 
som ägde rum den 13 maj och den 11 
november.

Verksamhetsrådet har informerats om 
och deltagit i budgetarbetet för 2013 
samt planeringen av ombyggnaden av 
Tullinge Gård.

Inför 2013 vill verksamhetsrådet bland 
andra frågor fortsatt arbeta med dopet.

Verksamhetsrådet ser också ett behov av 
fokus på framtidsfrågor kring försam-
lingens arbete i Tullinge. Vi vill också 

Verksamhetsråd

stödjande verksamhet
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tänka vidare kring hur vi utnyttjar Tul-
linge Gård på bästa sätt. Bland idéerna 
finns tankar om friluftsgudstjänster på 
terrasserna nedanför gårdsplanen.  Vi 
vill också skapa nya utbytesträffar med 
de andra verksamhetsråden i församling-
en för att utbyta erfarenheter och idéer.

tuMba kyrka
Verksamhetsrådet består av församlings-
medlemmar som ofta går till Tumba 
kyrka. Ledamöterna är ofta också aktiva 
i någon av kyrkans verksamheter, exem-
pelvis körer. Det har hållits 10 samman-
träden under året. På sammanträdena 
lämnar distriktsledaren, rapport från 
arbetslaget, bland annat redogörelse för 
personalläget och vad som är på gång i 
kyrkan. På sammanträdena diskuteras 
också kyrkans verksamheter, hur de kan 
utvecklas och förbättras. Under året har 
bland annat måltiderna i samband med 
Öppet hus på torsdagarna diskuterats, 
att de är ett populärt inslag, men också 
för med sig många praktiska aspekter 
för att fungera väl. Att sommarkollot, 
som brukat äga rum före midsommar 
upphört, väckte besvikelse hos en av del-
tagarna i verksamhetsrådet. Efter som-
maren besökte kyrkorådets ordförande 
ett sammanträde, för att lyssna och in-
formera sig om hur vi ser på arbetet i 
verksamhetsrådet. Besök av förtroende-
valda är alltid välkommet!

Månadsbrevets distribution har också 
diskuterats, det vill säga det blad som 
idag skickas per mejl eller brev till dem 
som brukar gå till Tumba kyrka. Må-
nadsbrevet där ena sidan innehåller en 
kort betraktelse, vanligen skriven av 
någon i arbetslaget, och andra sidan 
ett kalenderblad som visar vad som är 
på gång i Tumba kyrka den kommande 
månaden. Månadsbrevets enkelhet i ut-
formning och innehåll gör att det skulle 
kunna distribueras i form av direkt-
reklam till hushållen närmast kyrkan. 
Anledningen är att visa alla de aktivite-
ter som hela tiden pågår i kyrkan, men 
kanske inte är kända för alla som bor 
i områdena närmast kyrkan. Det är en 
kostnadsfråga och en fråga om hur man 
vill använda de medel som finns till för-
fogande för att sprida information om 
församlingens kyrkor.

Tillsammanslördag för ideella medar-
betare i hela församlingen anordnades 
under våren.

Verksamhetsrådet lämnade bidrag till 
församlingsresan till Finnåker som ägde 
rum i september.
På hösten åkte två ledamöter tillsam-
mans med Cecilia Sundkvist från arbets-
laget till idédagarna i Göteborg. De 
lyssnade bland annat på föredrag om att 
vara konsument och producent i kyrkan.

Under året har hållits Öppet forum vid 
sex tillfällen. På Öppet forum under vå-
ren diskuterades till exempel gudstjänst-
tider under sommaren, om gudstjänsten 
skulle börja  9.30 i stället för 11.00.

Under hösten har förslaget till ny kyrko-
handbok presenterats. På Öppet forum 
i november nominerades ledamöter till 
verksamhetsrådet 2013 som kyrkorådet 
senare utsåg.

