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I inledningen till Kyrkoordningen som 
reglerar förhållandena i Svenska kyrkan 
kan vi läsa att ”Ett evangeliskt-lutherskt 
kyrkosamfund har stor frihet att utforma 
sin organisation utifrån vad som i varje 
tid bedöms som mest ändamålsenligt”. 
Norrköpings pastorat är ett gott exempel 
på det. 1874 blev vi Sveriges första 
kyrkliga samfällighet och har sedan dess 
utvecklats på olika sätt till att nu vara 
ett av landets största pastorat. Det går 
en obruten tradition från att den förste 
kristne missionären kom till oss och 
döpte och byggde församling för tusen år 
sedan, till att vi idag fortsätter att vara en 
välorganiserad kyrka i vår stad och vår 
trakt. Hela tiden med fokus på att låta 
människor få höra evangeliet om Jesus 
Kristus och att bidra till ett gott liv.

2018 gick vi in i en ny fyraårig 
mandatperiod för våra styrande organ 
- kyrkofullmäktige, kyrkoråd och 
församlingsråd. Det innebar att ett 
antal personer var nya i sina roller som 
förtroendevalda. Vi satsade på utbildning 
och andra åtgärder för att få till goda 
förutsättningar för ett konstruktivt och 
beslutsmässigt arbete. 

Under hela året pågick ett stort 
pastoratsövergripande dopprojekt med 
syfte att bibehålla den goda seden med 
barndop och för att få till helt nya 
rutiner 2019. Dopet är en av de allra 
viktigaste handlingar vi har i Svenska 
kyrkan och är den rit som ger oss 
vår identitet som kristna. På hösten 

hade vi ett särskilt dopseminarium 
med inbjudna gästtalare och lördagen 
därefter en dopfestival mitt i stan på 
Lindens köpcentrum. Vi arbetade med 
nya rutiner för inbjudningar till nyblivna 
föräldrar, för att kunna boka dopet på 
nätet och med nya moderna dop- och 
fadderbevis.

Krematoriets framtid var ett av 
årets stora samtalsämnen i pastoratet 
och väckte ett delvis oväntat stort 
engagemang hos en bredare allmänhet. 
Vi beslutade att bygga om krematoriet 
med nya ugnar under våren 2018 och 
planeringsarbetet med det fleråriga 
krematorieprojektet inleddes under 
hösten.

Varje församling ska ha en 
församlingsinstruktion som ska gälla i 
fem år. Hösten 2018 påbörjades arbetet 
för pastoratet och dess församlingar 
och enheter med målet att ha en ny 
församlingsinstruktion i Norrköpings 
pastorat 2020. 

Även 2018 var Svenska kyrkan i 
Norrköping en del av ett evangeliskt-
lutherskt kyrkosamfund som är en 
episkopal, demokratisk och rikstäckande 
öppen folkkyrka med en tydlig ambition 
att låta hela pastoratet leva och att bidra 
till ett gott liv för alla, oavsett vilka de är. 

Hälsar 
Thomas Wärfman 
kyrkoherde

"Att låta hela pastoratet leva och bidra 
till ett gott liv för alla"
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2018 var det första året av den nya 
mandatperioden för Svenska kyrkans 
förtroendevalda. En ny mandatperiod 
innebär även en utvecklings- och 
lärprocess. För förtroendevalda får 
detta absolut inte ses som att de nya 
ledamöterna därför ska läras upp av 
de gamla. Mer ska det tolkas som att 
vi måste ha ett öppet sinne för all den 
kunskap och kompetens som finns i 
hela vår svensk-kyrkliga organisation i 
Norrköping. 

Vår grund att verka som en öppen 
folkkyrka, byggd av demokrati och 
på demokratiska beslutsformer ska i 
trygghet tas till vara. Ett grundvärde 
för vårt nya kyrkoråd ska vara tillit. Ett 
annat professionalitet. Styrelsens uppgift, 
förutom att ta det ekonomiska ansvaret, 
är att lyfta fram Svenska kyrkan i 
Norrköping. Att synliggöra vår potential 
att finnas för medmänniskor i hela 
Norrköping och därmed också bidra 
till god utveckling i lokalsamhället alla 
dagar under året. 

Med stolthet kan vi konstatera att vi 
är en trygg aktör i civilsamhället. En 
kyrka som inte bara öppnar famnen för 
många, utan för alla. Såsom går att läsa 
i årsredovisningen ger en stabil ekonomi 
oss också möjlighet att fortsätta 
kraftsamla på det vi tror utvecklar 
Svenska kyrkan och skapar framtidstro i 
Norrköping. 

Kyrkorådets och kyrkofullmäktiges 
beslut om ekonomi, fastigheter och 
sådant som påverkar vår verksamhet är 
en del av att synliggöra Guds rike. Det 
är lätt att glömma. Men vi är alla på 

olika sätt involverade i att återupprätta 
Skapelsen och sprida Kristi kärlek 
vidare. Ett annat exempel på det är vårt 
församlingsinstruktionsarbete, som vi 
startade upp 2018. 

Under året har länsstyrelsen gett 
klartecken så att tillbyggnaden av 
vår nya församlingslokal bredvid 
Matteus kyrka nu påbörjas. Det 
kommer att bli spännande att följa 
framväxten av en ny byggnad som 
ska smälta samman med den ståtliga 
Matteuskyrkans yttre och inre miljöer. 
Den kommer att få stor betydelse för 
vår verksamhet på norr men också för 
boende, studenter, Folkparkflanörer och 
många andra. 2018 blev renoveringen 
av S:t Johannes kyrka färdigställd och 
kyrkan återinvigdes under högtidliga 
former till våren. Till gudstjänst i S:t 
Johannes kommer ofta ett stort antal 
föräldrar med barn. Och tack vare 
renoveringen finns en synlig närhet till 
barnen i söndagsskolan genom att en 
vägg bytts ut till en glasvägg. Så lite 
kan göra så mycket ibland! Barnen blir 
på ett enkelt sätt nu också en del av 
gudstjänstgemenskapen. Härligt!  

Fler goda händelser har naturligtvis 
skett under 2018 i hela vårt pastorat. 
Visst finns det utmaningar och dem 
ska vi möta. Men det finns många fler 
möjligheter att med kraft fortsätta sprida 
tro, hopp och kärlek i Norrköping! 

Vänligen
Anne Olofsson
Ordförande kyrkorådet 2018

"Ett grundvärde för vårt nya kyrkoråd 
ska vara tillit"
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Hej där!

CHARLOTTE SJÖMAN

Projektledare för 
Administrativt Centrum

 
VAD DRIVER DIG I DITT 
ARBETE? 
Att se möjligheter och att 
kunna påverka och att arbe-
ta i en organisation där man 
fritt kan fråga "hur gör vi 
det här i stället och varför?" 
Sen gillar jag också balan-
sen och kontrasten mellan 
att vara kyrka med mycket 
gamla, hundraåriga rentav 
tusenåriga traditioner, och 
att ändå få möta människan 
av idag.

VAD HOPPAS DU PÅ INFÖR 
VERKSAMHETSÅRET 2019?
Jag hoppas givetvis att fler 
föräldrar väljer att döpa 
sina barn och att vi nu har 
möjligheten att genom ett 
telefonsamtal fånga upp 
de föräldrar som av någon 
anledning valt bort dopet. 
Det ska bli spännande att få 
följa detta under året.

BÄSTA MINNE FRÅN 2018?
Att jag under renoveringen 
av Kyrkans hus får ha min 
arbetsplats i en av våra fyra 
församlingar. Man får lära 
känna nya kollegor vilket är 
fantastiskt stimulerande och 
roligt!

