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Glädje och mod

Gudstjänst och diakoni
I Botkyrka församlings församlingsinstruktion finns ett tydligt 
fokus på ord och handling, gudstjänst och diakoni. Under 2013 
har vi fortsatt samtala om och arbeta med vad ett diakonalt 
förhållningssätt är och innebär och hur vi ska konkretiseras det i 
våra egna och församlingens liv och verksamhet. Ett arbete med 
attityder och förhållningssätt som är oerhört viktigt, menings-
fullt och tar tid. Det är med glädje jag ser hur detta arbete går 
framåt och tar sig konkreta uttryck i olika sammanhang och på 
olika nivåer i församlingen. I prioriteringar inom verksamheter 
och planering av lokaler, i körer och barnverksamhet, i natt-
vandringar tillsammans med trossyskon från kristna och andra 
religiösa samfund, i sammanträden och gudstjänster, i praktik-
platser och arbetsträning, i samtal, möten och mycket mera.

Under 2013 har Botkyrka varit remissförsamling för förslaget 
till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan. I alla våra guds-
tjänster och kyrkliga handlingar har vi använt oss av förslagets 
ordningar. Det har varit ett berikande arbete där känslor för 
tradition och vana, teologisk och språklig reflektion mötts och 
nötts i en utvecklande och god anda. Remissarbetet har varit 
en hjälp och inspiration i det ständigt pågående arbetet med att 
utveckla gudstjänsterna. Församlingen har ansökt om och av 
domkapitlet fått tillstånd att fortsätta använda remissförslagets 
ordningar till dess ny kyrkohandbok antagits. Det är med stor 
glädje vi konstaterar att antalet besökare i gudstjänsterna och 
antalet dop ökat under 2013.

Ideella medarbetare
Vi är och bygger församling tillsammans. Ett vi, en kropp där 
alla behövs och är lika viktiga. Det är med glädje och stolthet 
jag konstaterar att när det är utbildningsdag och fest för ideella 
medarbetare går det ut över 300 inbjudningar. Och vi vill bli 
fler som ”trivs där man behövs”. Under året har vi fortsatta att 
utbilda anställda medarbetare för att de i sina tjänster ska stötta 
och hjälpa de ideella medarbetarna och inspirera till ideellt 
medarbetarskap. 

medlemsutvecklingen
Det är med en spirande förhoppning jag konstaterar att kurvan 
för medlemstapp planar ut och för inträden är det en sakta 
stigande trend. Det går inte än att tala om avgörande trendbrott 
men det finns grund för en försiktig optimism i arbetet med att 
vända medlemsutvecklingen.

utmaningar
Bland de frågor som ligger framför oss vill jag nämna några.

Efterlängtade utökade lokaler i anslutning till Ljusets kyrka. 
Hur ska de utformas med fokus på diakoni, ideellt medarbetar-
skap och församlingsbyggande?

Hur ska vi och kan vi fortsätta och utveckla det växande arbetet 
och de spännande möjligheter som Lida friluftsområde och Lida 
kyrka har?

Hur fortsätter vi att utveckla och fördjupa den lokala gemen-
skapen i och kring våra kyrkor och det gemensamma Vi:et i 
Botkyrka församling? En spännande och befruktande växelver-
kan full av möjligheter.

Möjligheterna, behoven och utmaningarna är många för Bot-
kyrka församling. Vi räcker inte till för allt och alla. Vi måste 
prioritera och välja. Det vill vi göra utifrån fokuset: 
Botkyrka församling Ord och Handling - Gudstjänst och 
Diakoni - Kristuscentrerad och Gränsöverskridande. 

mod är ett ord som har slagit rot och blivit viktigt i arbetet 
med hur vi vill och ska vara församling. Det är spännande och 
inspirerande att fundera över hur jag som person, i mina sam-
manhang och utifrån mina förutsättningar kan vara modig. 
Vad innebär det och hur kan vi som församling vara modiga?

Tack alla för verksamhetsåret 2013. Tillsammans får vi leva i 
nuet och se framåt med tillförsikt.

   Kyrkoherde Sven Gunnarsson

när jag ser bakåt på botkyrka församling och på allt det som varit under 2013 finns det 

mycket att glädja sig åt. I möten och gemenskap, verksamhet och aktiviteter finns det ett 

flöde av glädje. en glädje som rymmer och bär livet med allt vad det innehåller av vardaglig 

möda, besvikelse, gråt och smärta -  fest, hopp och porlande skratt. ett andligt djup och 

andligt liv som fyller mig med hopp i nuet och tillförsikt och mod att se framåt.
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Tillsammans och var för sig

drop in - dop och vigslar

konfirmandsatsning

Botkyrka församling är en av Sveriges större församlingar med sina drygt 80 000 invånare. 
Arbetet utgår alltid från de gudstjänstfirande församlingarna kring varje kyrka, men vissa 
aktiviteter passar bättre att göra gemensamt över distriktsgränserna. Vad som är gemensamt och 
vad som är distriktens uppgift kan variera över åren. I år har vi samarbetat kring följande områden:

Dopteamen lever kvar sedan två år till-
baka och leds av dopteamledare. Teamen 
håller utvecklingen kring dopen levande 
i distrikten. Idag finns synliga tecken på 
de döpta i alla våra kyrkor i form av 
dopträd eller andra anordningar där de 
nydöptas namn skrivs på löv, änglar eller 
dylikt. För att hålla kontakten med de 
nydöpta och deras familjer bjuds de efter 
en tid in till kyrkorna. 

Sy- och hobbygruppen i Ljusets kyrka 
stickar dopsockor som den nydöpte får i 
samband med sitt dop. Sockorna har tre 
ränder som symboliserar Fadern, Sonen 
och den heliga Ande. 

I maj och oktober har församlingen 
erbjudit drop in- dop/vigsel. Det har bara 
varit enstaka dop vid dessa tillfällen, men 
dopet har ändå aktualiserats, vilket har 
resulterat i en ökning med 50 dop jämfört 
med föregående år.

På prov deltog vi i kommunens drop 
in-vigseldag på Hågelby på pingstafton. 
Fem par vigdes enligt Svenska kyrkans 
ordning, varav ett par beslöt sig på plats 
att vigas kyrkligt och inte borgligt som de 
tänkt från början. Det var ett fruktbart 
samarbete som vi fortsätter med även 
2014. 

Under 2013 fortsatte vi vårt utökade 
informationsflöde med konfirmandfolder 
till alla boende i Botkyrka kommun i 
konfirmationsålder. Detta år utökade vi 
foldern med 4 sidor, en sida per distrikt, 
där vi fokuserade på ungdomarnas berät-
telse. Ungdomarna (konfirmand eller ung 
ledare) fick berätta kortfattat om deras 
tid som konfirmand eller ledare.

Konfirmandstrategigruppen begav sig till 
Stjärnholm för en dygnskonferens om de 
olika distriktens process för att nå målet 
om fler konfirmander. På frågan om hur 
vi kan få fler konfirmander formulerades 
fler frågor och svar.

Hur kan vi stärka våra unga ledare? Kan 
vi har konfirmandalternativ som är mera 
likt drop in alternativ? Hur ser konkur-
rensen ut från våra grannförsamlingar, 
framför allt Grödinge församling? Hur 
kan vi göra våra konfirmandalternativ 
mer attraktiva? Är mer attraktiva resor 
en lösning för oss? 

Distrikten jobbade aktivt med en eller 
flera av dessa frågeställningar som har 
utmynnat i bland annat nya resmål för 
somliga och arbetet med en förändrad 
ledarutbildning för andra.

Peter Stening övergår också till Tullinge 
distrikt som församlingspedagog med 
20 % kvar i projektet med fokus på 
informationsfrågor och inför 2014 
går Beatrice Lönnqvist (präst i Norra 
Botkyrka) in i projektet med fokus på 
process och mål.

Konfirmander   2011 2012 2013

Antal tillhöriga 15-åringar 432 354 388
Antal konfirmerade 15-åringar 95 70 83
% andel konfirmerade 15-åringar 22 % 18 % 21 %
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Tillsammans och var för sig

ledarskola
Ledarskolan bedrivs som ett samarbete 
mellan Tumba kyrkas, Ängskyrkans och 
Norra Botkyrkas distrikt och syftar till 
att utbilda framtida ledare för konfir-
mander, söndagsskola och andra grupper 
i församlingen samt att ge ungdomar en 
möjlighet att fördjupa sig i sin tro och att 
finna en plats i kyrkan. 

Ledarskolan omfattar allt från praktiska 
frågor som hur man planerar andakter 
och lekar till mer teoretiska delar, så 
som gruppdynamik, hermeneutik och 
ledarskap i bibeln och fungerar som en 
introduktion till ideellt arbete i försam-
lingen.  

Utbildningen bedrivs i två steg parallellt 
där steg två är en fördjupning av det 
man lärt sig i steg ett. Under hösten 2012 

träffades ledarskolan sex tisdagskvällar, 
två i respektive distrikt, varav en var en 
uppsamlingskväll för dem missat något 
tillfälle. 

Dessutom åkte vi i slutet av oktober på 
ett helgläger till Breviks lägergård. På 
Brevik testade vi på deras samarbetsöv-
ning ”gruppdraget” där deltagarna i 
grupp fick leta reda på stationer och lösa 
olika klurigheter genom att samarbeta. 

Ledarskolan hade 27 deltagare, varav fem 
kom från Tumba kyrka, från Ängskyrkan 
11 och således 11 från Norra Botkyrkas 
distrikt. 19 ungdomar gick steg ett och 
åtta gick steg två. 

Diplomutdelning till deltagarna sker i 
början av 2014 i samband med mässa i 
Botkyrka kyrka.

sommarläger

I somras erbjöd vi familjer till barn i låg- 
och mellanstadieåldern en sommarvecka 
med dagliga utflykter. Totalt var vi 40 
personer, varav sex var anställda. 

Varje morgon samlades vi i Tumba kyrka 
för morgonfika och genomgång av dagen. 
Vid dagens slut återsamlades vi i Tumba 
kyrka för gemensam middag och samtal 
om dagen som varit. Ungdomsledarna 
fotograferade och ansvarade för lekar 
varje dag. Veckan var som helhet mycket 
lyckad och vi fick fin respons av både 
barn och vuxna. 

Deltagarna kom från Tumba, Norra Bot-
kyrka, Ängskyrkan och via Hela Männis-
kan. Det var en bra mix och det blev en 
fin gemenskap.

Första dagen lekte vi lära-känna lekar för 
att skapa en trygg grupp och nyfikenhet 
för veckan. Vi åkte buss till Hågelby där 
vi lekte mer, spelade kubb, promenerade, 
tittade på djuren, hade picknick och åt 
glass.

Dagen efter åkte vi till Fjäderholmarna. 
Vi lekte sjörövare, barnen fick göra ett 
textiltryck i en av ateljéerna. Vi åt glass 
och några barn passade på att bada. Alla 
var rejält trötta men nöjda efter den här 
dagen och glada över att få mat när vi väl 
var tillbaka i kyrkan.  
  
Onsdagen var den stora badardagen 
på Lida! De flesta av barnen och en del 
vuxna badade och lekte i vattnet, andra 
njöt av solen på stranden. Ungdomsledar-
na ledde en femkamp som alla tyckte var 
rolig. Vi åt lunch på Lida Värdshus. Vi 
firade en andakt i kapellet och självklart 
hann vi med en glass och avslutade dagen 
med att grilla korv och hamburgare. 

Nästa mål var Torekällberget. Flera av 
de vuxna fick möjlighet att lära känna 
varandra lite extra då barnen hade stora 
utrymmen för fri lek. En riktigt härlig 
bara-vara-dag! Veckan avslutades med 
fest i Tumba kyrka.
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Psykoterapi

Psykoterapimottagningen har under året 
haft 727 individuella terapisamtal, till-
kommer parsamtal, uppskattningsvis ca 
20 timmar, samt individuella terapisamtal 
som bedrivits i mottagningens regi men 
av ideell terapeut under utbildning, ca 30 
samtal. 

De oftast förkommande anledningarna 
till att söka hjälp på mottagningen är 
oförändrat kriser av varierande slag, 
trauma, depression och ångest, men svå-
rare psykiska problem och komplex pro-
blemtik är heller inte ovanligt. Längden 
på terapierna varierar mellan 3-10 samtal 
och upp till flera år.  

Behovet av terapi är stort och vi kan inte 
hjälpa alla. Uppskattningsvis ringer nå-

gon varje vecka som vi inte har möjlighet 
att ta emot på grund av tidsbrist. Ibland 
går det att hjälpa något genom att för-
söka lotsa vidare till andra mottagningar, 
privata vårdgivare eller samtal med präst 
eller diakon. Vi har inte längre någon 
väntelista på grund av att den visade sig 
bli orimligt lång utan uppmanar männi-
skor att återkomma längre fram om 
behoven kvarstår.