Ordförande Kerstin Ogenstam bestämde 
sig för att inför kommande år sluta som 
ordförande i verksamhetsrådet och till-
såg att överlämnandet skulle kunna ske 
på ett bra sätt, när det gäller rutiner för 
verksamhetsrådet. 

Verksamhetsrådets sekreterare följde 
med på utbildningskonferensen till Sa-
rajevo och kom tillbaka med budskap 
och berättelser till verksamhetsrådet om 
vad vi är och gör som ger tro, hopp och 
glädje i att vara anställda och ideella 
medarbetare i Botkyrka församling och 
Tumba kyrka. 

ängskyrkan
EFS – missionsförening och samarbete
Föreningen 
Föreningen består av ca 100 medlemmar 
och det har inte skett några drastiska 
förändringar uppåt eller neråt. Dock är 
det viktigt att veta om att en hel del av 
våra medlemmar bor ganska långt ifrån 
Ängskyrkan och inte aktivt deltar i verk-
samheten. Stödet från dessa är ändå för-
stås viktigt!
Antalet deltagande medlemmar vid års-
möten har varierat över åren mellan 25 
och 40 personer och var för 2012 31 
personer.
 
Sedan årsmötet den 25 mars 2012 har 
följande personer suttit i styrelsen: Kri-
stoffer Hylander (ordf.), Berit Hofgren 
(vice ordf.), Lennart Pålsson (kassör), 
Andrei Ignat (sekreterare), Jan-Eric 
Lindström, och Cecilia Anderzon (ersät-
tare). Styrelsen har haft 9 protokollförda 
sammanträden under året och vid samt-

liga har distriktsledare och samarbets-
kyrkopräst Anna-Lena Eriksson varit 
adjungerad.
Det är ett gott samarbetsklimat mellan 
styrelsen och de anställda. Dock kan vi 
förbättra rutinerna för hur vi träffas så 
att det inte går för lång tid mellan gång-
erna.

Missionsföreningen har inte varit så ak-
tiv på EFS riks- och distriktsårsmöten, 
men vi har haft glädjen att ha både EFS 
missionssekreterare Erik Johansson (29 
januari på missionsdagen) och EFS mis-
sionsföreståndare Stefan Holmström (6 
maj) på besök i vår kyrka under 2012.

SALT är EFS barn- och ungdomsför-
bund och det finns två SALT-föreningar i 
Ängskyrkan. En är vilande och en admi-
nistreras av EFS missionsförening.

Samarbetskommittén
Samarbetskommittén har träffats två 
gånger under året för givande samtal. 
Det är ett gott samarbetsklimat mellan 
Botkyrka församling och Ängskyrkans 
missionsförening.

Stiftelsen Ängskyrkan 
Stiftelsen Ängskyrkan äger kyrkobygg-
naden och dess styrelse har samman-
trätt två gånger under året. I styrelsen 
har från missionsföreningen suttit Len-
nart Pålsson (som också har varit ord-
förande) och från EFS distrikt Jan-Eric 
Lindström.

Hela Människan 
I Hela människans organisation har 
från Ängskyrkan en person varit inval 
i styrelsen samt två personer som revi-
sorer.

stödjande verksamhet
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Fastigheten Klövern 13 ingår inte i denna 
redovisning, då den ägs av församlingens 
fastighetsbolag Kyrkvärden AB.

övergripande avtal 
Nytt elavtal med Kalmar Energi har 
tecknats på ett år från 1 oktober 2012. 
All energi är till 100 % förnybar. Spot-
pris + 2,5 öre/kWh. Vindandelarna en-
ligt vårt delägaravtal i Kyrkvinden ger el 
med pris 25 öre/kWh och avser abonne-
mangen för Tumba kyrka, församlings-
expeditionen, Kyrkstugan och Klockar-
gården (208 000 kWh).  

Städavtalet med Winab har förlängts för 
hela året 2012 och avser församlingsex-
peditionen, Ängskyrkan, Kyrkstugan, 
Tullinge gård och kyrkogårdsförvalt-
ningens lokaler.