DOPPROJEKT
Under 2018 förbereddes projektet ”Dop 2019 Nkpg” som 
var inriktat på dop av barn. Detta för att föra denna bärande 
tradition vidare och för att vidmakthålla den goda seden. 
Under året gjordes flera satsningar för att uppmärksamma dopet.

DOPFESTIVAL
Lördagen den 20 oktober 
arrangerade Svenska 
kyrkan i Norrköping 
en dopfestival i Lindens 
köpcentrum för att 
uppmärksamma dopet. 
Det blev en dag fylld 
av sång, musik, lek och 
roliga aktiviteter för både 
barn och vuxna! På plats 
fanns ett klotterplank 
där barnen kunde måla, 
kärlekslådor med fina 
budskap och barnens 
altarskåp (där barnen 
bland annat fick testa 
på att vara präst). Det 
anordnades också 
storsång med barnen 
där de fick sjunga 
tillsammans med våra 
pedagoger och musiker.

Medan barnen 
lekte fanns det tid 
för föräldrar och 
andra vuxna att ställa 
frågor till kyrkans 
pedagoger och präster 
om dopet. Föräldrar 
fick se exempel på 
dopklänningar som 
finns att låna gratis 
från kyrkan, se bilder 
från olika kyrkorum 
och lokaler som kan 

lånas, fick hjälp att 
välja psalmer och 
sånger till dopet och 
fick svar på sina frågor 
och funderingar från 
våra erfarna präster 
som träffar föräldrar i 
dopsamtal året runt.

Kvällen fortsatte efter 
det med en konsert i 
S:t Olai kyrka med den 
svenska pop-artisten 
Wiktoria. Kvällen 
avslutas sedan i kyrkan 
med en mässa. Det blev 
en stor och härlig fest 
för både stora och små!

NYA DOPBEVIS  
& FADDERBEV
Under året arbetade 
Svenska kyrkan 
tillsammans med den 
lokala konstnären Sanna 
Koosz för att ta fram 
illustrationer till nya 
dopbevis och fadderbrev. 
De nya bevisen och 
breven ska användas 
i hela pastoratet i alla 
församlingar och bidrar 
till att ge en kontinuitet i 
vår kommunikation med 
dopfamiljer och faddrar i 
Norrköping. 

UTSKICK VIA 
STREAMSTONE
Under året planerades 
och utformades också 
utskick som ska gå 
till alla nyblivna 
föräldrar i pastoratet. 
Utskicken skickas ut 
åtta veckor efter barnets 
födelse och innehåller 
information om dopet 
samt hurbokningen går 
till. Om ingen bokning 
gjorts efter en viss 
tid skickas det ut en 
påminnelse.

BOKA DOP PÅ NÄTET
Ett annat stort projekt 
som planerades och 
genomfördes under 
året var möjligheten 
att kunna boka dop 
på nätet. Att kunna 
boka en tid på nätet 
underlättar för nyblivna 
föräldrar som kanske 
inte har tid eller ork att 
ringa och boka en tid. 
Dopbokningen på nätet 
sattes i drift i början av 
2019.
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GUDSTJÄNSTER & KYRKOR
Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar, och ofta andra dagar också. 
En gudstjänst är alltid öppen för alla. De kan utformas på många olika sätt för att passa olika 
typer av besökare. Här kan ni läsa om några olika gudstjänster och saker som skett under året.

REGGAEMÄSSA 
I samband med Bob Marley 
Minneskonsert i Skärblacka 
hölls en reggaemässa i 
Skogängsgårdens kyrka. 
Under mässan spelades 
reggaemusik och det blev en 
mycket trevlig stund.

ÅTERINVIGNING S:T 
JOHANNES KYRKA
Söndag 25 mars slog S:t 
Johannes kyrka åter upp 
sina portar för allmänheten 
efter ett års renovering. 
Återinvigningen inleddes 
genom att biskop Martin 
Modéus knackade 
på kyrkporten med 
biskopsstaven, "kräklan" 
enligt gammal sed. Det 
blev en festlig invigning 

med en gudstjänst där 
församlingens verksamheter, 
såsom kyrkokör och 
ungdomsgrupp deltog och 
där maten stod uppdukad 
till gemensam lunch efteråt. 

Under renoveringen 
har kyrkan, i samråd med 
antikvariska myndigheter, 
fått en ny färgsättning 
med varma gula och röda 
toner, nytt kalkstensgolv 
har ersatt det gamla 
slitna betonggolvet, en ny 
handikappvänlig ingång har 
installerats, en ny toalett 
och ett nytt värmesystem 
med värmeslingor under 
varje bänk har installerats. 
Genom att ta bort ett antal 
bänkrader har kyrkorummet 
också öppnats upp vilket 

ökat möjligheterna att 
anpassa rummet efter behov. 
Den gamla sakristian har 
gjorts om till ett rum för 
församlingsaktivitet med 
nyupptagna fönster mot 
kyrksalen.

MESSY CHURCH & 
SPAGETTIMÄSSA 
Messy Church börjar med 
lekstund och pyssel, övergår 
i gudstjänst och avlutas 
med gemensam måltid. 
När det gäller gudstjänster 
med barnperspektiv kan 
bland annat nämnas en 
nallebjörnsgudstjänst i 
Söderledskyrkan, Messy 
Church-gudstjänsterna, och 
även spagettigudstjänster 
har blivit populära. 

Spagettimässan riktar 
sig också främst till 
barnfamiljer. Först äter vi 
spagetti och köttfärssås 
tillsammans och avslutar 
med en enkel gudstjänst. 

KAPLANER 
Ordet kaplan är en gammal 
beteckning på en präst 
som var kyrkoherdens 
medhjälpare i större 
församlingar. Hos oss är 
kaplanen en präst som har 
ett särskilt ansvar för livet i 
och kring en kyrka. Vi tycker 
att kaplanens närvaro i 
kyrkorna är viktig och under 
året har arbetet fortsatt med 
att stärka kaplanerna och 
deras roll i pastoratet.
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DOP
Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i 
Guds stora familj – den världsvida kyrkan.

DOP I NORRKÖPING
Dopet är en gåva som 
inte kräver någon 
motprestation och 
påminner oss om att vi 
är sedda och älskade av 
Gud. Varje barn som 
döps bjuds in till en 
fortsatt relation med 
Svenska kyrkan. 

Vi vill fortsätta att 
vara en evangelisk-
luthersk öppen 
folkkyrka som kan 
samla en majoritet av 
befolkningen. Det är så 
vi fullföljer vår tradition 
och kan ta vårt ansvar 
som en del av livet i 
Norrköping. Därför vill 
vi döpa så många som 
möjligt, det är en del 

av vår mission och vår 
djupaste identitet. En 
identitet som bygger på 
vår tro på Jesus Kristus. 
Att vi som kristen kyrka 
vill döpa fler behöver 
egentligen ingen 
ytterligare motivation. 
Vi vill döpa därför att 
Jesus har gett oss det 
uppdraget, som det står 
i Matteus 28:19-20.

 
ALLA KAN DÖPAS
Kyrkan välkomnar alla 
att döpas. När det gäller 
barn - både små barn 
och ungdomar - är det 
vårdnadshavarna som 
bestämmer. Om det är 
två vårdnadshavare 
behöver de vara överens 
om att barnet ska döpas. 

VUXENDOP
Det är fortsatt vanligast 
med barndop, men vi 
ser en tendens att dopen 
ökar i samband med 
konfirmation och att 
det blir vanligare med 
vuxendop.

DROP-IN-DOP
Under Kulturnatten 
2018 anordnade S:t 
Olofs församling drop-
in-dop i S:t Olai kyrka.