De som söker hjälp hos oss gör det via 
rekommendationer från anställda i för-
samlingen, läkare och kurator/psykotera-
peut på Tumba vårdcentral, BUP, tidigare 
patienter eller hittar oss på församlingens 
hemsida, alternativt hos Riksförbundet 
Pyskoterapicentrum. 

Förutom psykoterapi bedriver mottag-
ningen arbetshandledning med en arbets-
grupp inom Botkyrka församling, samt 
psykoterapihandledning med en ideell 
terapeut under utbildning. 

Nätverket för präster och diakoner med  
terapeututbildning har fortsatt den kon-
taktskapande verksamheten mellan olika 
psykoterapi/själavårdsinsatser i stiftet. 

Till 2014 planeras en utbildningsdag i 
Stockholms stift för församlingar som 
funderar över att öppna psykoterapimot-
tagning som en del av uppdraget som 
själavårdare. 

bIv/bIs

BIV/S verksamheten växer och utveck-
las mycket. Under året har vi haft fyra 
barngrupper, två föräldragrupper och två 
syskongrupper. 

Våren 2013 startade  vi Lördagsöppet, 
en kompletterande verksamhet till BIV/S 
som riktar sig till nyanlända familjer. I 
lördagsöppet har vi svenskundervisning, 
skapande verksamhet, föräldrautbildning 
samt mingel och lek. Intresset för lör-
dagsöppet visade sig vara stort och 25-50 
personer har deltagit under de lördagar vi 
haft öppet. 

Årets höjdpunkt var kungaparets besök 
i maj i Ljusets kyrka. Drottningen var 
mycket intresserad av BIV/S arbetet vilket 
gladde oss mycket. 

Årets sommarlek blev lyckat och ägde 
rum i Tumba kyrka. Cirka 40 personer, 

barn och vuxna, deltog i en veckas akti-
viteter som avslutades med en utflykt till 
Djurgården. 

Arbetslaget har föreläst vid en konferens 
om ensamkommande barn samt deltagit 
vid ett nationellt BIV/S erfarenhetsutbyte 
i Lund i maj där vi tillsammans med 
andra grupper i Sverige diskuterade BIV/S 
programmet. 

Personalen har haft fortsatt fördjupning 
om hedersrelaterat våld med Botkyrka 
kommun samt genomgått en gruppledar-
utbildning med Sonia Sherefay, föreläsare 
om föräldraskap i ett mångkulturellt 
Sverige. 

Vår jultomte och julavslutning var lika 
populära detta år som förra året.

barn i väntan - barn i start
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tid för stillhet
I Botkyrka församling erbjuder vi konti-
nuerligt pilgrimsvandringar och retreater. 
Vi vill möta människors behov av andlig 
fördjupning genom att utforska den läng-
tan människor har att vandra, av tystnad 
och gemenskap med varandra.

Till dessa verksamheter söker sig både 
aktiva församlingsbor, men också andra 
som annars inte kommer i kontakt med 
kyrkan på annat sätt. 

Vi har även deltagare från andra delar 
av Stockholm. Vi ser att det är en positiv 
trend och samtliga aktiviteter har varit 
välbesökta. 

Vi har representanter från varje distrikt 
som träffas två till tre gånger per termin 

för att göra en övergripande termins-
planering, där vi sedan annonserar i ett 
terminsprogram: Vila, Vandra, Växa. 

Våra stilla dagar är omtyckta och har 
ofta väntelista. Under 2013 har vi haft 
stilla dagar på Lida, i Ljusets kyrka och i 
Tumba kyrka. 

Den längre pilgrimsvandringen var i 
Tyresö och den kortare gick från Tumba 
till Lida. Båda hade 12 deltagare.

Retreathelgerna är också populära tillfäl-
len för vila och avskildhet. I år var de på 
Breidagård och Sörgården.

delaktighet 
och ideellt medarbetarskap

I varje distrikt finns en anställd samord-
nare för de ideella medarbetarna som 
driver frågorna kring idealitet. Denna 
grupp av samordnare träffas regelbundet 
för ömsesidigt utbyte, inspiration samt 
för att planera och genomföra större 
församlingsövergripande event för våra 
ideella medarbetare. 

Ett sådant event är vår årliga vårfest. 
Då bjuds alla församlingens ideella med-
arbetare in till en dag med gemenskap 
och fördjupning.  

Fyra anställda samordnare har genom-
gått kursen ”Att leda ideella” på Sigtuna 
folkhögskola. Detta innebär att alla sam-
ordnare i församlingen nu har genomgått 
samma utbildning. 

I mars anordnades vårfesten i Tumba 
kyrka med temat ”Mångfald – vi är Kristi 
kropp” då vi gästades av biskop emerita 
Caroline Krook samt komikern Gunlög 
Rosén. 

Julbord för de ideella medarbetarna 
anordnades i respektive distrikt. 

I samtliga distrikt finns liknande tenden-
ser när det gäller våra ideella medarbe-
tare. Många börjar bli äldre och har inte 
längre samma ork och hälsa. Vi rekry-
terar ideella medarbetare bland yngre 
medelåldern samt bland ungdomarna. 

En generationsskillnad kan dock skönjas 
att äldre ideella i större utsträckning går 
in i ett långvarigt åtagande, medan den 
yngre generationens åtaganden utgörs 
mer av engångsprojekt eller tidsbegrän-
sade insatser. Ett exempel på ett resultat 
av detta är t. ex. kyrkkaffet. Till denna 
typ av uppgift ser vi att det tenderar att 
bli svårare att rekrytera ideella. 

Yngre ideella verkar mer benägna att 
vilja engagera sig i uppgifter som har med 
verksamheter, gudstjänst och diakonalt 
arbete att göra.
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Interreligiösa rådet

ny kyrkohandbok
Botkyrka församling har under 2013 
varit remissförsamling för det nya kyr-
kohandboksförslaget i alla fyra distrikt 
i församlingen. Det har varit ett omfat-
tande men lärorikt och spännande arbete 
där ny musik och nya förslag på guds-
tjänstordningar och kyrkliga handlingar 
prövats. 

Efter remisstiden har remissförsamling-
arna som deltagit i försöksverksamheten 
fått en enkät att besvara. Alla distrikt i 
Botkyrka församling genomförde under 
oktober-december ett gediget arbete med 
att genomföra samtal och möten med an-
ställda, ideella, barn och ungdomar och 
vuxna för att utvärdera de nya förslagen. 
Två utbildningsdagar genomfördes även 
hösten 2013 med präster, musiker och 
distriktsledare för att samtala och utvär-
dera det nya förslaget. 

Den 16 maj 2013 bildades formellt ett 
interreligiöst råd i Botkyrka. Det kon-
stituerande mötet hade föregåtts av flera 
andra öppna träffar där samtal förts mel-
lan olika samfund i Botkyrka om vikten 
av att skapa ett forum för dialog mellan 
olika samfund i kommunen, ett råd för 
kristna, muslimer, hinduer med flera.
 
Det interreligiösa rådets syfte är att de 
religiösa samfunden i Botkyrka ska bidra 
till att öka kunskapen och förståelsen om 
det religiösa och kulturella samhället och 
de livsvillkor som råder i Botkyrka, såväl 
hos de egna medlemmarna men också i 
kommunen i övrigt. Det handlar om att 

skapa försoning och samarbete mellan de 
olika religiösa samfunden i Botkyrka och 
att motverka utanförskap i vår kommun.

Flera aktiviteter och studiebesök planeras 
framöver och försök att bredda deltagan-
det i det interreligiösa rådet. Botkyrka 
kommun är mycket intresserad av att 
följa och samarbeta med det interreligiösa 
rådet. 

Församlingen har fått projektbidrag från 
Stockholms stift för 2013 för arbetet med 
det interreligiösa rådet.

upplopp och oroligheter i maj
I samband med oroligheterna i maj som började i Husby, men som också spred sig till 
Botkyrka, deltog personal och ideella från Botkyrka församling i nattvandringar. 
Främst i norra Botkyrka, men även i Tumba och Storvreten. En tät kommunikation 
med kommunens samordnare gjorde arbetet effektivt. Ljusets kyrka hölls öppen under 
oroligheterna och många ungdomar sökte sig dit. Vi fick stor uppskattning för vår insats 
från kommunen.

Ur mailkonversationen: 
Rapport från områdesutvecklaren i Hallunda-Norsborg:”Pratade just med prästen från 
Svenska Kyrkan, hon hade gått hem 01.30 eftersom hon jobbar imorgon, hon hade först 
varit i Fittja och sedan i Norsborg. Hon var väldigt glad över den breda grupp männi-
skor man hade fått ihop och för den positiva stämningen och det positiva bemötandet, 
men hon vittnade också om att oron ligger i luften. 

När hon träffar ungdomar hon känner så verkar dom väldigt uppe i varv, taggade. Hon 
fick också sms från folk på plats i Fittja och kände oro över att det nu har piskats upp 
en stämning som med eller utan konfrontation kan få ett destruktivt utlopp, stämningen 
beskrevs som hätsk”
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fastighetsförvaltningen

Fastigheten Klövern 13 ingår inte i denna 
redovisning, då fastigheten som bland an-
nat rymmer Ljusets kyrka ägs av försam-
lingens fastighetsbolag Kyrkvärden AB.

VaKTmäsTaruTbildninG
Vaktmästarna spelar en viktig roll i den 
dagliga driften av våra fastigheter. Under 
hösten har vi börjat en intern utbildning 
fokuserad på alla de uppgifter som vakt-
mästarna behöver ha särskild kunskap om.

Det första utbildningstillfället ägde rum i 
oktober i Klockargården med tonvikt på 
kyrkotextilier och deras omvårdnad. De 
två närmaste utbildningstillfällena kom-
mer att behandla symbolik och nattvard 
samt handhavandefrågor vid inbrotts- 
och driftlarm.

lås- och passersysTem
Under året har vi börjat utbyte till nytt 
lås- och passersystem med beröringsfria 
kortläsare. Nycklarna ersätts med person-
liga kodbrickor. Av de hundratals dörrar 
som finns i församlingens alla fastigheter 
så är den personliga kodbrickan pro-
grammerad så att man endast kan passera 
de dörrar man behöver. 

Tullinge gård blir pilotprojekt för föränd-
ringen. Nästa år fortsätter utbytet och 
omfattar i första etappen Tullinge kyrka 
och kyrkogårdsförvaltningens byggnader.

KyrKsTuGan
Hyresavtalet avseende Kyrkstugan skulle 
ha förlängts tre år, om vi inte hade valt 
att säga upp avtalet före 30 juni. Orsa-
ken till att vi valt att lämna lokalerna på 
Banslättsvägen 12 i Tullinge är att vi nu 
koncentrerar all barnverksamhet till våra 
egna, nya lokaler på Tullinge gård. 
Uppsägningstiden är nio månader, varför 
vi frånträder lokalerna 31 mars 2014.

TullinGe Gård
Tomten
Renoveringen av den övre stenmuren 
på Tullinge gård utfördes under första 
kvartalet. Stora volymer sten måste bytas 
ut på grund av att de ursprungliga mur-
stenarna spruckit när huvudbyggnaden 
brann ner. De delar av stenmuren som 
varit igenmurade med tegel har nu ersatts 
av en professionellt anlagd stenmur. Den 
grundläggning av stenmuren som utför-
des efter att säteribyggnaden brunnit ner 

i februari 1943, utfördes slarvigt med be-
tydande rasrisk, vilken nu är undanröjd. 
Båda omlagda stenmurarna och de två 
nya granittrapporna ger nu karaktär och 
förutsättningar för framtida verksamhet. 

Vad som återstår i fråga om markpla-
nering rör i huvudsak tomtytan kring 
den ombyggda Tegnérpaviljongen samt 
gårdsplanen.

Tullinge gårds paviljonger 
Tullinge gård är samlingsnamnet på 
församlingens tomtmark som rymmer 
fyra byggnader. De tre byggnaderna som 
utgör ”församlingshemmet på Tullinge 
gård” behöver särskiljas för att under-
lätta lokalbokningar och för att besökare 
ska hitta rätt. 

Namnen på byggnaderna har valts för att 
hedra tidigare ägare som har en särskilt 
positiv historia kopplad till Tullinge gård. 
Dessa personer är Johan Adler Salvius, 
Alice Tegnér och Ragnar Claesson. 

Det äldsta vita kvadratiska bostadshuset 
benämns av hävd Kungsstugan. Många 
tror att det stora röda bostadshuset vid 
ravinen är Kungsstugan. Denna förbist-
ring är ett skäl att tydliggöra vilket hus 
som faktiskt är Kungsstugan. 

Det vita kvadratiska huset som man 
passerar när man kör in på gårdsplanen 
byggdes av Ragnar och Elsa  Claesson 
som en pendang till Kungsstugan. Det var 
för övrigt makarna Claesson som skänkte 
parktomten på 20 000 kvm till kyrkan, 
vilket möjliggjorde både kyrkbygget och 
en kyrkogård för tullingeborna. Huset 
de själva lät bygga kallas Claessonpavil-
jongen.