Avtal har tecknats med Samhall om 
grönyteskötsel för Klockargården, Kyrk-
värden inklusive Ljusets kyrka, Tumba 
kyrka, Ängskyrkan, Kyrkstugan och 
Tullinge gård.

Snö- och halkbekämpning samt sand-
upptagning på våren har utförts på 
entreprenad enligt avtal med Husby 
Entreprenad för Tumba kyrka och Ängs-
kyrkan, med HV-Transport för Tullinge 
kyrka och Tullinge gård.

Avtal har tecknats med Q-park för 
övervakning av församlingens samtliga 
parkeringar; Botkyrka kyrka och kyrko-
gård, Ljusets kyrka/fastigheten Klövern 
13 inklusive uthyrda parkeringsplatser, 
Lilla Dalens begravningsplats, Tumba 

kyrka, Församlingsexpeditionen, Ängs-
kyrkan och Kyrkstugan. Parkeringsöver-
vakningen förorsakar inga kostnader för 
församlingen.

botkyrka kyrka 
Ny radiostyrningsutrustning har instal-
lerats för kyrkklockorna, vilket bland  
annat underlättar för vaktmästaren att 
med fjärrkontroll stänga av kyrkklock-
orna vid begravningsceremonier på kyr-
kogården.

Kyrkvärdsbänken i koret har byggts om 
för förvaring av körgradänger. Efter riv-
ning/demontering av bänken har den 
byggts upp på stålram med viklock.

Sedan 2010 sker kontinuerligt utredning 
om sprickbildning och sättningar genom 
Tyréns. Avvägning, sprickkontroller och 
lutningsmätning sker höst och vår till 
och med maj 2013 för att få underlag 
om vilka framtida åtgärder som kan be-
hövas.

Ljudanläggningen har moderniserats 
med cd-spelare som läser samtliga for-
mat och mediaspelare som läser USB- 
och SD-kort. Vidare har ljudanlägg-
ningen kompletterats i koret med två 
medhöringshögtalare på rörliga stativ. 

klockargården 
En trasig omkopplare i elpannan för-
orsakade frusna värmeledningar under 
vintern. Dessa har bytts ut och isolerats. 
Översyn av rörtätningar och utbyte av 
en trasig ettgreppsblandare måste också 
utföras. 

 ljusets kyrka 
I kyrksalen har vi bytt ut tyristordimmer 
och defekta don i armaturer samt pro-
grammerat om belysningen.  
 
tuMba kyrka 
Under våren utfördes ventilationsbesikt-
ning (OVK) och justeringar där så kräv-
des.  
Anticimex har utfört fukt- och luktkon-
troll som inte visade några negativa vär-
den. Några takarmaturer har reparerats 
och viss lamphållare har bytts ut. 
 
Förslagshandlingar har utarbetats för 
ett moderniserat värmesystem. I en för-
sta etapp räknar vi med att genomföra 
förbättringarna i norra flygeln, där barn- 
och ungdomsverksamheten bedrivs. Det-
ta projekt inkluderar invändig tilläggs-
isolering och utbyte av fönstren. Det kan 
utföras tidigast under 2013. 
 
försaMlingsexpeditionen 
Utbyte av gamla takarmaturer har skett 
i resterande kontorsrum på mellanvå-
ningen. 
 
ängskyrkan 
Ett ständigt återkommande problem är 
att golvbeläggningen i stora serverings-
rummet (”bersån”) buktar kraftigt i pe-
rioder av hög luftfuktighet. Vi har därför 
sågat en expansionsfog längs långväggen 
så att träet kan expandera åt väggen. 
Samtidigt reparerades marmorgolvet i 
musikrummet. 