Totalt döptes två 
personer under kvällen 
och ett barn döpt i en 
annan kristen ordning 
fick en välsignelse.

JONAS SELLGREN

Präst i Kolmårdens 
församling
 
VAD DRIVER DIG I DITT 
ARBETE?
Jag får glädje och kraft 
av att träffa människor i 
massor av olika situationer 
hela dagen. Ibland känns 
det surt att åka till jobbet 
tidigt på en lördag- eller 
söndagmorgon, när resten 
av familjen har sovmorgon 
och spännande planer 
inför dagen. Men när 
jag kommer hem framåt 
kvällen är jag fylld av 
energi och lycka. Jag älskar 
mitt jobb! 

VAD HOPPAS DU PÅ INFÖR 
VERKSAMHETSÅRET 2019?
Att få följa och (om jag 
har tur) att även få stötta 
människor runtomkring 
mig att utvecklas. Det 
finns så mycket fantastiska 
människor i vår värld.

BÄSTA MINNE FRÅN 2018?
Min största glädje från 
2018 var när några av våra 
ridkonfirmander valde 
att börja sin Ung Ledare-
utbildning. De har så 
mycket mer potential än de 
själva vet, och att se dem 
upptäcka det i sig själva 
gör mig genuint lycklig.
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UNDERVISNING
I undervisning ingår bland annat konfirmationsarbetet, 
barnverksamheten, språkcaféer och katekumenat.

EVA-LOTTA MARTINSSON

Församlingspedagog i S:t 
Johannes församling 

VAD DRIVER DIG I DITT 
ARBETE?
Att arbeta med människor 
är för mig en gåva. Den 
ger mig möjlighet att möta 
andra människor och ge-
nom dem se en bit av Guds 
rike. När ett barn lyckas ta 
sig över ett hinder, får nya 
insikter och kunskaper och 
strålar kärlek får jag en go 
känsla i hela kroppen. 

VAD HOPPAS DU PÅ INFÖR 
VERKSAMHETSÅRET 2019?
Jag hoppas på förankring 
och trovärdighet. Vi 
tillsammans behöver 
hitta våra svar på att 
vara kyrka i vår tid och 
i våra sammanhang så 
att vi blir trovärdiga i det 
relationsbygget som jag tror 
är avgörande för vår kyrkas 
nutid och framtid. 

BÄSTA MINNE FRÅN 2018?
Jag minns hur föräldrar i 
en grupp längtade efter fler 
tillfällen att träffas och hur 
det så enkelt blev möjligt. 
En nyckel, tillit, ansvar och 
en självklar övertygelse om 
att vi personal inte alltid 
behövs. Nu träffas de varje 
torsdag, bjuder in varandra 
i chatgruppen, fixar fika 
och låter barnen leka. Det 
kommer jag aldrig att 
glömma!

KONFIRMATION 
Konfirmationsläsåret 
2017-2018 har gått 
under konceptet ”Kan 
jag alltid vara mig 
själv?”. Församlingarna 
har samarbetat 
med olika aktörer 
som idrottsklubbar, 
Kolmårdens djurpark 
och Stadium Sports 
Camp. Konfirmanderna 
har kommit från hela 
Östergötland.

Alla grupper är hela 
pastoratets angelägenhet 
även om flera av dem är 
tydligare knuten till en 
viss församling. 

BARNVERKSAMHET
Församlingarna har 
under året bedrivit 
öppen förskola, 
babysång, miniorer, 
juniorer, barnkörer, 
ungdomsgrupper, 
bibelstudiegrupp m.m. 

Även här samarbetar 
Norrköpings pastorat 
med andra aktörer 
som BVC, skolor och 
förskolor.

I våra verksamheter 
blir alla barn sedda 
och bekräftade utan 
att behöva prestera. 
Det bidrar till att öka 
barnens självkänsla 
och att ge dem en trygg 
identitet. 

SPRÅKCAFÉER
Flera församlingar har 
regelbundet språkträning 
i form av caféverksamhet 
och kurser för nyanlända.

KATEKUMENAT
Katekumenat vänder sig 
till vuxna som är nyfikna 
på eller söker en tro och 
som vill utforska vilka 
andliga upptäckter som 
kan göras inom kyrkan.
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PER-OLOF ENGSTRÖM 
Diakon i S:t Olofs församling 

VAD DRIVER DIG I DITT 
ARBETE?
Att vara Guds händer och 
fötter och finnas till för 
människor som behöver 
stöd och hjälp. Vilken än 
hjälpen må vara. Ekono-
misk hjälp såväl som ett 
lyssnande öra.

VAD HOPPAS DU PÅ INFÖR 
VERKSAMHETSÅRET 2019? 
Jag hoppas på ett år där 
vi lyfter människor och 
får människor att växa. 
Ett år med lust, glädje och 
inspiration.

BÄSTA MINNE FRÅN 2018?
Jag minns ett samtal sent 
en kväll med en man i ett 
sjukrum. Hans mamma låg 
för döden och vi samtalade 
om livet. Det var inget 
märkvärdigt samtal alls 
men så ser vi att mamman 
som inte kommunicerat alls 
under den senaste tiden ler.

DIAKONI
Att dela livets brustenhet, 
lindra nöd, stå upp 
för medmänsklighet 
och rättvisa, är 
grundläggande i den 
kristna kallelsen. Att 
hitta språk och verktyg 
för att hela det som är 
trasigt, att bygga broar 
mellan människor med 
olika livssituationer och 
arbeta för gemenskap 
och integration, är 
viktiga uppdrag inom 
Svenska kyrkans diakoni.

DIAKONICENTRUM - DC
Diakonicentrum 
vill fungera som 
en mötesplats och 
knutpunkt för det 

diakonala arbetet i 
Norrköping, framförallt 
riktat till ungdomar och 
unga vuxna. 
1 januari 2018 blev 
projektet med DC en 
permanent verksamhet 
inom Norrköpings 
pastorat och har fortsatt 
med sin verksamhet 
under året. 
 
BIV/BIS
BIV och BIS - Barn i 
väntan, barn i start är 
kurser för barn och unga 
som kommit till Sverige 
som flyktingar. Det är 
viktigt att vara en del i 
integrationsarbetet och 
att finnas till för alla. 

VÄG TILL ARBETE
När många 
Norrköpingsbor är 
arbetslösa kan ett sätt 
att ta evangeliet på 
allvar vara att erbjuda 
människor praktik och 
arbetsprövning. Det 
arbetar vi konkret med 
i både församlingar, 
på kansliet och på 
kyrkogårdsförvaltningen.

PORTALEN
Varje människa är en 
värdefull tillgång och 
varje persons egna idéer 
och egna drivkrafter 
ger en bra grund för 
att med rätt stöd få 
ett eget arbete. Det är 
grundkonceptet som gör 

DIAKONI
Ordet diakoni står för social omsorg och tjänst och syftar 
till att tillsammans skapa en rättvis och jämlik värld som är 
baserad på varje människas värdighet och okränkbara värde. 
Uppgiften är att lyssna, stödja och agera tillsammans, att 
ge människor utrymme att lyfta fram sina erfarenheter av 
utsatthet och nöd och att uppmärksamma orättvisor.
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att Portalen i Norrköping 
gör att fler kommer i arbete.

PIMPA PÅSEN
Under julen 2018 
genomförde Svenska 
kyrkan i Norrköping 
tillsammans med Ria 
Norrköping för andra året i 
rad projektet Pimpa Påsen - 
en omvänd adventskalender 
där syftet var att i en påse 
plocka ner en sak varje dag 
mellan 1 och 24 december.

Påsen skulle sedan 
"pimpas" alltså utsmyckas 
lite fint och sedan skänkas 
till Ria som gav den i 
julklapp till en av deras 
besökare.