Det röda huset som 2013 byggts om från 
bostadshus till församlingsverksamhet 
kommer att  i mycket användas för barn-
verksamhet. Därför är det naturligt att 
kalla detta hus Tegnérpaviljongen. 

Tegnérpaviljongen
Sedan Svea hovrätt avgjort hyrestvisten 
mellan församlingen och vår hyresgäst 
och därvid beslutat att hyresgästen var 
skyldig att flytta senast den 1 februari 
2013, kunde starten för ombyggnaden 
av bostadshuset äntligen ske i slutet av 
februari. Som alltid med riktigt gamla hus 

Dags för utflyttning ur Kyrkstugan.

Det röda huset på Tullinge gård som 
sedan 1970-talet använts som försam-
lingshem benämns Adler Salviuspavil-
jongen. 

Huset som numera heter Tegnérpaviljong-
en visar tecken på brandskador som man 
inte brytt sig om att reparera. 

Utbyte av den gamla fjärrvärmecentralen 
i Tumba kyrka
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upptäcks dolda skador som leder till för-
sening och fördyring av projektet. Omfat-
tande tilläggsarbeten blev nödvändiga på 
grund av flera tidigare bränder i huset 
och av rötskadat timmer. Balkongen var 
i så dåligt skick att den måste rivas i sin 
helhet och byggas ny.

Tegnérpaviljongen är en mycket gammal 
byggnad. Den dendrokronologiska under-
sökningen som vi låtit utföra i samband 
med renoveringen av Tegnérpaviljongen 
visar att virket från sågproverna avverka-
des vinterhalvåret 1661/1662 och vinter-
halvåret 1725/1726. Årtalen kan ses mot 
bakgrund av att diplomaten Johan Adler 
Salvius blev ägare till Tullinge säteri 1635 
och avled 1658. 
 
Vid kyrkovalet användes Adler Salvius-
paviljongen som vallokal. Samma söndag 
var det Öppet hus i Tegnérpaviljongen 
så att alla intresserade kunde gå husesyn 
i de nya lokalerna. Under hösten har 
barnverksamheten använt lokalerna på 
bottenvåningen, medan övre våningen 
utnyttjas som kontor för personalen.

Claessonpaviljongen
Parallellt med ombyggnaden av Tegnér-
paviljongen utfördes vissa ombyggnads-
arbeten i Claessonpaviljongen. På 
bottenvåningen ändrades planlösningen 
för att ge plats och en större foajé och en 
handikapptoalett. Vi tvingades oförutsett 
renovera en genomrutten takkupa och 
samtidigt byta till nya fönster och ny 
utvändig plåtbeklädnad. Huset kommer 
främst användas för ungdomsverksamhet. 
Kostnaderna för ombyggnaden har trots 
tilläggsarbeten hållits inom budgetramen.

boTKyrKa KyrKa
Under sommaren utfördes viss omfogning 
av stengolvet i koret och smärre invän-
diga lagningar av putsade  ytor. Utvändigt 
lagades nedfallen puts vid huvudentrén. 
Under sommaren avslutades även den ut-
redning om sprickbildning och sättningar 
i tornbyggnaden som skett kontinuerligt 
sedan 2010. Avvägning, sprickkontroller 
och lutningsmätning har skett höst och 
vår. Resultatet får anses gott, några akuta 
vertikala rörelser har inte upptäckts. 
Konsultfirman rekommenderar uppda-
tering av sprickkarteringen och fortsatt 
mätning men med glesare intervall. 
Arbetet ingår i vård- och underhållspla-
nen för kyrkan och ger underlag för vilka 
framtida åtgärder som kan behövas. 

Vård- och underhållsplanen för Botkyrka 
kyrka har under hösten kompletterats 
med en skadeinventering av kyrkans äldre 
inventarier inom materialkategorin måleri 
på trä och duk. Det innebär att vi får 
underlag för en åtgärdsplan av altarskå-
pet, altarringen, predikstolen, timglaset, 
nummertavlor, begravningsvapen, tavlor, 
sakramentskåpet, orgelfasaden, läkta-
ren, bänkinredningen, skrudskåpet m.fl. 
föremål. Inventeringen utfördes av en 
konservator knuten till Livrustkammaren.

ljuseTs KyrKa
Verksamheten i Ljusets kyrka har ökat 
så pass att utrymmena inte vill räcka till. 
Samtidigt har församlingens fastighets-
bolag Kyrkvärden ställts inför beslutet 
att säga upp lokalhyresavtalet för en 
hyresgäst i en intilliggande lokal på övre 
våningen. Då församlingen uppenbart 
behöver dessa lokaler för egen verksam-
het, har lokalhyresgästen sagts upp för 
avflyttning till utgången av december 
månad 2013. 

Under hösten har ett lokalprogram utar-
betats tillsammans med berörda anställda 
och olika förslag till lokallösningar ana-
lyserats. Tidplanen är att komma igång 
med nödvändiga ombyggnader av den 
uppsagda lokalen under första halvåret 
2014.

Tumba KyrKa
Vi har byggt om dörrparen till kyrksalen 
och enkeldörren till körrummet genom 
glasning och samtidigt renoverat dörrar-
nas ytskikt. 

Efter en längre tids kraftigt regn notera-
des inläckage i kyrksalens bakre hörn. 
Läcksökning visade läckage vid takspy-
gattens anslutning mot stående stam, 

den falsade kopparplåten håller inte tätt 
i detta område. Takets tätskikt behöver 
därför åtgärdas och i samband med detta 
behöver även underliggande konstruktion 
kontrolleras. Vidare behöver takets dag-
vattensystem tillsammans med  liggande 
delar i marken spolas igenom för att få 
bort eventuella hinder och stopp. 

Dessa arbeten avser vi att utföra i 
samband med renoveringen av norra 
flygelbyggnaden som utförs under 2014. 
I projektet ingår att renovera fjärrvär-
mesystemet, göra en översyn av ventila-
tionssystemet samt att utföra invändig 
tilläggsisolering av byggnaden och utbyte 
av alla fönsterpartier. 

Syftet är dels att öka komforten genom 
att komma till rätta med mycket ojämna 
temperaturer i olika delar av kyrkan samt 
att minska energikostnaderna. Särskild 
uppmärksamhet kommer vi att ha på 
eventuell förekomst av fukt och mögel.

Vi har undersökt temperatursvängningar 
i olika kyrkorum under en lång samman-
hängande period och vet vilka rum som 
uppvisar stora variationer och att vi tap-
par temperatur på vägen. Detta kommer 
vi till rätta med när vi byter styrutrust-
ning för värme- och ventilationssystemen, 
utrustningen är nu så ålderstigen att 
det är svårt att finna reservdelar. Styr- 
och reglerutrustningen håller ihop och 
kontrollerar att värme och luftbehandling 
levererar ett bra inneklimat till lägsta 
möjliga energianvändning. Målsättningen 
vid alla ombyggnader är att skapa funk-
tionella, kostnadseffektiva lokaler för den 
verksamhet församlingen bedriver - och 
med god arbetsmiljö. 

församlinGsexpediTionen
Församlingsexpeditionen i gamla kom-
munalhuset i Tumba är den enda lokal 
som församlingen hyr, övriga lokaler ägs 
av församlingen. Under året har hyresvär-
den bytt ut golvmattor i fyra kontorsrum 
och i tre wc samt bytt ut äldre wc-stolar.

änGsKyrKan
Under de senaste åren har vi successivt 
bytt ut äldre stolparmaturer utomhus. 
Detta arbete har nu slutförts då reste-
rande fem stolparmaturer byttes.
Inför Ängskyrkans 20-årsjubileum 1 
september har även viss in- och utvändig 
ommålning av utsatta partier utförts.
Reparation har skett av vikväggar. Mo-
torlås i entrédörren har bytts sedan detta 
förstördes vid åskväder i maj månad.

Lennart Sjöström, fastighetschef

Begravningsvapen och andra föremål har 
skadeinventerats. Bilden visar Magnus
Oliveblads begravningsvapen. Han 
skänkte en av kyrkklockorna till Bot-
kyrka kyrka. Vid arkeologiska undersök-
ningar under året fann man klockgjut-
ningsgropen utanför östra kyrkmuren.
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Tillsammans och var för sig
Mångfalden är stor i Botkyrka. Här ryms hela världen. Inget distrikt är likt det andra. Därför skiljer 
sig också arbetet mellan distrikten en del. Den gudstjänstfirande gemenskapen sätter sin prägel på 
verksamheten men gemensamt för alla är mötet i gudstjänst och nattvard. Här följer distriktens 
egna berättelser



sid 12

De gemensamma församlingsövergripan-
de körprojekten har på ett livgivande sätt 
stärkt både medarbetare och körsångare 
och fyllt bänkarna. Allt samarbete har 
lett till mer kreativitet och arbetsglädje 
men också kommunikationsmissar och 
krockar! 

Församlingshelgen på Stjärnholms stifts-
gård i september samlade till en gemen-
skap för både den svenska och finska 
verksamheten, barn och äldre, från Bot-
kyrka kyrka och Ljusets kyrka. Helgen 
stärkte relationer och blev en injektion 
inför hösten. 

I juni inbjöds alla till en sommarfest 
med dopet som tema och en dopmusikal 
uppfördes med barnkören och vuxna. Sen 
blev det cirkus, korv och bullar i gröngrä-
set vid Klockargården. 
Samtal har pågått om diakoni och om 
att bry sig om varandra i församlingen. 

Berättelsen om Den barmhärtige sama-
riern ur evangeliet har stärkt distriktets 
identitet i uppdraget att som kristna bry 
oss om och se våra medmänniskor. Att 
vara Guds händer i världen. 

Ett speciellt samarbete mellan internerna 
på Asptuna fånganstalt och ungdoms-
gruppen blev till under adventstiden. En 
julkrubba snickrades och inreddes för Je-
susbarnet. Möte över murar och gränser. 

Det viktigaste av allt är den gemensamma 
bönen, i grupper, på möten och guds-
tjänster. Här finner vi kraft och vila.

ord
Gudstjänsterna är pulsen i vår verksam-
het. Gudstjänstfirandet har ökat både 
under ons- och söndagar. I Ljusets kyrka 
har delaktigheten bland barn ökat med 
både läsning och liturgi. Fortsatt sats-
ning på de stora helgerna, framför allt i 

Botkyrka kyrka. Allhelgonahelgens strida 
folkström möttes av många anställda, 
ideella, ungdomar och körmusik. 

Med inspiration från finska verksamheten 
ordnades en uppskattad kväll med Sjung 
in julens sånger och fyllde kyrkan. Vi 
fortsätter självklart nästa jul. 

I det sverigefinska arbetet är både Mors 
dag och Självständighetsdagen stora 
höjdpunkter och samlar många som inte 
kommer till kyrkan till vardags. 

Arbetet med en ny gudstjänstordning har 
pågått genom enkäter, församlingskvällar 
och i verksamhetens grupper. Samtalen 
har i sig varit livgivande för gudstjänster-
nas angelägenhet och nerv. 

Att vi är en mångkulturellt präglad för-
samling är som tydligast i Ljusets kyrka. 
Svenskan är det språk som är gemensamt 

Norra Botkyrka
det som präglat norra botkyrkas distrikt under året är en tydligare samarbetsanda bland 

ideella och anställda medarbetare. att ”alla hjälps åt” genomsyrar distriktet. team har 

stärkts och bildats kring ungdomar, barn och diakoni. 



      sid 13

men finska har förekommit i gemensamma gudstjänster. Kanske 
behöver vi ändå reflektera mer kring språk och gudstjänst? Behö-
ver vi i vissa fall ordna med översättning under gudstjänsten? 

Kyrkvärdarna har blivit fler och många blir tillfrågade. Här har 
ungdomar tagits mer i anspråk. Däremot har det varit problem 
att få ideella att ställa upp att ordna kyrkkaffe i Botkyrka kyrka 
vilket inneburit att vaktmästare ordnat med det istället.  

När det gäller kyrkliga handlingar har arbetet med dopet inne-
burit att antalet döpta barn har ökat med 20, vilket är glädjande. 
Det beror möjligen på att ”tröskeln har sänkts” genom möjlighe-
ten till enskild doptid och drop in-dop. Varje nydöpt får ett par 
stickade sockor i gåva, ett tecken på Guds värmande kärlek. Sy- 
och hobbygruppen stickar sockorna, liksom värmande babyklä-
der som vårdcentralen förmedlar till behövande familjer. 

underVisninG
I Botkyrka kyrka har Söndagsskola för vuxna fortsatt en gång i 
månaden. Cirka 15 personer deltar i undervisning och uppskat-
tade samtal. 

Söndagsskolan för barn i Ljusets kyrka har 8-21 barn. Ungdoms-
ledare engageras för att hjälpa till i söndagsskolan och förhopp-
ningen är att deras närvaro blir mer kontinuerlig. 