Ventilationsbesiktning (OVK) har ut-
förts och luftflödena har därefter juste-

Fastighetsförvaltningen

En viktig händelse under året har varit att administration och verksamhet flyttat från Tullinge 

centrum. De lokaler vi hyrt i centrum återlämnades 1 mars och i väntan på att ombyggnaden av 

det röda bostadshuset (sydöstra flygeln) genomförts har funktionerna förlagts till Kyrkstugan och 

Tullinge gård.
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rats. I en av entrédörrarna har vi bytt ut 
motorlåset. Hissen har reparerats (kläm-
skydd och schaktdörrlås). 
I köket har diskmaskinen bytts ut till en 
Wexiö WD-6.  

Utomhus har parkeringen utökats och 
försetts med ett stabilt och exklusivt par-
keringsplank. Nya utomhusarmaturer 
har monterats. 
 
tullinge kyrka 
Liksom i Botkyrka kyrka har vi instal-
lerat en ny radiostyrningsutrustning för 
kyrkklockorna, vilket bland annat un-
derlättar för vaktmästaren att med fjärr-
kontroll stänga av kyrkklockorna vid 
begravningsceremonier på kyrkogården.

kyrkstugan 
I år har vi bytt ut den gamla spisen.

tullinge centruMlokal 
Förra året sade vi upp hyresavtalet för 
lokalen i Tullinge centrum. 
Under januari och februari tömdes loka-
lerna och personalen flyttade till andra 
lokaler i Tullinge. Lokalen återlämnades 
1 mars. 

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 ge-
nomförd. Det har handlat om fortsatta 
åtgärder för att säkra och stabilisera 
stenmurarna. Den övre stenmuren åter-
står att renovera och arbetet startade i 
december.

Sopsorteringsbyggnaden har efter van-
dalisering fått hängrännorna reparerade.

Röda bostadshuset 
– ombyggnad förbereds efter avgjord hy-
restvist 
Ombyggnaden av det röda bostadshuset 
till verksamhetslokaler var ursprungli-
gen planerad att starta i september 2011. 
På grund av hyrestvist har byggstarten 
fått senareläggas. 

I mars biföll Hyresnämnden församling-
ens talan i hyrestvisten, men medgav hy-
resgästen uppskov med avflyttningen till 
den 1 juli. Beslutet överklagas av hyres-
gästen till Svea hovrätt. Ärendet avgjor-
des i slutet av september och hovrätten 

beslutade att hyresgästen var skyldig att 
flytta senast 1 februari 2013.

Vi förbereder byggstarten till mitten av 
februari 2013. Kyrkofullmäktige har 
utökat projektbudgeten med 1 Mkr.  

 
Vita huset – Öppna förskolan 
Den byggnad som använts för öppen 
förskoleverksamhet har under året i stäl-
let fått inrymma kontorsarbetsplatser till 
följd av flytten från Tullinge centrum. 

Under hösten renoverade vi en av takku-
porna, den som vetter mot gårdsinfarten 
och den utvändiga brandtrappan. Trävir-
ket var genomruttet. Vi bytte samtidigt 
till nya fönster och ny plåtbeklädnad. Vi 
har låtit Anticimex utföra en fukt- och 
luktkontroll av huset och åtgärdat påta-
lade brister.  
 
Vi har även installerat inbrottslarm i 
byggnaden mot bakgrund av att bot-
tenvåningen efter flytten från Tullinge 
centrum nu innehåller flera arbetsplatser. 
Frys- och kylskåp har bytts ut. 
 
Församlingshemmet 
I församlingshemmet har vi utfört tre 
åtgärder under året. Vi har kompletterat 
inbrottslarmet, justerat vissa innerdörrar 
samt injusterat värmeanläggningen.

 

Avtal har tecknats med Q-park för 
övervakning av församlingens samtliga 
parkeringar

I Ängskyrkan har parkeringen utökats 
och försetts med ett stabilt och exklu-
sivt parkeringsplank. 

Ombyggnaden av det röda bostadshuset 
på Tullinge gård till verksamhetslokaler 
var ursprungligen planerad att starta i 
september 2011. På grund av hyrestvist 
har byggstarten fått senareläggas. 