 Kampanjen blev 
återigen mycket lyckad 
och engagerade många 
människor både i och 
utanför pastoratet. 

Ria fick in ett stort antal 
påsar som de sedan kunde 
skänka till sina besökare. 
Allt för att alla förtjänar att 
ha en riktigt god jul!

JULKAMPANJEN 2018: 
EN FLICKA ÄR FÖDD
2018 års julkampanj 
från Svenska kyrkans 
internationella arbete  gick 
under namnet "En flicka är 
född". Kampanjen syftade 
till att stärka flickors och 
kvinnors rättigheter i 
världen. 

Under jultiden engagerade 
sig 24 kvinnor och tjejer i 
alla åldrar från Norrköping 
i en lokal variant av 
julkampanjen En flicka är 
född - i Norrköping. Den 
äldsta kvinnan som deltog 
var 101 år och den yngsta 
ett par månader (med lite 

hjälp av sin mamma).
Genom 24 filmer som 

lades ut på Svenska kyrkan 
i Norrköpings facebooksida 
varje dag fram till jul, sattes 
fokus på de orättvisor 
flickor utsätts för runtom 
i världen, bara för att de 
är födda som flickor. I den 
lokala kampanjen berättade 
Norrköpingskvinnorna om 
hur det är att födas som 
flicka, delade med sig av 
sina personliga drömmar 
och mål och reflekterade 
över de orättvisor som 
flickor utsätts för, både på 
hemmaplan och över hela 
världen. 

Kampanjen blev mycket 
uppmärksammad och 
fick många visningar på 
Facebook.

MATBANKEN
"Där samhället brister tar 
det  ideella arbetet vid", så 
inleddes den artikel i NT 
som uppmärksammade 
matbankens arbete i 
Klockargården. 
Matbanken drivs av Hela 
människan tillsammans med 
Svenska kyrkans ideella 
och ger varje vecka mat till 
socialt utsatta i Norrköping. 
Maten är sådan som av olika 
anledningar inte kan säljas i 
butikerna, men som är fullt 
ätbar. Butikerna skänker då 
maten till Matbanken som 
sedan delar ut det till dem 
som behöver.
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Hej där!

KARIN WAHLSTRÖM 
IVARSON
Förskolechef i Norrköpings 
pastorat
 
VAD DRIVER DIG I DITT 
ARBETE?
Jag drivs av barnen. De är 
vår framtid och någonting 
vi måste ta hand om på alla 
sätt vi kan. Att få utveckla 
verksamheten så den blir så 
bra som möjligt för barnens 
skull ger mig kraft.
 
VAD HOPPAS DU PÅ INFÖR 
VERKSAMHETSÅRET 2019? 
Under 2019 vill jag se 
framåt och är väldigt 
förväntansfull på att få 
fortsätta arbetet med att 
planera den nya verksam-
heten i Ättetorpskyrkan. 
Planen är att det ska vara 
färdigt 2020. Det ska bli 
mycket spännande att se 
hur allting faller på plats. 
Det ska också bli spännan-
de att få sätta oss in i den 
nya läroplanen och se hur 
den utvecklar oss och vår 
verksamhet.

BÄSTA MINNE FRÅN 2018?
Åh, jag har så många bra 
minnen. Men att få jobba 
med alla duktiga pedagoger 
är ett av dem. I vått och 
torrt, i glädje och motgång. 
De är fantastiska! Sen 
minns jag såklart barnen. 
Många små stunder och 
härliga samtal. De är 
underbara, barnen!

GEMENSAMMA PROJEKT
Under våren har flera 
olika projekt drivits till-
sammans med barnen 
på pastoratets förskolor. 
Projekten utgår från 
vad barnen är nyfikna 
på och intresserade av, 
bland annat har Babb-
larna, teater och skogen 
ingått i vårens projekt. 
Andra fokusområden 
under läsåret har varit: 

• Delaktighet och de-
mokrati. Personalen har 
på olika sätt arbetat 
med barnen om delak-
tighet och demokrati på 
förskolorna.

• Det goda livet. Med 
fokus på hur vi får ett 
lugn hela dagen? I detta 
ingår barnyoga, massa-
ge och annat som bidrar 
till barnens välbefin-
nande. 

• Jag-Du-Vi. Det är ett 
långsiktigt projekt där 
syftet är att stärka varje 
individ. Mycket arbete 
sker för att det ska vara 
en harmonisk grupp på 
förskolan. För trygga 
och glada barn!

KONTAKT MED FÖRÄLDRAR
Som förskola har vi en-
ligt lag tagit över ansva-
ret för barnets utbildning 
och fostran under dagen 
de finns i verksamheten.

Kontakten med 
vårdnadshavarna sker 
dagligen kring barnets 
vistelse. Vi har också 
dagliga samtal kring 
barnets utveckling.

Varje termin har vi 
föräldramöte och varje 
förskola har ett eget 
föräldraråd som för för-
äldragruppens talan. 

KOMPETENSUTVECKLING
Den 1 juli 2019 får 
förskolan en ny läro-
plan. Det är spännande 
och intressant givetvis 
och vi måste förbere-
da oss på olika sätt i 
verksamheten.  Vi har 
tillsammans med andra 
förskolor i Linköpings 
stift under hösten 2018 
haft gemensam fortbild-
ning och fått fördjupa 
oss i den nya läropla-
nen. Vi har nu börjat 
titta på vad som skiljer 
den nya läroplanen från 
den gamla. Vi har också 

under 2018-19 haft 
en utbildningssatsning 
tillsammans med SPSM- 
Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. Den 
har handlat om Tydlig-
görande pedagogik, som 
handlar om arbetssätt 
och metoder, men också 
om nya verktyg att 
använda oss av för att 
kunna stötta barn med 
behov av särskilt stöd i 
vår verksamhet.

FÖRSAMLINGENS MED-
VERKAN I UTBILDNINGEN
Församlingen bjuder in 
förskolan till vardags-
gudstjänster där vi till-
sammans får möjlighet 
att uppleva och samtala 
om kultur, traditioner 
och olika livsfrågor som 
barnen har. Här är ock-
så musiken ett viktigt 
inslag. Att vara med är 
frivilligt för barnen.

FÖRSKOLOR
Norrköpings pastorat bedriver tre förskolor: Humlan i Krokek, 
Liljan i Jursla och Skeppet i Lindö.
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HÅLLBAR UTVECKLING
Jorden är en gåva, vi är alla en del av den och har ett ansvar att 
förvalta den. Därför arbetar Svenska kyrkan i Norrköping aktivt för 
en hållbar utveckling.

MILJÖDIPLOMERING
Pastoratets församlingar 
arbetar för miljödiplomering 
i olika faser. Svenska 
kyrkans miljödiplomering 
för hållbar utveckling 
är ett ledningssystem 
för församlingarnas 
långsiktiga arbete med 
hållbarhetsfrågor. 

VINDKRAFT OCH GRÖN EL
Svenska kyrkan i 
Norrköping är en av 
initiativtagarna till egen 
vindkraft för kyrkliga 
användare. Vårt verk, som är 

en del av Vindpark Vänern, 
levererar ungefär hälften 
av den el vi förbrukar för 
våra kyrkliga byggnader. 
Den övriga el vi använder 
kommer från vattenkraft 
och biomassa.
 
FAIRTRADE
Alla församlingar i Svenska 
kyrkan i Norrköping är 
diplomerade som ”Kyrka för 
Fairtrade”. Församlingarna 
handlar varor, så långt 
det är möjligt, som är 
Fairtrademärkta, till exempel 
kaffe, te, socker, bananer och 

choklad. Församlingarna 
medverkar också till att 
sprida information om vad 
Fairtrade är.