På Asptuna fångvårdsanstalt kommer fler än tidigare på bibelstu-
dier. Fem konfirmerades under året och 2014 utökas konfirma-
tionsgrupperna till både vår och höst. 

Ungdomsverksamheten samlar fler ungdomar under onsdags-
kvällen. Varannan vecka fortsätter Vägen att fördjupa undervis-
ningen för unga. 

En fotbollskonfirmationsgrupp har startat där frälsarkrans och 
resa till Paris ingår. Enskilda gavs konfirmationsundervisning 
och vi arbetar för att möjliggöra olika former av läsning, både i 
grupp och enskilt. 

En lokalförening av Svenska kyrkans unga har startat och både 
inflytande och engagemang stärks i ungdomsarbetet. 

Interreligiös nattvandring är ett religionsdialogprojekt som star-
tats i Norra Botkyrka. Lokala nattvandringsgrupper har träffats 
med olika trossamfund. Tanken var att ”muslimer, hinduer och 
kristna vandrar sida vid sida”. 

Så har inte utfallet blivit men samarbetet med trossamfunden 
har stärkts, likaså med närsamhället och nätverken. Nu känner 
vi varandra och kommunen uppskattade vår kyrkas insats under 
oroligheterna i våras. Kyrkan öppnades för ungdomar parallellt 
med nattvandring.

En grupp i Grundkurs i kristen tro gavs på onsdagskvällar under 
våren men hade inga anmälningar till hösten. Vi behöver fundera 
på vad det beror på. 

Barn i Ljuset har startats och 20-30 barn samlas på tisdagsef-
termiddagarna för gemensamma aktiviteter och därefter olika 
grupper som barnkör och pyssel.  

Julspelen lockade över 600 barn från skolorna i Norra. Vi 
behöver tänka på att stärka resurserna då vi anser att detta är 

I maj fick vi möta kungen som firade 40 år på tronen och besökte 
Botkyrka kommun och Ljusets kyrka. Även drottningen var med. 
Det blev ett uppskattat besök för barn och föräldrar i BIV/S och 
för de äldres som deltog i födelsedagsfirandet.

Årets höjdpunkter

I Botkyrka kyrka gav Carola en julkonsert till förmån för Syrien 
tillsammans med  Dogge och en syriansk kör.

Tobias Helldins engagemang i ”Körslaget” med Dogge Dogge-
lito fick ringar på vattnet då kören övade i vår kyrka och två av 
medlemmarna sjunger i Power Lights, ungdomskören. 
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åreT i siffror

medlemmar   7 090  inVånare 41 275 

TillhöriGa  17 %

GudsTjänsTbesöKare i genomsnitt per gudstjänst  

   boTKyrKa KyrKa ljuseTs KyrKa
Huvudgudstjänst   49   56
Veckomässa      48
Musikgudstjänst   45   68
 

KyrKliGa handlinGar

norra boTKyrKa 2013 2012 2011 2010 2009
Dopgudstjänster  75 51 61 79 68
Antal dop  82
Konfirmationsgudstjänster 1 2 3 2 4
Vigselgudstjänster  28 18 31 27 26
Begravningsgudstjänster 84 86 65 89 81

boTKyrKa KyrKa 2013 ljuseTs KyrKa 2013
Antal dop 78  Antal dop 4
Konfirmation 1  Konfirmation 0
Vigsel 26  Vigsel  2
Begravning 78  Begravning 4

KorT om musiK 

Den ettåriga kören Botkyrka gospel 
har nu 25 medlemmar. Förutom att de 
deltog på den stora Gospelfestivalen i 
Stockholms konserthus, kom gospel-
sångerskan Maria Nordenback och höll
i en helgworkshop som avslutades med 
en fullsatt konsert i Ljusets kyrka. 

I Botkyrka kyrka har 16 musikgudstjänster av hög kvalitet följt kyrkoårets teman. 
Bl a framförde Botkyrka Motettkör Lars-Erik Larssons Förklädd Gud tillsammans 
med Ängskyrkans kör. 

Lunchmusiken i Botkyrka kyrka har utvecklats och varierats. 

Årets sista konsert höll Carola Häggkvist i Botkyrka kyrka till stöd för Syriens barn. 

en viktig verksamhet där evangeliet når 
många barn. Här har också musiken en 
stor plats.

Den nu ettåriga kören Botkyrka gospel 
har nu 25 medlemmar. Förutom att de 
deltog på den stora Gospelfestivalen i 
Stockholms konserthus, kom gospelsång-
erskan Maria Nordenback och höll i en 
helgworkshop som avslutades med en 
fullsatt konsert i Ljusets kyrka. 

diaKoni och själaVård
Det finns en samstämmighet hos oss i 
norra distriktet att människorna i verk-
samheter upplever trygghet och att man 
i bl a Sy- och hobbygruppen och Mötes-
platsen, tar hand om varandra. Vi vill 
fortsätta arbeta med denna själavårdande 
gemenskap. 

En ”diakonigrupp” har startat och sam-
las varannan fredag för måltid, samtal 
och bön. En grupp för psykiskt funk-
tionshindrade har träffats regelbundet för 
att tala tro och liv.

I kören Tonträffen finns en stark gemen-
skap som blev extra viktig då en medlem 
förlorade sin fru. 

Många människor kommer in i Ljusets 
för att få direkt hjälp. Vi funderar kring 
hur vi kan stärka det diakonala arbetet 
genom gemensam syn på ekonomiskt bi-
drag, att göra måndagar till mottagnings-
dag och se hur de nya lokalerna intill kan 
möjliggöra ett större diakonalt arbete. 

Under våren fick ett par kvinnor som tig-
ger möjlighet till dusch och mat hos oss. 

Finska verksamheten har samarbetat med 
finska föreningar och kommunen. Både 
Barnkören och Motettkören har sjungit i 
Alby och Hallunda centrum och respon-
sen har varit god och gett mersmak. 

mission
I augusti hade Allsång i Alby premiär! 
På Alby torg sjöng vi allsång med kör 
och musiker, delade ut information och 
pratade med folk. Vi planerar flera tillfäl-
len nästa sommar och högtalaranläggning 
har inköpts. 

Röda linjenprojektet stimulerar samar-
betet med de andra församlingarna som 
finns längs tunnelbanans röda linje. Här 
har också ideella medarbetare deltagit. 

Vi möter många som vill hjälpa till i för-
samlingen och ideella inom olika områ-
den växer. Vi fortsätter att arbeta för att 
icke anställda medarbetare ska engageras 
på många håll i kyrkan, alltifrån verk-
samhetsråd, fikat på onsdagar, inflytande 
i körer, nattvandring till diakonalt arbete. 

Vi är utmanade till att framöver fundera 
kring former för yngre ideella, som har 
kraft och ork till diakonalt engagemang. 
Samtal om ett diakonalt center i norra 

har börjat ta form. 

Vi hade premiär för en filmfestival under 
fastan för det internationella arbetet 
under hösten. 

Sara J Grip – präst och distriktsledare

Körer medlemmar
Två barnkörer 40 
Ungdomskör    8
Sex vuxenkörer 96
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Tullinge
en stor förändring (och påfrestning) under 2013 har varit renoveringen 

och inflyttningen på tullinge gård. under vårterminen trängde vi ihop oss i ett av 

husen och familjeverksamheten fortsatte i kyrkstugan. I september kunde vi äntligen 

flytta in i tegnérpaviljongen och familjeverksamheten tog plats på tullinge gård. 

de anställda kunde allteftersom få en egen arbetsplats. 

nu är vi alla samlade på en plats med två kyrkor i vårt distrikt: tullinge och lida.

I samband med kyrkovalet i september hade vi öppet hus på tullinge gård för att visa upp 

våra nya fina lokaler. det fanns bl a prova-på aktiviteter, tipspromenad och café.
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Årets höjdpunkter
dopfesTen
under flera år har vi arbetat för att 
stärka dopets ställning. Det har 
gjorts på olika sätt, ett av dem var 
att bjuda in till dopfest i september. 
Det hela började med en andakt 
i kyrkan, efter den gick alla ge-
mensamt ner till Tullinge gård där 
glassbuffé väntade. I kyrkan
sjöng vi sånger och psalmer som 
många
kände igen, vi tände dopljus, de 

inbjudna dopbarnen fick ta emot varsin barnpsalmbok och de som döpts i Tullinge 
kyrka fick ta med sitt doplöv hem. Vi vågade inte ha så stora förhoppningar men det 
kom många fler till dopfesten än de som anmält sig. Det blev ett uppskattat sätt att 
uppmärksamma dopet. 

     

allhelGonahelGen
     

Fler och fler kommer till Tullinge 
kyrka och kyrkogård under Allhel-
gonahelgen. Vi har utökat öppet-
tiderna för att möta efterfrågan. 
2013 var kyrkan öppen på fredag 
14.00-20.00, lördag 10.00-21.00 och 
söndag 11.00-14.00. 

Mycket uppskattad var den levande 
musiken varje heltimme under lördag 

eftermiddag och musik- och minnesgudstjänsten på lördag kväll. Inför Allhelgonahel-
gen delar distriktet ut 800 ljus vid Tullinge pendeltågsstation. 

jul
Julens gudstjänster är uppenbarligen viktiga för tulligeborna. Under ett dygn kom 
många hundra människor för att fira gudstjänst i Tullinge kyrka och Lida. Mycket 
glädjande ser vi tillbaka på två ”stora” julottor där Lidas sticker ut med 94 deltagare!
På julaftons förmiddag firades två krubbgudstjänster i Tullinge kyrka i form av julspel, 
fler och fler hittar hit och kyrkan fylls nu till brädden. På annandagens eftermiddag 
firades musikgudstjänst när kyrkan ännu en gång var proppfull!

ORD
GudsTjänsT och GudsTjänsTmusiK
Arbetet med gudstjänsten utifrån förslag 
till ny kyrkohandbok har fortsatt under 
hela 2013. I Tullinge kyrka har det bidra-
git till upplevelse av större delaktighet i 
gudstjänsten. Den liturgiska musiken som 
vi prövat har blivit väl mottagen. Arbetet 
med att prova ny musik har i sig bidragit 
till större engagemang i gudstjänsten. Att 
det tillkommit nytt med den nya handbo-
ken har inspirerat.

Här måste också nämnas söndagsskolan 
som startat i början av året. Den äger 
rum varannan söndag under gudstjänst-
tid. Den har bidragit till att fler åldrar 
finns med i söndagens gudstjänst och har 
tillfört ”liv” som uppskattas av många.

Gudstjänsterna på Lida är uppskattade 
för sin enkelhet. Här finns stort utrymme 
för spontana bidrag.

När det gäller de kyrkliga handlingarna 
är antalet begravningar i stort sett det-
samma som under 2012.

Vi kan fortsatt konstatera att både Tul-
linge kyrka och Lida idrottskyrka är 
populära dopkyrkor. På Lida har vi de 
senaste tre åren haft ett 60-tal dop varje 
år. I Tullinge kyrka ser vi har antalet dop 
ökat det senaste året. 

 När det gäller vigslar kan vi konstatera 
att antalet har sjunkit både i Tullinge och 
Lida kyrkor. 
Under året ägde två konfirmationer rum. 
I Tullinge har vi fortfarande möjlighet att 
komma ut på skolorna för att informera 
om konfirmation vilket vi är tacksamma 
för. 

underVisninG
Kanske är den tydligaste undervisningen 
i Tullinge den som äger rum i konfirma-
tionsgrupperna och i ungdomsgruppen 
som i olika former kontinuerligt får del 
av undervisning. 
Med stor glädje har vi tagit emot Credos 
(unga vuxna) önskemål om mer fördjup-
ning med tydlig inriktning, genom samtal, 
föreläsningar och bibelstudier.

Många av kyrkvärdarna uttrycker glädje 
över de bibelsamtal som äger rum i sam-
band med gudstjänstplaneringarna.

Flera nystartade barnkörer innebär mer 
med undervisning för barn.

Ett härligt tecken på att det går att 
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åreT i siffror

medlemmar          11 596  inVånare 17 649 

TillhöriGa          66 %

GudsTjänsTbesöKare genomsnitt per gudstjänst  

   TullinGe KyrKa lida idroTTsKyrKa
Huvudgudstjänst   44   27
Veckomässa   15 
Musikgudstjänst   59   28
 

TullinGe  2013 2012 2011 2010 2009
Dopgudstjänster  121 100 134 101 98
Antal dop  125
Konfirmationsgudstjänster     4 2 3 5 2
Vigselgudstjänster    26 39 41 39 37
Begravningsgudstjänster   71 71 95 61 75

lida idroTTsKyrKa 2013 TullinGe KyrKa 2013
Dop   58  Antal dop 67
Konfirmation  0  Konfirmation   4
Vigsel  14  Vigsel  12
Begravning  0  Begravning 71

KorT om musiK i TullinGe

Under året har vi haft två Sångskratt. 
Förskolor inbjöds att komma med sina 
5-åringar för att sjunga i kyrkan. Det 
var vid båda tillfällena över 100 perso-
ner i kyrkan. 