Under hösten renoverade vi en av tak-
kuporna på vita huset på Tullinge gård. 
Trävirket var genomruttet. 
Foto: Lennart Sjöström
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Kyrkorådet har utsett ett kyrkogårds-
utskott med ansvar för de åtgärder som 
har direkt samband med förvaltningen 
av allmänna begravningsplatser och för 
att fullgöra uppgifterna enligt begrav-
ningslagen och begravningsförordning-
en.

Under året har kyrkogårdsutskottet hål-
lit 4 (4) sammanträden. Länsstyrelsens 
ombud deltar i kyrkogårdsutskottets 
sammanträden.

Begravningsombud
Länsstyrelsen har till och med utgången 
av år 2014 förordnat Margareta Wijk-
ström som ombud att granska hur för-
samlingen tar till vara de personers in-
tressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

·     Årets resultat uppgick till -5,3 (0,3) 
Mkr. Det balanserade resultatet har där-
med nått en mer rimlig nivå (2,6 Mkr). 
Pengarna har använts för markarbeten 
på Lilla Dalens begravningsplats bland 
annat iordningställande av två askgrav-
kvarter med 151 gravplatser samt för 
planering för en utvidgning av Botkyrka 
kyrkogård som bland annat innefattar 
en askgravlund.

·    Begravningsavgiften för år 2013 har 
av kyrkofullmäktige sänkts med 2 (1) 
öre till 12 öre per skattekrona. Den ge-
nomsnittliga begravningsavgiften i lan-
det är 22 öre.
·     Riksdagen har beslutat om ändringar 

Begravningsverksamheten

i begravningslagen. Dessa trädde i kraft 
den 1 maj 2012. Tiden från dödsfall till 
begravning eller kremering har kortats 
från två månader till en månad. Dispens 
söks hos skattemyndigheten. Begrav-
ningsavgiften ska vara tydligt skild från 
kyrkoavgiften. 

·     Fortsatt projektering pågår för en 
utvidgning av Botkyrka kyrkogård. Ar-
betet sker i viss samverkan med Stock-
holms stift som planerar för bostadsbe-
byggelse i anslutning till den utvidgade 
kyrkogården. Riksantikvarieämbetet har 
vid sina arkeologiska undersökningar 
bland annat funnit en gjutgrop för en av 
kyrkans kyrkklockor. 

·    Ceremonisalen på Lilla Dalens 
begravningsplats är den mest använda 
i församlingen vid begravningar. Under 
året skedde 139 (113) begravningscere-
monier här, som jämförelse kan nämnas 
att Botkyrka kyrka hade 86 (63) 
begravningsgudstjänster och Tullinge 
kyrka 70 (94) st.

·     Det årliga nyhetsbrevet skicka-
des som vanligt ut till omkring 4.000 
gravrättsinnehavare i slutet av februari. 
Utöver information om förändringar 
och svar på vanliga frågor innehåller 
det ett omfattande erbjudande om hjälp 
med gravskötsel och möjligheter att 
beställa växter till gravplatsen.

·     Anvisningar för kontroll av äldre 

gravstenar har utarbetats av Sveriges 
Lantbruksuniversitet på uppdrag av 
Centrala gravvårdskommittén. Dessför-
innan har det endast funnits regler för 
att garantera att nya gravstenar monte-
ras på ett säkert sätt.

·     Kammarkollegiet har beslutat om 
förändrade clearingtaxor för år 2013 
utom i fråga om kremering där taxan 
höjs från 2000 kr till 2 500 kr per upp-
drag.

 

 

 

 

Begravningsverksamheten beskrivs utförligt i kyrkogårdsutskottets verksamhetsberättelse.