I maj 2018 deltog 
flera församlingar i den 
så kallade ”fairtrade 
challenge” och försökte 
servera så många koppar 
fairtradekaffe som möjligt 
under en dag. Bland annat 
erbjöds kaffe, te och 
bananer till morgontrötta 
och jäktade resenärer på 
morgonen. Initiativet var 
mycket uppskattat och 
fortsätter även nästa år!

EARTH HOUR
Earth Hour är världens 
största miljömanifestation 
som sker varje år. Svenska 
kyrkan har varit med i flera 
år och uppmärksammat 
denna dag. Under 2018 
anordnade Svenska kyrkan 
i Norrköping tillsammans 
med Norrköpings kommun 
bland annat en konsert i 
Hedvigs kyrka. Uppträdde 
gjorde bland annat Axel 
Schylström, Jojje Wadenius, 
Christian Kjellvander och 
Novakören.
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Hej där!

KERSTIN JANNESSON
Kantor i Borgs församling

VAD DRIVER DIG I DITT 
ARBETE?
Jag jobbar som bäst och 
tycker det är som roligast 
när konkreta uppgifter ska 
lösas. Det ger mig energi 
att få jobba tillsammans 
med duktiga kollegor som 
brinner för det de gör. Sen 
är det personliga mötet med 
körsångare och att genom 
musiken få förmedla ett 
budskap också viktigt.

VAD HOPPAS DU PÅ INFÖR 
VERKSAMHETSÅRET 2019? 
Under året har det varit en 
utmaning att få igång två 
nya körer. Nu hoppas jag 
att körerna ska fortsätta att 
må bra, växa och utvecklas. 
Sen hoppas jag få tid till 
fortbildning och retreat 
så min egna kristna tro 
får näring och påfyllnad. 
Jag vill också att orgeln i 
Söderledskyrkan blir ett fullt 
fungerande instrument igen. 

BÄSTA MINNE FRÅN 2018?
Nationaldagskonserten i 
Krokeks kyrka. Festligt, 
fullsatt, folkligt. En tradition 
som började för ett antal 
år sen och som hela tiden 
har vuxit. Ideella och 
professionella krafter har 
mötts och gjort fantastisk 
musik tillsammans.

KÖR
Körsången spelar en 
stor roll i kyrkans 
liv, inte minst under 
de mer traditionella 
gudstjänsterna kring 
jul och påsk. Våra 
församlingar har en 
mängd körer som både 
deltar i gudstjänster och 
har egna konserter.

Det finns körer på 
olika nivåer så att 
alla, oavsett ambition, 
förmåga och intresse 
ska kunna hitta ”sin” 
kör. 

PRIDE
”Störst av allt är
kärleken." Därför finns
Svenska kyrkan med för
nionde året i rad under
Pride i Norrköping.
Det är viktigt att
finnas med som kyrka
i ett sammanhang som
tydligt manifesterar
alla människors lika

värde. Under veckan
hölls många olika 
aktiviteter och innan 
paraden höll vi i en en 
välbesökt Pridefrukost
innan kyrkan
gemensamt deltog i
Prideparaden under
banderollen "Störst av
allt är kärleken." 

KYRKA-IDROTT
Svenska kyrkan 
engagerar sig i flera 
av Norrköpings 
idrottsföreningar, bland 
annat IFK Norrköping, 
Vita hästen och Dolphins. 

Vi vill finns där 
människor är. När 
vi möter människor 
på deras arena kan 
de viktiga samtalen 
ske. Svenska kyrkan 
är en mycket 
uppskattad vid de olika 
arrangemangen.

Familjeläktaren 
på Östgötaporten 

är ett exempel. Där 
är vi en naturlig del 
av IFK Norrköpings 
hemmamatcher 
med bland annat 
korvförsäljning och 
godiskanoner. 

Under året har 
också flera av kyrkans 
andra verksamheter 
medverkat vid 
idrottsarrangemangen.

KULTURARVET I VÅRA 
BYGGNADER
Våra kyrkobyggnader 
är fulla av historia. 
Här firas regelbunden 
gudstjänst, och här äger 
viktiga händelser i männ-
iskors liv rum. Många 
känner starkt för 
kyrkobyggnaden. Det är 
viktigt att den finns där 
och att den vårdas. Un-
der 2018 har bland an-
nat S:t Johannes kyrka i 
S:t Johannes församling 
renoverats. Återinvig-

KYRKA OCH KULTUR
Att vara en kyrka där människor är betyder att lägga 
tid på kulturlivet. Vi finns med både i sportsammanhang 
arrangerade av andra såväl som i musikarrangemang helt i 
egen regi.
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ning skedde i mars 2018. 
Vi fortsatte även plane-
ringen för utbyggnaden av 
Matteus kyrka och mottog 
beskedet att krematorie-
verksamheten blir kvar 
i Norrköping. Förslaget 
som antogs innebär att två 
nya förbränningsugnar 
införskaffas och installeras. 
Samtidigt renoveras bygg-
naden, som är från 1938. 
 
PODCASTS
Svenska kyrkan i 
Norrköping ger ut ett 
flertal podcasts. Under 
2018  fortsatte också 
arbetet med podcasten  
"Kyrkans kulturarv" där 
kommunikatören Annelie 
Tollerå tillsammans med 
olika gäster diskuterar 
ämnen med fokus på kyrkan 
och det kulturarv som 
kyrkan förvaltar och vårdar.

NORRKÖPINGS ORGELVECKA 
Under början av okto-
ber firades Norrköpings 
orgelvecka. Med fokus på 
orgemusik sattes lunchspel-
ningar, föreläsningar och 
konserter upp.

100  ÅR SEN GETÅOLYCKAN 
1 oktober 2018 var det 100 
år sedan tågolyckan i Getå 
då minst 42 personer dog. 

Svenska kyrkan 
uppmärksammade detta 
genom en gudstjänst i 
Hedvigs kyrka till minne 
av olyckan. Nyskriven 
musik "Rop hörs i Getå" 
av kompositören Ulrika 
Emanuelsson framfördes.

Ärkebiskop emeritus 
Anders Wejryd, kyrkoherde 
Thomas Wärfman, 
S:t Olofs kammarkör 
under ledning av Lars 
Beckman och Stefan Fred 

på orgel var med under 
minnesgudstjänsten. 

FÖRKLÄDD GUD 
På nationaldagen 2018 
framfördes det spektakulä-
ra kör- och orkesterverket 
Förklädd Gud i Hedvigs 
kyrka tillsammans med S:t 
Olofs Oratoriekör, musiker 
ur SON, Agnes Auer, Staf-
fan Liljas, Stina von Sydow 
och Lars Beckman.

INSTAGRAM 
Under 2018 startade 
Norrköpings pastorat upp 
ett vandringskonto på 
Instagram. Varje vecka får 
vi följa en medarbetare som 
berättar om sin vardag och 
visar upp vad de gör.

4 646
STYCKEN KÖRER 
var igång inom Svenska kyrkan 
under 2018. Det innebär cirka 
88 000 körsångare.

1 195   
SYFÖRENINGAR/ARBETSKRETSAR 
var verksamma i Svenska kyrkan under 
2018. Tillsammans samlade de in 14 807 
120 kronor.
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Hej där!

JONATHAN NYLING
Samordnare på Matteus 
kyrkogård

 
VAD DRIVER DIG I DITT 
ARBETE? 
Att vara med och skapa 
ordning och struktur för att 
arbeten ska kunna utföras 
på ett effektivt, säkert och 
bra sätt. 
 