Under hösten besöktes två förskolor 
och övade sångerna som vi sedan sjöng 
i kyrkan.

Under året har vi haft 14 konserter i 
Tullinge kyrka.

trampa nya stigar med ny vind i håret 
även om livet varit bökigt var när en av 
mammorna på öppna förskolan önskade 
undervisning som resulterade i konfirma-
tion. Självklart en höjdpunkt för henne 
men även för dem som fick vara med. En 
stor del av undervisningen skedde vid ett 
av fikaborden på öppna förskolan - en 
bild för hur undervisning kan få ta plats 
mitt i vardagen.

Vi funderar en hel del på hur undervis-
ningen kan få ta större plats i distriktet.

HANDLING
diaKoni och själaVård
Både Tullinge gård och Lida idrottskyrka 
har vackra omgivningar som skapar 
miljöer där människor kan känna sig 
trygga och hemma. Här får vi verka och 
skapa gemenskaper som är stärkande för 
den svage, uppiggande för den trötte och 
livgivande för var och en av oss.

Våra öppna gemenskaper såsom Sopp-
lunchen och Öppna förskolan blir allt 
viktigare för allt fler. Här byggs gemen-
skaper som i sig är bärande för den som 
behöver det.

Under 2013 har arbetet på äldreboendet 
Kärsdala riktigt tagit fart. Samarbetet 
med personalen har fördjupats och allt 
fler av de äldre har deltagit i andakterna. 
Kontinuitet och lagarbete (både anställda 
och ideella) har gett frukt.

Ett viktigt samarbete där Tullinge distrikt 
varit en av många aktörer var Jul i 
gemenskap som 2013 höll till i Tumba 
kyrka och dit 120 personer kom.
I början av 2013 dog en av lärarna på 
Tullinge gymnasium. I samband med 
detta fanns vi plats och hade en viktig 
funktion för att skapa utrymme att ut-
trycka och samtala kring förlust och sorg.  

Under 2013 skedde också ett mord som 
skapade stor oro i ett av bostadsområde-
na i Tullinge, även här fick vi finnas med 
i arbetet att skapa trygghet och i samtal 
kring rädsla, förlust och sorg. Vi fanns på 
plats i bostadsområdet men vi öppnade 
även upp kyrkan för ljuständning och 
andakt.

mission
Ljusutdelningen inför Allhelgonahelgen 
vid pendeltågsstationen är nu etablerad 
och många förväntar sig att vi ska stå där. 
Lida idrottskyrka är en naturlig mötes-
plats. På sina egna villkor kan människor 

som besöker området eller arbetar där 
närma sig kyrkan.

Under hösten hölls en projektkör, ett sätt 
att prova på både kör och kyrka.

Under 2013 har två av de anställda i di-
striktet gått utbildningen Att leda ideella. 
Detta som ett uttryck för att vi tycker att 
de ideella är viktiga och nödvändiga för 
oss i distriktet och med förhoppningen att 
få fler redskap som förbättrar arbetet i att 
engagera fler.

De ideella medarbetarna finns i distriktet 
och gör betydelsefullt arbete med t. ex. 
vara ledare i konfirmandarbetet, koka 

soppa, skaffa altarblommor (under som-
maren), ljusutdelning vid Allhelgona. 
Förhoppningen är att de ideella medarbe-
tarna ska bli ännu fler.

Det internationella arbetet har svårt att 
riktigt ta fart. Material och information 
kring Svenska kyrkans fastekampanjer 
har funnits. Vi fanns också med vid 
Tullinge torgs julmarknad med insam-
lingsbössor. Där samlades pengar in till 
Svenska kyrkans internationella arbete.

Eva Ellnemyr, distriktsledare

Körer medlemmar
Babyrytmik
Småbarnsmusik 15
Sångprickar  10
Tonprickar   5
Barnkör  13
Diskantkör  10
Ungdomskör   4
Koralkören  varierat antal
Kammarkören 23
Projektkören  22
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Tumba kyrka
vi vill vara en diakonal och musikalisk kyrka med gudstjänst i centrum. 

detta har blivit tydligare under året. under 2013 har tumba kyrka alltmer utvecklats 

till en kyrka där vi ser mer blandade åldrar. spanska och arabiska hörs i allt större skala. 

bland anställda och ideella medarbetare och bland besökare finns flera språk. 
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våra olika ursprung och erfarenheter berikar gemenska-
pen. Såväl i gudstjänst som i de andra mötesplatserna Öppet 
Hus och Stilla Söndag märks detta som en frukt av ett medvetet 
förhållningssätt att tänka in alla åldrar på ett bättre sätt. Delak-
tigheten har ökat i gudstjänsten och i de olika arbetsgrupperna. 
Vi ser fler familjer och barn bland gudstjänstbesökarna.

Under hösten började månadsmöten med ideella för att hitta mer 
strukturerat tänkande och finna stödstrukturer och organisation 
som fångar upp engagemang och vilja till delaktighet. Vi värnar 
om den öppna kyrkan och om ett gott bemötande där delaktig-
heten och det relationella skapar mening och sammanhang. 

Gudstjänstutvecklingen går vidare och har fått skjuts av prövo-
året med förslag till nya kyrkohandboken. Utmaningen och 
målet är att skapa en mässa som vi själva inte vill vara utan.

Musikens roll är stor, i körer och med musikanter. Bach i Bot-
kyrka, Musikvecka med tema Nutida Musik och Technomässan 
var speciella satsningar.

ORD
GudsTjänsT och GudsTjänsTmusiK
Det finns en tradition av gudstjänstutvecklig i Tumba kyrka 
sedan många år och som ständigt aktualiseras. Under 2013 har 
vi sett att vi både blir fler och att delaktigheten ökar, på sön-
dagarna och på torsdagarna. Veckomässan har ett berörande 
Kristusrop och vi ser både ungdomar och barn delta. 

Fler familjer finns i församlingens gudstjänstliv och på sönda-
garna kommer några fler barn. Det rika kör- och musiklivet 
präglar ofta gudstjänsten på ett berörande sätt. Åtta körer med 
85 körsångare i åldrarna 3-80 år övar varje vecka samtidigt som 
de skänker glädje och gör skillnad i gudstjänstlivet.

Speciellt att nämna, är gudstjänsterna på spanska, Missa Criolla 
och Allhelgona samt Technomässan för i första hand ungdomar. 
Mellan 100 och 150 kom på var och en av dessa gudstjänster.

underVisninG
Öppna förskolan har fått en tydligare andakt med bön, ljuständ-
ning och berättande. Det är ett inslag även i nystartade junior-
verksamheten som pågår i anslutning till barnkörerna. Barnens 
stund i mässan på söndagar är nytt för i år. Barnen är med i 
början av gudstjänsten och går sedan till sitt eget rum där de får 
höra bibelberättelser kring veckans tema. 

Nio konfirmander, varav fem går ledarskola, har resulterat i en 
utökad ungdomsgrupp. Vi har nu två ungdomsgrupper. De äldre 
ungdomarna var på vinterläger i Åre och på Ortodoxa akademin 
på Kreta.

Varje torsdag efter veckomässan har det funnits olika grupper 
för samtal. Under slutet av året startades Tro och Liv, med inspi-
ration från Lectio Divina. Vi läser kommande söndags texter och 
anknyter till våra liv just nu. Mitt liv och min tro – hur går det 
ihop? 

Bibeläventyret är ett redskap i skolkyrkan som det öppnats möj-
ligheter att komma igång med i början på 2014. Tunaskolan har 
visat stort intresse för att vi ska få möta alla i åk 4 under våren 

Årets höjdpunkter

Tumba KyrKa fyllde 40 år
 Det blev en fin jubileumshelg med en dag att mötas och minnas 
med historiska rummet som rymde människor och minnen från 
40 år med gäster från när och fjärran. Det var festligt och gläd-
jefullt. På söndagen firades en fin Festmässa med jubileumslunch 
och på kvällen ljöd Bachs Juloratorium med körsångare från 
flera håll i församlingen. 

GudsTjänsTpraTeT leVer 
Under hela året har vi provsjungit och provläst och valt ut för 
att testa. Sedan hösten finns även Barnens stund. Barnen har en 
stund i kyrkan och en stund för sig själva med bibelberättelse, 
pyssel, lek och sång. Det kommer gradvis fler barn vilket är 
mycket glädjande. Även Tankepinnen finns som ett moment där 
vem som vill kan dela en tanke kring tro och liv, för att få en ny 
röst för församlingen att identifiera sig med. 

Världen flyttar in i kyrkan  •  ideellt arbete Växer
Glädjen och berikandet av att dela liv och tro människor emellan 
från olika etniska bakgrunder är påtaglig. Tumba kyrka speglar 
alltmer Botkyrka kommun som en mångkulturell och livlig plats. 
Det är spännande att finnas i denna blandning av ursprung och 
erfarenheter. Detta värnar vi om i processen att försöka vara en 
mera relevant kyrka framöver.
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åreT i siffror

Tumba och änGsKyrKan

medlemmar          10 730  inVånare  22 776

TillhöriGa          47 %

GudsTjänsTbesöKare genomsnitt per gudstjänst  

   Tumba KyrKa 
Huvudgudstjänst   46   
Veckomässa   29 
Musikgudstjänst   50   

Tumba KyrKa  2013 2012 2011 2010 2009
Dopgudstjänster  17 16  6 16  1
Antal dop  18
Konfirmationsgudstjänster  2  0  3  1  1
Vigselgudstjänster   4  1  0  3  3
Begravningsgudstjänster 18 20 18 29 26

musiK i Tumba KyrKa
Körer   medlemmar
Tre barnkörer  20
Ungdomskör   4
Fyra vuxenkörer  60

Musiklivet i Tumba kyrka har en hög ambition och är rikt varierat. Varje söndags-
eftermiddag under terminerna har kyrkan varit öppen efter gudstjänsten och avslutats 
med en musikgudstjänst klockan 16.00. Ibland har det varit stora konserter och 
ibland meditativ orgelmusik.

Bland annat gjordes tre större musikaliska satsningar under 2013:
Vår tids musik, en vecka i april som innehöll nyskriven musik i olika genrer såsom 
surroundkonstert, kyrkomusik, körverk och elektronisk konstmusik med dans. Den 
världsberömde trombonisten Christian Lindberg höll föredrag och berättade om sitt 
liv som kompositör.
Bach i Botkyrka var höstens musikaliska tema i flera distrikt och avslutades med att 
körerna framförde Bachs Juloratorium i sin helhet. Del 1-3 vid Tumba kyrkas 40-års-
jubileum och de avslutande delarna vid trettonhelgen.
Technomässan, en mässa med klubbmusik, firades vid lucia. Många ungdomar deltog 
i mässan tillsammans med församlingens ungdomskörer. 

Jubileum
Året kretsade mycket kring att kyrkan 
under hösten skulle fylla 40 år. Själva 
firandet kom att äga rum 7-8 december. 
Församlingsbor och personal uppmana-
des att låna ut fotografier och berättelser 
om kyrkan. Till jubiléet sammanställdes 
även en ny folder om Tumba kyrkas 
tillkomst. Stämningsfull församling i 
kyrkan på lördagen, där bl.a. Kerstin 
Ogenstam, tidigare ordförande i verk-
samhetsrådet i Tumba kyrka, berättade 
om allt engagemang och arbete som görs 
i Tumba kyrka. Martin Modéus, biskop 
i Linköpings stift och tidigare under flera 
år komminister i Tullinge och Tumba pas-
torat, firade gudstjänst med församlingen 
på söndagen. Dagen avslutades med att 

och alla i åk 5 under hösten. Detta blir en 
viktig satsning framöver också. 

HANDLING
diaKoni och själaVård
Våra öppna mötesplatser som Öppet Hus 
och Stilla Söndag blir en samlingsplats för 
dem som söker trygghet och gemenskap. 
Varannan vecka har mellan 25 och 45 
äldre kommit till sopplunch. Några har 
tagit med grannar eller bekanta som på 
så vis hittat ett sammanhang som skänker 
glädje och förtröstan. Onsdagsträffen, 
som är stommen i den nedlagda syfören-
ingen, har andakt och gemenskap som 
hörnstenar med mer prat och mindre bro-
deri. I arbetslaget har vi försökt utveckla 
vårt diakonala förhållningssätt, oavsett 
om man är vaktmästare, körledare eller 
diakon. 

Vi planerar en ny öppen grupp för männi-
skor som under en längre tid tillsammans 
kan söka förändring i sitt liv utifrån vars 
och ens problematik. Vi kom inte igång 
under hösten men det finns klara behov 
och möjligheter utöver den enskilda 
själavården. 