Begravningsverksamheten är en samhällsuppgift som i sin helhet ska vara offentligfinansierad 

genom en begravningsavgift. I begravningsverksamheten ingår att anordna och hålla tillräckligt 

antal gravplatser för förvaltningsområdets invånare, att ta emot stoft för förvaring och visning, 

ställa ceremonilokal utan påtagliga religiösa symboler till förfogande samt att sköta kremering 

och gravsättning.

Foto: Arne Hyckenberg
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

folkmängd och medlemmar

Folkmängd 73 434 75 572 76 731 78 451 78 890 80 478

Medlem i Svenska kyrkan 32 436 32 393 31 208 30 567 30 121 29 433

% andel medlemmar 44,17%  42,86% 41 % 39% 38% 37%

Antal inträden 58 76 78 49 62 62

Antal utträden 269 238 300 259 207 255

antal gudstjänstbesökare

Huvudgudstjänster 17 889 17 195 15 807 14 353 14 079 14 404

Andakter o andra gudstjänster 8 958 9 125 10 366 9 360 10 417 12 251

Musikgudstjänster 7 248 7 465 6 870 6 701 6 779 6 863

Dopgudstjänst 9 617 8 235 8 918 8 161 7 979 7 399

Vigselgudstjänst 3 389 3 334 3 526 3 690 3 171 3 604

Välsignelse av ing. borgligt äktenskap             1 88 12 0 0

Begravningsgudstjänst 7 612 7 237 8 038 6 794 7 881 6 832

Nattvardsgäster 11 721 12 857 13 407 13 032 12 106 12 678

Sjukkommunion 4         2 16 10 5 3

kyrkliga handlingar

Antal födda barn 1 107 1 126 1 166 1 127 1 119 1 136

Döpta barn 290 303 256 279 233 219

% döpta medlemmars barn 59% 63% 54% 63% 55% 52%

Döpta vuxna och konf. 18 14 20 18 19

% andel döpta barn i SvK 27,82% 28,15% 22% 25% 21% 19%

Konfirmandberättigade 15-åringar 569 570 513 457 432 354

Antal konfirmerade ungdomar 161 159 117 113 95 70

% andel konfirmerade 15-åringar 23,37% 25% 19,5% 20% 22% 18%

Vigslar 91 108 75 84 72 61

Statistik
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Ekonomi
I årets resultat kan ett antal större poster som påverkat resultatet identifieras:

Intäkter

kyrkoavgiften           168

ekonmisk utjämning        -748

Prästlönefonden           132

begravningsavgift                0

resultatreglering begravn.verk.      5 260

erhållna bidrag       1 297

Övriga verksamhetsintäkter          633

summa intäkter      6 742

                              

kostnader

Förtroendeorganisationen                 1 037

Personalkostnader                  3 026

datadrift     -677

tullinge gård ej uppstartat                 5 011

Fastigheter                  3 101

utbildning       316

Finansnetto                  2 090

begravningsverk. exl personal              -4 305

Övrigt netto                  2 177

summa kostnader              11 776   

summa                                                                 18 518

Resultat relativt Budget Utfall 2012 Budget 2012Avvikelse
Verksamhetens intäkter
Kyrkoavgift 52 174 52 006 168
Begravningsavgift 16 796 16 796 0
Ekonomisk utjämning 1 019 1 766 -748
Utdelning från andelar i prästlönetillgångarnas avkastning 132 0 132
Erhållna bidrag 2 562 1 265 1 297
Övriga verksamhetsintäkter 8 176 2 284 5 893
Summa intäkter 80 858 74 117 6 742

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader -30 595 -37 398 6 803
Personalkostnader -38 453 -41 479 3 026
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -2 996 -2 940 -56
Övriga verksamhetskostnader -86 0 -86
Summa kostnader -72 131 -81 817 9 686

Verksamhetsresultat 8 728 -7 700 16 428

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från långfristiga värdepapper och fordringar 2 0 2
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 341 300 2 041
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 -50 48
Resultat från finans 2 340 250 2 090

Resultat efter finansiella poster 11 068 -7 450 18 518
Skatt på resultat från näringsverksamhet 0 0 0