VAD HOPPAS DU PÅ INFÖR 
VERKSAMHETSÅRET 2019? 
Att det projekt jag jobbar 
med ska flyta på och till 
sist komma i land. För 
jag ser mycket fram emot 
nästa steg som kommer 
vara att jobba vidare med 
resultatet och utifrån det 
strukturera, tydligöra och 
planera arbetet på våra 
kyrkogårdar. 
 
VAD ÄR DITT BÄSTA MINNE 
FRÅN 2018? 
Att jag vågade släppa taget 
om min tidigare tjänst så 
att möjligheten att få nya 
spännande arbetsuppgifter 
och utmaningar dök upp.

KULTURARV
Vi arbetar kontinuerligt 
med att bevara det rika 
kulturarv som våra 
kyrkogårdar utgör. 
Det handlar om att 
reparera och vårda 
gamla gravplatser 
som är en del av vår 
historia. En inventering 
och uppdatering görs 
kontinuerligt för att vi 
ska behålla gravvårdar 
som har en betydelse för 
oss i dag men också är 
viktiga i framtiden. 

HÅLLBARHET
Miljöhänsyn står 
ständigt i fokus och vi 
ser kontinuerligt över 
hur vi kan arbeta ur 
ett miljöperspektiv. 
Det innebär att vi 
fortsättningsvis ser 
över vilka diesel- och 
bensindrivna maskiner 
och verktyg som 
kan ersättas med 
batteridrift. Vi arbetar 
vidare för en fossilfri 
kyrkogårdsförvaltning. 
Under året har vi fortsatt 

fokus på att förnya delar 
av vår maskinpark. Även 
här har vi med tankar 
kring vår miljö för en 
hållbar utveckling.
På kyrkogårdarna 
arbetas det aktivt för 
att skapa en biologisk 
mångfald. Under året har 
vi fortsatt med arbetet 
att till exempel sätta upp 
flera fågelholkar och 
insektshotell och även 
vid plantering av nya 
rabatter fortsätter vi med 
att plantera och använda 
oss av växter som drar 
till sig mycket fjärilar 
och insekter. Allt för att 
kyrkogården ska kunna 
fortsätta vara en levande 
miljö

DOKUMENTATION
Dokumentation 
av kyrkogårdarna 
fortskrider och vi 
fortsätter att arbeta för 
att få en tydlig och riktig 
bild av varje gravplats 
och kyrkogårdarnas 
utformande. Detta för 
att säkerställa att vi 

arbetar på rätt sätt när 
det gäller att exempelvis 
utse gravplatser. Vi 
fortsätter arbetet med att 
se över alla kyrkogårdar 
för att få korrekta och 
digitaliserade kartor över 
våra 23 kyrkogårdar.

PROJEKTERINGAR
Under 2018 har vi 
påbörjat projekteringen 
för renovering, om- 
och tillbyggnad av 
krematoriet. Vi har 
även fortsatt arbetet 
med utökning av 
nya gravskick, som 
askgravlund och 
askgravplats.

PROJEKT
Vi har under året 
påbörjat upprustning och 
byggnation av ekonomi- 
och personallokaler 
på S:t Johannes och 
Ättetorps kyrkogård.
Utbyggnad av 
askgravlundar och 
askgravplatser har pågått 
på ett flertal kyrkogårdar.

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN 
Kyrkogårdsförvaltningen i Norrköpings pastorat 
ombesörjer gravsättningar, vårdar de allmänna ytorna på 
begravningsplatserna samt ansvarar för att administrationen 
utförs enligt rådande lagstiftning.
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808
BEGRAVNINGAR
genomfördes inom 
Norrköpings 
pastorat under 2018.

KYRKOGÅRDAR
finns i Norrköpings 
pastorat. Bland 
dem finns alltifrån 
askgravlundar till 
skogskyrkogårdar.

23

INSTAGRAMINLÄGG
gjordes på Kyrkogårdsför-
valtningens Instagramkonto 
under 2018.

162
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ANSTÄLLDA
Under året har våra ca 
250 medarbetare på 
olika sätt bidragit till 
kyrkans verksamhet 
och utveckling. 
Generellt ser vi i hela 
Sverige en brist på 
bland annat präster, 
diakoner och musiker, 
och Norrköping är 
inget undantag. Vi är 
glada att vi ofta har 
många kompetenta 
sökande till våra 

vakanta tjänster, 
men ser också en 
utmaning framöver 
då konkurrensen om 
medarbetarna ökar.  

IDEELLA
Tro och tillit 
är grunden för 
vårt ömsesidiga 
engagemang. Vi ser 
alla människor vi 
möter som resurser 
och vi vill uppmuntra 
och ta tillvara dem 

i deras roll som 
ideella. Människor 
trivs där de behövs! 
Församlingarnas 
ideella medarbetare är 
viktiga och spelar en 
stor roll för att många 
aktiviteter ska kunna 
genomföras. 
 
FÖRTROENDEVALDA
Svenska kyrkan 
i Norrköping 
har ett hundratal 
förtroendevalda i 

kyrkofullmäktige, 
kyrkorådet och i de 
fyra församlingsråden. 
De bidrar med 
kunskap, engagemang 
och tid, och är 
beslutsfattare i 
allt från de stora 
övergripande frågorna 
som budgeten för 
hela pastoratet 
(kyrkofullmäktige), till 
vad kollekten ska gå 
till en enskild söndag 
(församlingsrådet).

VAD DRIVER DIG I 
DITT ARBETE
Jag önskar att alla 
människor ska känna 
att de har en plats att 
fylla i tillvaron. I mitt 
arbete jobbar jag med 
att försöka se alla och 
få dem att känna och 
förstå att de bidrar. 
Jag drivs också av att 
underlätta, att för-
enkla svåra saker och 
att visa på hur saker 
hänger ihop. Allting 
blir roligare om man 

förstår, och om det är 
roligt blir det oftast bra.

VAD HOPPAS DU PÅ 
INFÖR 2019?
Jag hoppas att det 
visar sig att vi ökar 
antalet dop, som en 
följd av det gedigna 
arbetet många har lagt 
ned i dopprojektet. 
Och så hoppas jag 
att det söker massor 
med präster, musiker 
och diakoner till våra 
vakanta tjänster.

BÄSTA MINNE FRÅN 
2018? 
Jag har förmånen att 
få lägga en del av min 
arbetstid på DC, där 
jag har samtal med 
unga människor som 
inte mår bra. Även om 
det är sorgligt att det 
är ett så stort behov 
av DCs verksamhet, så 
är det arbetet där som 
givit de bästa minnena. 
Alla samtal med fina, 
kloka, fantastiska unga 
människor.

MEDARBETARE
Norrköpings pastorat är en av Norrköpings större arbetsgivare med cirka 
250 medarbetare. Det är även många som engagerar sig ideellt och bidrar 
till verksamheterna inom pastoratet. Utöver detta finns det också ett 
hundratal förtroendevalda som för arbetet i kyrkan framåt.

CAMILLA RUBEN

Kanslichef
 

248 MEDELANTAL
ANTSTÄLLDA
i Norrköpings pastorat 
under 2018.  

KVINNOR

MÄN

151 
 97
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MALIN SINGELSÖ

Kommunikatör i 
Kolmårdens församling
 
VAD DRIVER DIG I DITT 
ARBETE? 
För mig är det att känna 
att det finns ett värde i 
och att man kan stå för 
det organisationen gör. Att 
bidra till något som gör 
skillnad på riktigt. Sedan 
är det också viktigt att 
ha kollegor som brinner 
för samma sak så man 
tillsammans kan hjälpas åt 
att bära energin och drivet. 
 