Vi har under året följt familjer med olika 
problematik, flyktingskap, fattigdom, 
missbruk, psykisk skörhet, sjukdom för 
att nämna några. En del deltar i vårt 
familjläger och/eller sommardagläger. 
I detta arbete har vi stor nytta av vårt 
nätverk där socialförvaltning, polis, kvin-
nojour, brottsjour och Hela Människan 
ingår.

mission
För att möta människor i vardagen ut-
anför kyrkans väggar delar vi ut 500 ljus 
och program vid pendeltåget i allhelgona-
tid. Under sommaren sitter vi ibland på 
Tuna torg med fika och en pratstund. 

Musikerna har under senaste halvåret 
börjat skapa en ideell orkester. Det är 
ännu ingen full orkester men några in-
strumentalister har spelat i gudstjänsten.

Efter att en kvinna påpekat att det är 
svårt att veta om kyrkan är öppen, har 
vi nu en skylt som vi ställer ut för att 
påminna om att kyrkan är öppen för 
enskild andakt, bön och ljuständning. 
Det finns alltid en kopp kaffe och oftast 
någon att prata med.
Vi själva och de som vi möter på ett bra 
sätt, visar på att det finns tro, hopp och 
kärlek i kyrkan. Ord och handling är mis-
sion. Inte minst handling.

första delen av Bachs juloratorium fram-
fördes i en fullsatt kyrka.

Det ideella medarbetarskapet är viktigt i 
Tumba kyrka. Vi har diskuterat hur det 
kan förbättras och utvecklas. Det har 
kommit förslag på att möten bör hållas 
månadsvis, där ideella kan samlas kring 
sitt uppdrag och även anmäla intresse för 
nya. Några ideella medarbetare deltog i 
Idédagarna i Norrköping. 

Samlingen i Tumba kyrka på julafton blev 
en kyrka när den är som bäst med vänlig 
och familjär stämning. Många var där 
och ideella medarbetare ställde upp.

Thomas Bengtsson, distriktsledare
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Ängskyrkan

barnen har sin givna plats i alla gudstjänster, ljuständning runt dopfunten, 

sång tillsammans med församlingen innan söndagsskolan börjar. 

I söndagsskolan används materialet skatten
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Årets höjdpunkter 

VårTerminsuppTaKTen 
den 13 januari var en dag med glädje och 
gemenskap över åldersgränser, gudstjänst, 
barnbiblar och doppresenter som utdela-
des till inbjudna barn för att söndagssko-
lan började för terminen. Efter kyrklun-
chen, för 135, började dans kring granen. 
Därefter lek och bus för barnen i under-
våningen och ett föredrag om Luther för 
de vuxna i kyrksalen. Föredragshållaren 
blev sjuk samma morgon, men tack vare 
goda frivilliga blev det ett föredrag med 
mycket innehåll. Dagen avslutades med 
kaffe,  kaka samt tomte och godispåsar.

     

änGsKyrKan 20 år. 
Jubileet firades under helgen 31 augusti 
och 1 september med minnenas kväll 
på lördagkvällen som innehöll tävling, 
tidslinje om första kontakten med Ängs-
kyrkan eller redan från Broängskyrkans 
tid samt filmcollage från invigning och 
10-årsjubileum. Det blev många kära 
återseenden massor av minnen delades. 

I festmässan på söndagen medverkade 
förutom förstärkt körsång även våra 
tidigare medarbetare Andreas Holmberg 
med predikan, diakonerna Ulrika Öberg, 
Elisabeth Gustafsson och Åsa Gyris bad 
kyrkans förbön. Martin Modéus, celebre-
rade nattvarden. Efter Festmässan, med 
ca 200 besökare, bjöds på kyrklunch, 

 där minnen och önskningar om allt gott  
 för framtiden i Guds arbete delades. 

barnänGen - en ny verksamhet som 

lockar många
Fritidsängen, som var en öppen verksam-
het för mellanstadiebarn, lades ner efter 
vårterminen (underlaget uteblev när Stor-
vretskolan renoverades). Istället startades 
en ny verksamhet på eftermiddagstid som 
vi kallar ”BarnÄngen”, som vänder sig 
till barn upp till 6 år. 

Vi erbjuder babyrytmik för de minsta och 
mini-röris för de större. Träffarna avslu-
tas gemensamt med en andakt. Många 
familjer har stannat för att äta på Mat 
med prat. 

ORD
GudsTjänsT
Gudstjänster/mässor har följt den nya 
agendan, som blev klar till advent 2012 
och som utvärderades under hösten vid 
öppna träffar. Där framkom önskemål 
om en agenda med karaktär av mer 
eftertanke.

I våra gudstjänster har vi ett delande, som 
likt förra året är ett uppskattat moment 
av gudstjänstdeltagarna men många drar 
sig för att själv bidra.
Gudstjänsterna är viktiga tillfällen till 
fördjupning och inte minst samtalen i 
ansvarsgrupperna vid planeringen av 
gudstjänsten. Även kyrkkaffet ansvarar 
ansvarsgrupperna för.

Den årliga missionsdagen för EFS hölls 
den 3 februari då Martin Nilsson, infor-
matör på EFS, kom och delade vår guds-
tjänst med predikan och information. 
Gåvor har givits till våra projekt, Ko-
kalvprojektet i Tanzania och Ledarskaps-
utbildning för kvinnor i Etiopien, genom 
Temacafé och BIAL i söndagsskolan. 

Några sommargudstjänster blev ”musik 
i sommarkväll” med sommarkören och 
Kristina Åkesson med trio från Immanu-
elskyrkan.

underVisninG
Det finns två hemgrupper som träffas 
varannan vecka för samtal kring bibel-
texter och bön. På Temacafé varannan 
tisdagskväll erbjuds ett rikt och varie-
rande program. 

Scouter
Under våren startade vi ett scoutprojekt 
med inriktning mot ett läger på somma-
ren. Vi åkte på en hajk till Åvakåtorna 
och sen på EFS distriktsscoutläger i 
Getsjötorp, nära Finspång. 

Bibeläventyret och andra kontakter med 
skolor
Nytt för i år är arbetet med Bibeläven-
tyret, ett material som visar bibelns 
berättelser åk 4 och 5. Även i övrigt har 
kontakterna med skolorna förbättrats 
under 2013. Många kom till både julspel 
och påskspel, som vår barnkör haft för 
förskola-åk 2. Kassmyraskolan kom och 
höll julspel, för sammanlagt 935 elever 
och anhöriga. 

Berg- och dalbana i konfirmandarbetet
Konfirmandarbetet i Ängskyrkan har 
under 2013 gått lite upp och ner. Skillna-
den mot tidigare år är att vi i år bedrivit 
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åreT i siffror

Tumba och änGsKyrKan

medlemmar          10 730  inVånare  22 776

TillhöriGa           47 %

GudsTjänsTbesöKare genomsnitt per gudstjänst  

   änGsKyrKan 
Huvudgudstjänst   52   
Veckomässa   18 
Musikgudstjänst   90 

änGsKyrKan  2013 2012 2011 2010 2009
Dopgudstjänster  12 18 11 17 15
Antal dop  14
Konfirmationsgudstjänster 2 2 1 2 2
Vigselgudstjänster  2 3 0 3 2
Begravningsgudstjänster 5 10 10 2 10

musiK i änGsKyrKan
Körer
Barnkör och diskantkör 20 medlemmar
Ungdomskör   5 medlemmar
Ängskören  10 medlemmar

Körerna medverkar i gudstjänster, musikcaféer, konserter m. m. Utöver körerna med-
verkar många enskilda solister i gudstjänsterna. 

Några sommargudstjänster utformades som ”musik i sommarkväll” med sång av som-
markören. Den 25 augusti sjöng vår tidigare medarbetare Kristina Åkesson med trio 
från Immanuelskyrkan. 

Vissa år delar vi ut ett musikstipendium ur Bert-Allan Edströms minnesfond. Under 
2013 gick stipendiet till Magnus Berggren. En ny flygel stod på plats okt-nov 2012, 
och invigningskonserten med Solveig och Bertil Wikman, Tullinge, hölls den 6 juni 
2013. 

verksamheten själva, att vi tydligare 
kopplat ihop med ungdomsarbetet då 
ungdomsgruppen bjudits med på konfir-
mandlägren. Vintergruppen åkte på läger 
till Saxnäs under sportlovet med ungdo-
mar från Ängskyrkan och konfirmander, 
ungdomar från Tullinge kyrka. 

De konfirmerades i slutet av april.
För första gången på många år hade 
Ängskyrkan en egen konfirmandgrupp på 
sommaren. De åkte i början av sommar-
lovet på läger, tillsammans med ungdoms-
gruppen till Gotska sandön.
Tyvärr blev det inte någon vintergrupp 
2013/2014. Vi funderar mycket på vad 
som gör att intresset varierar så mycket. 
Dock kan konstateras att vi av årskullen 
1999 ändå nått fler än tidigare årskullar. 

Aktiv och stabil ungdomsgrupp
Under 2012 gjorde vi en nystart av ung-
domsgruppen baserat på årets konfir-
mander och under våren kom drygt 10 
personer regelbundet. Många följde med 
på sportlovslägret. Även på sommaren 
åkte ungdomar med på konfirmand- och 
ungdomsläger till Gotska sandön. Den 
goda gemenskapen bidrog sannolikt till 
att 10 av de 12 konfirmanderna under 
hösten varit mer eller mindre regelbundna 
deltagare på ungdomsgruppen. Under 
hösten har ungdomsgruppen även varit 
ansvarsgrupp vid en gudstjänst. 

Församlingshelg
Årets församlingshelg var på Åkerögår-
den i början av oktober på temat Vi är 
ett folk på vandring. Helgen lockade dem 
som varit med tidigare men även första-
gångsbesökare.

HANDLING
diaKoni
Diakoni är en viktig del och en levande 
del i verksamheterna både bland vuxna 
och barnen, med betoning på det enskilda 
mötet. Det diakonala uppdraget är 
också vårt gemensamma uppdrag som 
kristna att möta våra medmänniskor med 
respekt, omsorg och kärlek, såväl i mötet 
i våra lokaler som utanför kyrkan. Det 
visar vi i kontakterna och besöken på äld-
reboenden, serviceboenden och sjukhem. 

Dagcentralerna bjuds in till kyrkan vid 
fyra tillfällen, sorgegrupper för dem som 
mist en nära anhörig, men även födel-
sedagsfirandet för äldre fyller en viktig 
funktion. Exempel på detta är samarbetet 
med Hela Människan som arrangerade 
Jul i gemenskap, Valborgsfirandet för 
hela familjen i samarbete med Hågelby. 

Genom Pingstkyrkan hjälpte vi till att 
dela ut matkassar vid jul till behövande 
familjer. 
Nattvandringen gjordes den helg då 
oroligheter spreds över Botkyrka och 
även nådde Ängskyrkans distrikt. Natt-
vandringen anordnades bl.a. av Lagrets 
ungdomsgård.
Gemenskap och öppenhet erbjuds även 
vid Mat och prat, soppluncher och 
många andra tillfällen.

hjälpa Till och  hjälpas åT
Vi är många frivilliga som tillsammans 
med anställda hjälps åt att leda och ge-
nomföra arbetet. Vi tycker det är viktigt 
att det finns en ”vi-känsla” som alla är 
inbjudna att bidra till och vara en del 
av. Man kan få ”hjälpa till” med många 
olika saker, men många växer in i en 
känsla av att vi ”hjälps åt”.

Ett härligt tillfälle att bevittna detta är 
julbasaren då många är engagerade på 
olika sätt, men även en vanlig vecka finns 
många ideella med i arbetet i ansvars-
grupper, hemgrupper, som fixar något, 
hjälper till med barnkören, lagar mat, 
programmerar om kollektomaten etc.

I februari ordnades en barnkördag, som 
avslutades med Musikcafé . Ungdoms-
kören deltog i ”Technomässan” i Tumba 
kyrka. Mässan var ett gemensamt projekt 
för alla distriktens ungdomsgrupper- och 
körer. Samarbetet gav en gemensam och 
ny gudstjänstupplevelse och visar att vi 
tål nya ”stilgrepp”. Vi fick Tumba kyrka 
att sjunga, dansa och bli en välbesökt 
ungdomssatsning i församlingen.

Anna-Lena Eriksson, distriktsledare
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VerKsamheTen
Botkyrka församlings centrala adminis-
tration består av sju personer exklusive 
kyrkoherden. I administrationen uppgif-
ter ingår bokning av lokaler, förrättningar 
och verksamheter, HR , Ekonomi, IT, 
Informationsverksamhet och löneadmi-
nistrationen. Löneadministrationen köps 
från Huddinge församling. Dessutom 
tillkommer administrativa funktioner för 
kyrkogårdsförvaltningen och fastigheter 
på tre personer. Sammanlagt  består de 
administrativa stödet i församlingen av 
11  medarbetare inklusive kyrkoherden.

budGeT i balans
Arbetet med att analysera framtiden för 
Botkyrka församling och den framtida 
ekonomin har fortsatt. Utgångspunkten 
för analysen handlar om vilken verksam-
het församlingen långsiktigt ska prioritera 
och utifrån en ekonomisk analys bedöma 
med vilken kvalité och omfattning vi har 
förmåga att bedriva verksamheten.

iT
När det gäller den fortsatta IT- utveck-
lingen har vi under året fortsatt imple-
mentering av Avenyprodukter. Under året 
har vi startat budgetmodulen. Tester har 
också gjorts avseende synkronisering av 
kalendern i bokningsprogrammet och 
Outlook.