Årets resultat 11 068 -7 450 18 518
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Resultaträkning 2012 2011 2010 2009 2008
Verksamhetens intäkter
Kyrkoavgift 52174 53423 52610 50753 45176
Begravningsavgift 16796 18008 23308 21871 24602
Ekonomisk utjämning 1019 1489 1644 1566 947

Utdelning från andelar i prästlönetillgångarnas avkastning 132 132 220 0 308
Erhållna gåvor och bidrag 2561 2022 2269 3259 2921
Övriga verksamhetsintäkter 2799 2973 2691 3159 2360
Förändringar av lager, produkter i arbete, färdiga varor och pågående 
arbeten 0 0 0 0 0
Summa intäkter 75481 78047 82742 80608 76314

Verksamhetens kostnader

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -30596 -28562 -31920 -30984 -35480
Personalkostnader -38453 -37652 -38906 -38176 -34640
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -2996 -3112 -3032 -3258 -3404
Övriga verksamhetskostnader -13 0 -218 -66 0
Summa kostnader -72058 -69326 -74076 -72484 -73524

Förändring av ändamålsbestämda medel -73 7 14 -110 -74

Eliminering av begravningsverksamhetens resultat 5377 -265 -1491 -1642 -4550

Verksamhetsresultat 8727 8463 7189 6372 -1834

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från långfristiga värdepapper och fordringar 2 2 946 188 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2341 1073 864 1231 149
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 -6 -7 -149 -20

Summa resultat från finansiella investeringar 2341 1069 1803 1270 129

Resultat efter finansiella poster 11068 9532 8992 7642 -1705

Årets resultat 11068 9532 8992 7642 -1705
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Balansräkning

TILLGÅNGAR 2012 2011 2010
Anläggningstillgångar

Byggnader och mark 31372 33465 35905
Inventarier, verktyg och installationer 1185 1362 1776
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 0 375 0
Materiella anläggningstillgångar 32 557 35 202 37 681
Långfristiga värdepappersinnehav 7043 7043 7043
Långfristiga fordringar

Finansiella anläggningstillgångar 7 043 7 043 7 043
Anläggningstillgångar 39 600 42 245 44 724
Omsättningstillgångar

Varulager

Kundfordringar 100 161 174
Fordran på Kyrkvärden 958 958 328
Övriga fordringar 177 622 258
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 940 892 1010
Kortfristiga fordringar 2 175 2 633 1 770
Kortfristiga placeringar 14867 15095 15178
Kassa och bank 56136 53353 43680
Omsättningstillgångar 73 178 71 081 60 628
SUMMA TILLGÅNGAR 112 778 113 326 105 352

EGET KAPITAL, OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat -89064 -79532 -70540
Församlingskyrkas fastighetsfond 0 0 0
Årets resultat -11068 -9532 -8993
Eget Kapital -100 132 -89 064 -79 533
Ändamålsbestämda medel -409 -336 -343
Avsättningar -411 -454 -587
Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 0 0
Checkräkningskredit och byggnadskreditiv 0 0 0
Gravskötselskuld -548 -516 -504
Övriga långfristiga skulder 0 0 -8000
Långfristiga skulder -548 -516 -8 504
Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 -8000 0
Skuld till begravningsverksamheten -2621 -7998 -7733
Leverantörsskulder -3710 -2768 -2874
Skatteskulder 0 0 -448
Gravskötselskuld -180 -170 -154
Övriga skulder -1235 -1418 -1790
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -3532 -2602 -3386
Kortfristiga skulder -11 278 -22 956 -16 385

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -112 778 -113 326 -105 352
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Svenska kyrkan i Botkyrka församling 

är en gränslös gemenskap 

präglad av barmhärtighet och respekt. 

Det är vi och vårt uppdrag 

med Jesus Kristus i centrum. 

Kristus som ser människan, 

dig och mig - oss.