VAD HOPPAS DU PÅ INFÖR 
VERKSAMHETSÅRET 2019? 
Jag önskar sinnesro att 
acceptera det jag inte kan 
förändra, mod att förändra 
det jag kan och förstånd 
att inse skillnaden. Både 
för mig som individ och 
för oss som organisation. 
Vi gör så mycket bra 
saker och vi har så väldigt 
många bra planer och 
projekt i rullning så med 
lite sinnesro, glädje och 
envishet kommer vi kunna 
flytta berg! 
 
BÄSTA MINNE FRÅN 2018? 
Jag började mitt jobb i juni 
2018, så det är såklart ett 
härligt minne. Jag fick en 
rundtur på kansliet och 
bland kyrkor av härliga 
kollegor. Tack för det!

LEENA-KAISA 
WASSBERG

Diakon på Sjukhuskyrkan
 
VAD DRIVER DIG I DITT 
ARBETE? 
Jag drivs av platsen och 
människorna. Sjukhuset är 
en speciell plats, inte endast 
ett sjukhus utan också en 
arbetsplats för många, och 
man kommer snabbt in i 
samtal om livet. Att få vara 
i kyrkans tjänst på den här 
platsen känns viktigt. Du 
får ett stort förtroende och 
får samtala om vad som är 
viktigt i livet. 
 
VAD HOPPAS DU PÅ INFÖR 
VERKSAMHETSÅRET 2019? 
Jag hoppas på en ännu 
större förståelse för vikten 
av existentiell och andlig 
vård. Att Sjukhuskyrkan 
får vara en naturlig del 
inom sjukvården och hitta 
nya former för hur vi ska 
arbeta framåt. 
 
VAD ÄR DITT BÄSTA MINNE 
FRÅN 2018? 
Det var ett annorlunda år 
med mycket förändringar. 
Vi fick nya kontorslokaler, 
en av våra medarbetare 
gick i pension och jag var 
tjänstledig under en tid och 
fick vara på studiebesök i 
England. Ledigheten gav 
mig nya perspektiv som jag 
tog med in i arbetet.

JENNY FOLKÖ WITT 

Präst i Borgs församling 
 
VAD DRIVER DIG I DITT 
ARBETE? 
Att tillsammans med 
kollegor och ideella få 
vara kyrka i människors 
vardag. Det vi får betyda 
för människor som 
kommer till kyrkan i 
olika sammanhang. 
Vid köksbordet, i 
skolkorridoren, på 
Prideparaden och vid 
många andra tillfällen. 
Mötet med varandra. Att 
få möta människor av alla 
sorter och få samtala kring 
det som är viktigt i livet.

VAD HOPPAS DU PÅ INFÖR 
VERKSAMHETSÅRET 2019? 
Att fortsätta utveckla 
sätt att vara kyrka på. 
Att fortsätta föra dialog 
om hur vi på bästa sätt 
kan vara kyrka i det 
sammanhang och på den 
plats vi befinner oss.

BÄSTA MINNE FRÅN 2018? 
Att få träffa konfirmander 
under ett helt år och få 
se hur de växer. Hur vi 
får växa tillsammans 
och lära oss av varandra. 
Spännande att ha just 
gamingkonfirmander och 
få upptäcka nya världar 
tillsammans.
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Om inte annat särskilt anges, 
redovisas alla belopp i tusentals 
kronor (tkr). Uppgifter inom pa-
rentes avser föregående år.

Alla siffror och all statistik i den 
här produkten avser Svenska kyr-
kan i Norrköping 2018.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

I Norrköpings pastorat (252003-0244) samverkar de 
fyra församlingarna S:t Olof (252004-2579), S:t Johannes 
(252004-2587), Borg  (252004-2603) och Kolmården  
(252004-2595) och utgör en kyrklig samfällighet enligt 
lag om Svenska kyrkan och kyrkoordningen för Svenska 
kyrkan. Församlingarnas grundläggande uppgift är att 
”fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni 
och mission”. Syftet är att människor ska komma till tro, 
en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike 
utbredas och skapelsen återupprättas. Varje församling har 
ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i 
församlingen.

Pastoratet har också ansvaret för 
begravningsverksamheten inom det område i kommunen 
som motsvarar pastoratet. 

I pastoratets årsredovisning anges belopp i tusentals 
kronor (tkr) om inget annat anges.

Pastoratet har sitt säte i Norrköpings kommun.

DEN KYRKLIGA INDELNINGEN
Pastoratet har som pastoralt område det övergripande 
lokala ansvaret för att församlingarna fullgör sin 
grundläggande uppgift och:

• har det ekonomiska ansvaret för alla församlingens 
uppgifter
• ska anställa och avlöna den personal som behövs
• ska anskaffa och underhålla den egendom som behövs
• får lämna bidrag till internationell diakoni och mission
• får bedriva näringsverksamhet om den har en naturlig 
anknytning till den grundläggande uppgiften
• har ansvar för begravningsverksamheten i enlighet med 
begravningslagen

ORGANISATION
Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ 
och sammanträdde tre gånger under 2018. Kyrkorådet är 
pastoratets verkställande organ (styrelse) som ansvarar för 
den löpande verksamheten och förvaltningen. Kyrkorådet 
har utsett ett presidium som förbereder kyrkorådets 
sammanträden och ärenden till kyrkorådet. Kyrkorådet 
sammanträdde 11 gånger under 2018.

I respektive församling inom pastoratet finns ett 
församlingsråd vars huvudsakliga uppgifter avser 
gudstjänstlivet och församlingens kristna gemenskap. 
Utöver gällande lagstiftning och förordningar etc., tillämpar 
pastoratet inomkyrkliga regelverk och dokument såsom 
kyrkoordningen (KO), Svenska kyrkans bestämmelser 
(SvKB), pastoratets församlingsinstruktion och 
medelsförvaltningspolicy. Inom personalområdet tillämpar 
pastoratet Svenska kyrkans kollektivavtal. Pastoratet har 
även upprättat olika typer av policys för t.ex. jämställdhet, 
arbetsmiljö etc.

FRÄMJANDE AV ÄNDAMÅL
Ändamålet främjas genom att det i pastoratets församlingar 
firas gudstjänst minst en gång i veckan. Vidare bedrivs ett 
stort antal aktiviteter, exempelvis konfirmandundervisning, 
barn- och ungdomsgrupper, vuxengrupper, 
besöksverksamhet och själavårdssamtal, för att uppfylla den 
grundläggande uppgiften. Begravningsverksamheten bedrivs 
enligt begravningslagen.

2018

55,2%

36,0%

14,4%

229

808 

2017

56,5%

39,3%

11,4%

188

874

2016

58,5%

41,5%

11,9%

240

822

2015

60,5%

40,8%

11,0%

243

853

2014

62,0%

39,2%

14,2%

237

845

o

Andel tillhöriga Svenska kyrkan

Andel döpta/ettåringar

Andel konfirmerade 15-åringar

Antal vigslar inom Svenska kyrkan

Antal begravningar inom Svenska kyrkan

NYCKELTAL
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RESULTAT OCH STÄLLNING
Summa verksamhetens intäkter uppgick till 245,2 mkr, en 
marginell ökning med 0,8 mkr jämfört med föregående år.  
Summa verksamhetens kostnader uppgick till 237,0 mkr, 
en ökning med 14,1 mkr jämfört med 2017. Verksamhetens 
resultat blev 8,1 mkr jämfört med 21,6 mkr året innan. 
Resultat av finansiella poster uppgick till 3,6 mkr, en 
förbättring  med 13,6 mkr.  Årets resultat blev 11,7 mkr för 
2018, en ökning med 7,4 mkr jämfört med året innan.