Inom Stockholms stift bedrivs ett aktivt 
arbete med att hitta samverkansformer 
inom olika funktioner. År 2012 imple-
menterade församlingen den gemensam-
ma telefoniplattformen och gemensamma 
IT -plattformen (GIP). Det kapacitetspro-
blem, både tekniskt och supportmässigt, 
som uppstod i samband med starten har 
tyvärr kvarstått under lång tid och på-
verkade arbetssituationen negativt även 
under 2013.

Avsikten från Nationell nivå är att upp-
gradera GIP- plattformen under våren 
2014, med förhoppningar om att merpar-
ten av problem därmed ska bli lösta.

KonTanThanTerinG
Bankernas övergång till kontantlösa kon-
tor har under året accentuerat problemet 
med hantering av kollekter, betalning av 
kyrkkaffe och soppluncher. För att klara 
av logistiken med mynt och sedlar har 
församlingen slutit avtal med NOKAS 
värdetransporter som kommer och häm-
tar dessa på församlingsexpeditionen.

Församlingen har idag i Ängskyrkan en 
kollektomat för att kunna betala med 
kort. Tyvärr är denna lösning dyr efter-
som både banken, kortterminalleverantö-
ren tar avgifter för varje transaktion samt 
att hyra/köp av själva möbeln inklusive 
dator är relativt dyr.

Under hösten har vi hittat en billigare 
lösning som kommer att testas under 
2014 och bygger på att koppla ihop en 
surfplatta och kortläsare mot ett företag 
som heter iZettle.    

KommuniKaTion
Röda linjen
I samarbete med Skärholmens och S:t 
Mikaels församlingar planerade vi för ett 
gemensamt kommunikationsprojekt mel-
lan våra församlingar. Syftet är att utifrån 
våra församlingsbors vardag längs tun-
nelbanans röda linje göra Svenska kyrkan 
synlig och utnyttja våra resurser effektivt. 

Extern webb - intranät 
Under våren 2013 övergick vi till Svenska 
kyrkans gemensamma webbplattform.

arbeTsmiljö
Det systematiska arbetsmiljöarbetet fort-
går löpande dels med skyddsronder och 
med veckovisa uppföljningar i samband 
med medarbetarträffarna på distrikten.

I samband med att anställningen av 
säsongsanställningar på kyrkgårdarna 
genomförs en introduktion där viktiga 
rutiner och föreskrifter avseende arbets-
skydd och arbetsmiljö redovisas. 

En samlad bedömningen är att den 
fysiska arbetsmiljön är på en mycket 
god nivå. Den psykosocialmiljön är mer 
svårmätbar, men en ökad fokusering 
på denna miljöfaktor sker vid de olika 
arbetsplatsträffarna i församlingen. 

frisKVård
Botkyrka församling har ett antal akti-
viteter för att uppmuntra personalen till 
motion och välbefinnande på fritiden, 
som också stärker dem i sin arbetssitua-
tion. 
All personal har möjlighet att i relation 
till sin anställning få tillgång till Frisk-
vårdscheck motsvarande 2000 kr/år 
för att utnyttja som betalning för olika 
aktiviteter som t. ex. träning på gym, 
simning, massage i enlighet med Skat-
teverkets regler. Under 2013 motsvarade 
uttaget av friskvårdscheckar 39 årsan-
ställda. Detta innebär att 57%, beräknat 
på medeltalanställda, utnyttjar förmånen. 
För att främja motionen har personalen, 
om arbetet så tillåter, möjlighet till en 
friskvårdstimme i veckan utan löneav-
drag. 
Personalen har också vid behov möjlighet 
till handledning individuellt eller i grupp.

uTbildninG
Botkyrka församling ser utbildning och 
kompetensutveckling av anställda, för-
troendevalda och frivilliga medarbetare 
som en strategiskt viktigt förhållnings-
sätt. Mot bakgrund av detta avsätts alltid 
stora resurser för att kunna möta plane-
rade utbildningsaktiviteter och under året 
uppkomna behov av kompetenshöjande 
insatser.
Under 2013 satsade församlingen drygt 
960 tkr i kompetensinsatser.
Bland insatserna märks bl.a:
- Kyrkoherdeutbildningar
- Ledarutbildningar
- Utbildning för handledning
- Förstärkning av kunskaper inom BIV/S-     
  området
- Datautbildningar
- Utbildningskonferens inom kyrkogårds-
verksamheten.

stödjande verksamhet
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KyrKoValeT 2013
Under perioden 1–15 september hade 
församlingen vallokaler eller röstmottag-
ningsställen tillgängliga för röstning. Vi 
upprättade ett nytt röstmottagningsställe 
i Riksten på valdagen.

Vi besökte samtliga äldreboenden i för-
samlingen för att ge de äldre möjlighet att 
rösta i förtid. Tyvärr var valdeltagandet 
väldigt lågt. Orsaken är troligen att en 
stor del av dem som bor på äldreboenden 
har svårt att förflytta sig utan hjälp eller 
lider av olika grad av demens.

Komplexiteten med samtidiga val till 
kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och 
kyrkomötet ger upphov till väldigt många 
nomineringsgrupper som den röstande 
ska ta ställning till vid valurnan.

Valdeltagandet i Botkyrka församling 
ökade från 10,6 % år 2009 till 10,76 år 
2013. Antalet röster som avgivits sjönk 
dock från 2800 år 2009 till 2658 år 
2013.

Vid årets val fick vi två nya nominerings-
grupper, Politiskt obundna i Svenska 

kyrkan (POSK) och Tullingepartiet (TP), 
förutom  de tidigare grupperna, Arbetar-
partiet Socialdemokraterna, Kristdemo-
krater i Svenska kyrkan, Fria liberaler i 
Svenska kyrkan och Borgerligt alternativ.

I samband med att kyrkomötet togs be-
slut om förslagen i strukturutredningen. 
Inför kyrkovalet blev Botkyrka försam-
ling tvingad att öka antalet ordinarie 
ledamöter i kyrkofullmäktige från 25 till 
35 plus 50 % ersättare.

Valresultat
Mandatfördelning i kyrkofullmäktige:

Socialdemokraterna 16
Borgligt alternativ    6
Fria liberaler    2
Kristdemokraterna   4  
POSK     4 
Tullingepartiet    3 

Till följd av att nomineringsgrupperna 
blev fler ökade antalet ledamöter i kyr-
korådet under kommande mandatperiod 
till 11 ordinarie (fgv 9) och 11 ersättare 
(fgv 5).

förtroendevalda

Kyrkovalet 2013 leddes av valnämnden med stöd av personal på församlingsexpeditionen. 

Många viktiga uppgifter ska lösas under 
valdagen. Glädjen i arbetet var påtagligt.
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Verksamhetsråd
I varje distrikt finns ett verksamhetsråd som är engagerade i verksamheterna i distrikten. 

de har egen budget, är med i beslutsfattande och fungerar som bollplank till distriktsleda-

ren. I ängskyrkan motsvaras verksamhetsrådets funktion av efs missionsförening.

Året 2013 har fyllts av många olika saker, glädje, gemenskap, 
intresse, sorg bara att nämna några.

Sorg när vår nya ledamot Olle dog efter bara någon månad. 
Hans engagemang kommer att leva vidare i vår gemenskap. 
Sedan miste vi också en kraft både i den svenska och särskilt i 
den finska verksamheten genom att vår Fader i himlen plötsligt 
kallade Esko till sig. Vi saknar dessa båda krafter fortfarande.

Under året fick vi se till att kyrktaxi hämtade folk till Botkyrka 
kyrka när bussarna på grund av tunnelbanebyggnation valde en 
annan väg.

En fin vårfest på Klockargården genomfördes i juni med många 
deltagare, en del hade aldrig varit där tidigare.

Sommaren med musiken i båda kyrkorna samt musikfesten på 
Alby Torg var mycket uppskattade samt vårt deltagande

i nattvandringen som också har utökat samarbete med de in-
terkulturella kyrkliga samfunden. Nästa stora utmaning som vi 
hade var så klart kyrkovalet. Vi arrangerade flera öppna forum 
för de olika nomineringsgrupperna så att de fick möjlighet att 
möta församlingen. Också valdeltagandet ökade.

Under hösten har, till vår glädje, antalet i ungdomsgruppen 
också ökat, tack vare de engagerade aktiva som drivit verksam-
heten under många år. De har också startat en lokalförening: 
Svenska kyrkans unga, som presenterade sig för verksamhetsrå-
det under våren.

Nu ser vi fram emot 2014 med utökade lokaler med nya verk-
samheter som följd.
Tillsammans fortsätter vi att bygga broar för vår gemenskap. 
Tack för allt arbete i verksamhetsåret 2013 ! 

Ordförande Taina Virta

norra boTKyrKa

Verksamhetsrådet har bestått av: Ann-Cathrin Ax, Suzanne 
Elfsö (vice ordf), Gun Lagergren, Arne Hyckenberg (ordf), An-
nika Larsson, Sofia Lindgren, Ann-Mari Lindmark, Erik Sylvan, 
Rebecka Tengner, Alexandra Wikholm  samt Eva Ellnemyr, 
distriktsledare. 

Verksamhetsrådet har under året haft nio sammanträden. Vi har 
ordnat fyra Öppet forum, varav två, den 28/1 och den 21/10, 
tillsammans med Tullinge Kyrkas Vänner. Erfarenheterna från 
det samarbetet var mycket positiva och verksamhetsrådet ser 
gärna att det blir fler gemensamma möten. 

Teman för årets Öppet Forum har varit: arbetet med Tullinge 
gård (Lennart Sjöström gästade), den 28/1, Möte i kyrkan med 
samtal kring namn på byggnaderna Tullinge gård, den 14/4, 
Alice Tegnérkväll, den 21/10, samt nomineringar till verksam-
hetsrådet, den 17/11. 

Verksamhetsrådet har haft två arbetsdagar kring det visions-
arbete som startats av arbetslaget, den andra av dessa dagar 

tillsammans med arbetslaget.  Arbetet med framtidsvisioner för 
Botkyrka församling i Tullinge är något som medlemmarna i 
verksamhetsrådet fann mycket inspirerande under 2013.
Verksamhetsrådet har medverkat i Summer Break, varit med vid 
insamling till Svenska Kyrkans internationella arbete på Tullinge 
julmarknad, bidragit till texter i månadsbladet och deltagit i 
distriktets upptaktsdag.

Verksamhetsrådet har informerats om och deltagit i budgetarbe-
tet för 2014, samt fortlöpande informerats om hur arbetet med 
Tullinge Gård utvecklats. 

Inför 2014 vill verksamhetsrådet fortsätta arbetet kring visionen 
för församlingens verksamhet i Tullinge. Med Tullinge Gård i 
bruk och med idrottskyrkan på Lida är det viktigt att se hur vi 
bäst kan utveckla de resurser vi nu förfogar över. Vi vill också 
söka mer utbyte med andra delar av församlingen där vi kan 
dela med oss till varandra av våra erfarenheter och idéer.

Ordförande Arne Hyckenberg

TullinGe
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Året kretsade mycket kring att kyrkan skulle fylla 40 år, dvs. 
förberedelser för hur vi skulle fira och så småningom också 
firande. Vi pratade om fest där vi skulle komma klädda i 
1970-talskläder, vida byxben och blommiga skjortor med stora 
kragar, kostym och kjol i manchester. Det här med kläderna föll 
bort under diskussionens gång, kanske för att församlingsmed-
lemmar skulle känna svårigheter att uppfylla 
önskemålet och då stanna hemma. Församlingsmedlemmar och 
personal uppmanades att inkomma med fotografier och berät-
telser om kyrkan.

40-årsfirandet kom att äga rum 7-8 december. Stämningsfull 
församling i kyrkan på lördagen, där bl.a. Kerstin Ogenstam, 
tidigare ordförande i verksamhetsrådet i Tumba kyrka, berät-
tade om allt arbete som görs och om det engagemang som 
finns i Tumba kyrka. Martin Modéus, biskop i Linköpings 
stift och tidigare under flera år verksam som komminister i 
Tullinge-Tumba pastorat, firade gudstjänst med församlingen 
på söndagen. 40-årsfirandet avslutades med att första delen av 
Bachs juloratorium framfördes i en fullsatt kyrka. 40-årsfirandet 
lockade församlingsmedlemmar som ofta syns i kyrkan. Det blev 
ett firande som genomfördes på ett bra sätt.

En återkommande punkt under året var förslaget till ny kyr-
kohandbok där verksamhetsrådet hade möjlighet att lämna 
synpunkter.

Under året har uppmärksamhet också riktats mot det ideella 
medarbetarskapet, hur det kan förbättras och utvecklas. Det 
har framkommit förslag på att det bör hållas möten för ideella 
medarbetare en gång i månaden, där man kan samlas kring 
uppdraget att vara ideell medarbetare och även anmäla intresse 
för uppdrag. Några ideella 
medarbetare deltog i Idédagarna i Norrköping. 
Samlingen i Tumba kyrka på julaftonen blev en kyrka när den är 
som bäst, och genomfördes till viss del med ideella medarbetare 
- många var där, vänlig 
och familjär stämning - rapporterat av personer som var där.

I mars månad besökte ledamöterna i verksamhetsrådet en före-
läsning med 
Olle Carlsson, verksam i Katarina kyrka, som kretsade kring en 
bok skriven av honom, ”12 steg för hopplösa - Livsförändring 
på djupet. Irma Schultz medverkade som musiker. Ett lyckat och 
uppskattat arrangemang.

Det hölls under året 8 sammanträden i verksamhetsrådet i Tum-
ba kyrka och 5 Öppet forum. Verksamhetsrådet lämnade bidrag 
till Kören Kören som skulle resa till New York och bl.a. sjunga 
i Svenska kyrkan.Verksamhetsrådet lämnade också bidrag till 
ungdomar som skulle besöka 
Ortodoxa Akademin i Grekland.

Ordförande Per Cronberg

Tumba KyrKa

Ängskyrkan är en samarbetskyrka vilket betyder att Ängskyr-
kans missionsförening (som är ansluten till EFS) anförtros att i 
samverkan med Botkyrka församling ansvara för det löpande ar-
betet. Samarbetet regleras i ett samarbetsavtal (senaste versionen 
daterad 2006-03-31) mellan Botkyrka församling, Ängskyrkans 
missionsförening och EFS i Mittsverige.

Antal medlemmar i Missionsföreningen uppgick vid årsskiftet 
till 96 personer varav ca 25  bor på annan ort. I föreningens 
styrelse har sedan årsmötet 24 mars 2013 suttit: Kristoffer 
Hylander (ordf.), Jan-Eric Lindström (vice ordf.), Berit Hofgren 
(sekreterare), Lennart Pålsson (kassör), Andrei Ignat och Dorota 
Chohan.  Fyra medlemmar har deltagit på EFS rikskonferens i 
Örnsköldsvik. 

I Ängskyrkan finns två SALT-föreningar, varav en är vilande och 
en administreras av Missionsföreningen. SALT är EFS barn- och 
ungdomsförbund.

Själva kyrkobyggnaden ägs och förvaltas av Stiftelsen Ängskyr-
kan, vars styrelse utgörs av representanter för Botkyrka för-
samling, Ängskyrkans missionsförening och EFS i Mittsverige. 
Lennart Pålsson (ordf.) har varit missionsföreningens represent-
ant och Jan-Eric Lindström EFS i Mittsveriges representant. 

Det finns ett väl fungerande och mycket gott samarbete mel-
lan missionsföreningen och Botkyrka församling liksom mellan 
föreningen och alla anställda i kyrkan. Samarbetskommittén har 
träffats två gånger om året och det finns täta kontakter mellan 
styrelsen och anställda, även om det skulle vara värdefullt med 
ännu bättre rutiner kring detta.

Ängskyrkans Missionsförening är en av nio huvudmän för Hela 
Människan i Tumba.

Ordförande Kristoffer Hylander

änGsKyrKan
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

Folkmängd och medlemmar

Folkmängd 75 572 76 731 78 451 78 890 80 478 81 700

Medlem i Svenska kyrkan 32 393 31 208 30 567 30 121 29 433 29 416

% andel medlemmar  43% 41 % 39% 38% 37% 36%

Antal inträden 76 78 49 62 62 96

Antal utträden 238 300 259 207 255 322

Antal gudstjänstbesökare

Huvudgudstjänster 17 195 15 807 14 353 14 079 14 404 15 485

Andakter o andra gudstjänster 9 125 10 366 9 360 10 417 12 251 12 139

Musikgudstjänster 7 465 6 870 6 701 6 779 6 863 8 087

Dopgudstjänst 8 235 8 918 8 161 7 979 7 399 8 620

Vigselgudstjänst 3 334 3 526 3 690 3 171 3 604 2 626

Välsignelse av ing. borgligt äktenskap             1 88 12 0 0 2

Begravningsgudstjänst 7 237 8 038 6 794 7 881 6 832 8 365

Nattvardsgäster 12 857 13 407 13 032 12 106 12 678 15 041

Sjukkommunion         2 16 10 5 3 0

Kyrkliga handlingar

Antal födda barn 1 126 1 166 1 127 1 119 1 136 1 187

Döpta barn 303 256 279 233 219 269

% döpta medlemmars barn 63% 54% 63% 55% 52% 71%

Döpta vuxna och konf. 14 20 18 19

% andel döpta barn i SvK 28,15% 22% 25% 21% 19% 23%

Konfirmandberättigade 15-åringar 570 513 457 432 354 388

Antal konfirmerade ungdomar 159 117 113 95 70 83

% andel konfirmerade 15-åringar 25% 19,5% 20% 22% 18% 21%

Vigslar 108 75 84 72 61 60 
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ekonomi

Resultaträkning 2013 Budget 2013 Diff

Verksamhetens intäkter

Kyrkoavgift 52 985 52 985 0

Begravningsavgift 15 227 15 227 0

Ekonomisk utjämning 1 780 1 779 1

Utdelning från andelar i prästlönetillgångarnas avkastn 132 0 132

Erhållna gåvor och bidrag 2 099 1 197 903

Övriga verksamhetsintäkter 3 228 2 159 1 070

Summa intäkter 75 451 73 346 2 105

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader -40 768 -36 521 -4 247

Personalkostnader -38 967 -41 865 2 898

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -2 823 -2 940 117

Summa kostnader -82 558 -81 326 -1 231

Förändring av ändamålsbestämda medel -15 0 -15

Eliminering av begravningsverksamhetens resultat 6 005 0 6 005

Verksamhetsresultat -1 117 -7 980 6 863

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från långfristiga värdepapper och fordringar 2 0 2

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 273 300 973

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 -50 48

Summa resultat från finansiella investeringar 1 273 250 1 023

Resultat efter finansiella poster 156 -7 730 7 887

Skattemässiga bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt på resultat från näringsverksamhet 0 0 0

Årets resultat 156 -7 730 7 887

Större resultatpåverkande poster i årets resultat 2013

Intäkter

Kyrkoavgiften 0

Ekonomisk utjämning 1

Prästlönefomden 132

Begravningsavgift 0

Resultatreglering begravningsverksam 0

Erhållna bidrag 903

Övriga verksamhetsintäkter 1 070

Summa intäkter 2 105

Kostnader

Förtroendeorganisation 1 149

Personalkostander 3 260

Datadrift -314

Tullingegård Byggnad + mark 720

Konfirmandverksamheten 679

Planeringsdagar 763

Utbildning 738

Verksamhetsgemensamt 1 622

Finansnetto 1 024

Begravningsverksamheten exkl perso -6 005

Övrigt netto 2 146

Summa kostnader 5 782

Summa 7 887

Större resultatpåverkande poster i årets resultat 2013

Intäkter

Kyrkoavgiften 0

Ekonomisk utjämning 1

Prästlönefomden 132

Begravningsavgift 0

Resultatreglering begravningsverksam 0

Erhållna bidrag 903

Övriga verksamhetsintäkter 1 070

Summa intäkter 2 105

Kostnader

Förtroendeorganisation 1 149

Personalkostander 3 260

Datadrift -314

Tullingegård Byggnad + mark 720

Konfirmandverksamheten 679

Planeringsdagar 763

Utbildning 738

Verksamhetsgemensamt 1 622

Finansnetto 1 024

Begravningsverksamheten exkl perso -6 005

Övrigt netto 2 146

Summa kostnader 5 782

Summa 7 887
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resultaträkning

Resultaträkning 2013 2012 2011 2010 2009
Verksamhetens intäkter

Kyrkoavgift 52 985 52 174 53 423 52 610 50 753
Begravningsavgift 15 227 16 796 18 008 23 308 21 871
Ekonomisk utjämning 1 780 1 019 1 489 1 644 1 566
Utdelning från andelar i prästlönetillgångarnas 
avkastning 132 132 132 220 0
Erhållna gåvor och bidrag 2 099 2 561 2 022 2 269 3 259
Övriga verksamhetsintäkter 3 228 2 799 2 973 2 691 3 159
Summa intäkter 75 451 75 481 78 047 82 742 80 608

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader -40 768 -30 596 -28 562 -31 920 -30 984
Personalkostnader -38 967 -38 453 -37 652 -38 906 -38 176
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -2 823 -2 996 -3 112 -3 032 -3 258
Övriga verksamhetskostnader 0 -13 0 -218 -66
Summa kostnader -82 558 -72 058 -69 326 -74 076 -72 484

Förändring av ändamålsbestämda medel -15 -73 7 14 -110
Eliminering av begravningsverksamhetens resultat 6 005 5 377 -265 -1 491 -1 642

Verksamhetsresultat -1 117 8 727 8 463 7 189 6 372

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från långfristiga värdepapper och fordringar 2 2 2 946 188
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 273 2 341 1 073 864 1 231
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 -2 -6 -7 -149

Summa resultat från finansiella investeringar 1 274 2 341 1 069 1 803 1 270

Resultat efter finansiella poster 156 11 068 9 532 8 992 7 642
Skattemässiga bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Skatt på resultat från näringsverksamhet 0 0 0 0 0

0
Årets resultat 156 11 068 9 532 8 992 7 642
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balansräkning

Balansräkning Utgående Utgående Utgående Utgående
TILLGÅNGAR 2013 2012 2011 2010 2009
Anläggningstillgångar

Byggnader och mark 33 810 31 372 33 465 35 905 38 345
Inventarier, verktyg och installationer 1 097 1 185 1 362 1 776 1 804
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 0 0 375 0 0
Materiella anläggningstillgångar 34 907 32 557 35 202 37 681 40 149
Långfristiga värdepappersinnehav 7 043 7 043 7 043 7 043 8 964
Långfristiga fordringar

Finansiella anläggningstillgångar 7 043 7 043 7 043 7 043 8 964
Anläggningstillgångar 41 950 39 600 42 245 44 724 49 113
Omsättningstillgångar

Varulager

Kundfordringar 174 100 161 174 106
Fordran på Kyrkvärden 236 958 958 328 739
Fodringar begravningsverksamheten 3 384
Övriga fordringar 453 177 622 258 357

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 180 940 892 1 010 1 202
Kortfristiga fordringar 6 427 2 175 2 633 1 770 2 404
Kortfristiga placeringar 14 903 14 867 15 095 15 178 13 048
Kassa och bank 48 981 56 136 53 353 43 680 31 241
Omsättningstillgångar 70 311 73 178 71 081 60 628 46 693
SUMMA TILLGÅNGAR 112 261 112 778 113 326 105 352 95 806

EGET KAPITAL, OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat -100 132 -89 064 -79 532 -70 540 -62 897
Församlingskyrkas fastighetsfond 0 0 0 0 0
Årets resultat -156 -11 068 -9 532 -8 993 -7 642
Eget Kapital -100 288 -100 132 -89 064 -79 533 -70 539
Ändamålsbestämda medel -424 -409 -336 -343 -358
Avsättningar -669 -411 -454 -587 -444
Långfristiga skulder

Gravskötselskuld -633 -548 -516 -504 -492
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 -8 000 -8 000
Långfristiga skulder -633 -548 -516 -8 504 -8 492
Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 0 -8 000 0 0
Skuld till begravningsverksamheten 0 -2 621 -7 998 -7 733 -6 242
Leverantörsskulder -3 819 -3 710 -2 768 -2 874 -3 687
Skatteskulder 0 0 0 -448 -506
Gravskötselskuld -179 -180 -170 -154 -96
Övriga skulder -1 284 -1 235 -1 418 -1 790 -1 803

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -4 965 -3 532 -2 602 -3 386 -3 639
Kortfristiga skulder -10 247 -11 278 -22 956 -16 385 -15 973
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER -112 261 -112 778 -113 326 -105 352 -95 806
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”När jag ser bakåt på Botkyrka församling 

och på allt det som varit under 2013 finns 

det mycket att glädja sig åt. 

I möten och gemenskap, verksamhet och 

aktiviteter finns det ett flöde av glädje. 

En glädje som rymmer och bär livet med allt 

vad det innehåller av vardaglig möda, 

besvikelse, gråt och smärta -  fest, hopp och 

porlande skratt. Ett andligt djup och andligt 

liv som fyller mig med hopp i nuet och 

tillförsikt och mod att se framåt.”
                                        

                                        Sven Gunnarsson

                                Kyrkoherde