Budgeterat resultat uppgick till -2,0 mkr och utfallet 
för 2018 blev 11,7 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen 
på reavinster i samband med tre fastighetersförsäljningar, 
men även  lägre fastighetskostnader med anledning 
av större fastighetsrenoveringar som inte genomförts. 
Församlingsverksamheten och utvecklingsenhetens utfall 
ligger enligt budget.

Under 2018 färdigställdes den invändiga renoveringen 
av S:t Johannes kyrka och etapp 1 av tillbyggnad av 
ekonomibyggnaden på Ättetorps kyrkogård.  Under året har 
projektering skett av tillbyggnaden av Matteus kyrka.

Begravningsverksamhetens resultat inkluderas i siffrorna 
ovan, men särredovisas i enlighet med not 2. Här framgår 
att verksamheten gav ett underskott på 2,2 mkr (3,9) och 
att pastoratet har en skuld till  begravningsverksamheten  på 
4,2 mkr vid årets utgång.

MÅLSATT KAPITAL
Pastoratets mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 
285 mkr (285). Eget kapital överstiger fastställt målkapital 
med 134,9 mkr (123,2).
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 2018

74 134

55,2

0,92

0,24

248 

2017

75 594

56,5

0,92

0,25

247

2016

77 179

58,5

0,92

0,20

250

2015

78 526

60,5

0,92

0,20

243

2014

79 565

62,0

0,92

0,20

245

Allmänna förutsättningar o

Tillhöriga per den 31 december, (antal)

Tillhöriga per den 31 december (andel av invånarna), %

Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavg., %

Begravningsavgift, %

Medelantal anställda

FLERÅRSÖVERSIKT

245 204

-237 151

3 638

11 691

160 277

9 624

57 502

58

6

244 641

-223 032

-17 278

4 331

151 460

5 719

52 684

56

6

232 913

-221 275

-10 410

1 228

144 601

3 572

49 419

57

5

217 578

-204 171

3 425

16 832

145 478

5 456

48 706

58

5

201 576

-188 368

6 120

19 328

141 263

3 807

40 982

61

5

Intäkts och kostnadsanalys (tkr)

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens resultat

Resultat från finansiella investeringar

Årets resultat

Kyrkoavgift exkl begravnings- och stiftsavgift, (tkr)

- varav slutavräkning *, (tkr)

Begravningsverksamhetens nettokostnader **

Personalkostnader/verksamhetens intäkter, %

Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter, %

285 000

419 913

90

2,9

0,7

285 000

408 222

89

1,1

1,1

285 000

403 891

89

0,3

1,0

285 000

402 664

89

4,0

0,9

285 000

385 832

88

5,0

1,1

Ekonomisk ställning

Fastställt mål för det egna kapitalets storlek, (tkr)

Eget kapital, (tkr)

Soliditet,  %

Värdesäkring av det egna kapitalet , %

Likviditet, %

* ) Se Redovisningsprinciper, Kyrkoavgift och begravningsavgift, för förklaring. 
**) För specifikation av begravningsverksamhetens resultat se not 2.
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DEFINITIONER

• Kyrkoavgift (%) 
Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara 
inkomsten.

• Begravningsverksamhetens nettokostnader 
Begravningsverksamhetens totala kostnader minus 
övriga intäkter och ränteintäkter

• Varav slutavräkning  
För förklaring se redovisningsprinciper.

• Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%) Uppgiften  
beräknas som resultaträkningens personalkostnader 
dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens 
intäkter.

• Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) 
Uppgiften beräknas som resultaträkningens av- och 
nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med 
resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.

• Soliditet (%) 
Uppgiften beräknas som utgående eget kapital 
dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i 
balansräkningen).

• Värdesäkring av eget kapital (%) 
Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med 
ingående eget kapital.

• Likviditet (%) 
Uppgiften beräknas som utgående omsättningstillgångar 
dividerat med kortfristiga skulder
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKNESKAPSÅRET

ORGANISATION
2018 var första året på en ny mandatperiod. Det innebar 
nytt fullmäktige, nytt kyrkoråd och fyra nya församlingsråd, 
med allt vad det innebär av att lära känna verksamheten, 
hitta arbetsformer mm. Sammansättningen i de olika 
organen visade att många ledamöter var nya i sina roller 
som förtroendevalda i kyrkan. Flera utbildningsinsatser 
gjordes under det första halvåret för att ge bästa möjliga 
förutsättningar för ett gott arbete i de olika organen. 

I slutet av året fick Kolmårdens församling en ny 
församlingsherde vilket betydde nytag för ledningen och 
verksamheten där. 

VERKSAMHET
I januari 2018 presenterades och startade ett stort 
pastoratsomfattande projekt, det sk Dopprojektet. 
Projektets mål är att få fler att låta döpa sina barn och att 
upprätthålla ”dopseden”. Många i pastoratet har varit 
inblandade i arbetet som bl.a. har omfattat ett webbaserat 
bokningsformulär för dop, gemensamma utskick, dop- och 
fadderbevis mm, seminariedag för anställda, ideella och 
förtroendevalda samt en dopdag riktad till allmänheten för 
att öka intresset för dopet. Projektet fortsätter in på 2019.

Frågan om krematoriets framtid diskuterades 
ingående under 2017 och i april 2018 beslutade slutligen 
kyrkofullmäktige att renovera krematoriet och att bygga 
nya ugnar. Beslutet föregicks av livlig diskussion och ett 
relativt stort intresse från allmänheten. Under hösten 2018 
påbörjades planeringsarbetet för det stora och omfattande 

projekt som arbetet innebär.
 Under den förra mandatperiodens startskede utarbetades 

en församlingsinstruktion för pastoratet. Det är nu dags 
att ta fram en ny. Arbetet med detta initierades på en 
utvecklingsdag som hölls för förtroendevalda och ledare 
i augusti. Arbetet fortgår och enligt tidplanen ska en ny 
församlingsinstruktion vara godkänd av domkapitlet till 
2020.

FINANSIELLT
Under 2018 såldes tre fastigheter, Simonstorps 
församlingshem, Tingstads församlingshem och 
Munkebodagården. Fastighetsförsäljningarna gav en 
reavinst på totalt 7,2 mkr. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har inträffat under 2019.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Pastoratet gör regelbundet en översyn av sina riktlinjer 
för finansiella instrument. Pastoratets riktlinjer för 
kapitalförvaltningen regleras i en av kyrkofullmäktige 
fastställd medelsförvaltningspolicy. Gällande policy antogs 
i slutet av år 2015 och innehåller bland annat etiska 
kriterier för placeringsval, avkastningsmål samt regler 
för portföljsammansättning . Under 2019 kommer en ny 
finanspolicy att fastsällas av kyrkofullmäktige. Vid utgången 
av 2018 hade pastoratets långfristiga värdepappersinnehav 
ett marknadsvärde om 229,1 mkr (254,7) och 
marknadsvärdet på de kortfristiga placeringarna uppgick till 
0 mkr (0), totalt 229,1 mkr (254,7).
 

Pastoratets ekonomi bestäms långsiktigt av antalet 
kyrkotillhöriga. I det kortare perspektivet har 
konjunkturläget i den omgivande ekonomin en stor 
inverkan. Trenden med fallande medlemstal fortsätter men 
har för Norrköpings del mildrats genom en nettoinflyttning. 

En fortlöpande anpassning till omvärlden blir nödvändig 
både vad gäller verksamhetsinriktning och ekonomistyrning. 
Om så sker har vår kyrka goda möjligheter att verka även i 
framtiden.

Plan 2021

158 069

-8 025

150 044

Plan 2020

156 307

-7 881

148 426

Plan 2019

158 179

-8 072

150 107

 Utfall 2018

160 277

-7 793

152 484

-1,3%

3,6%

-1,6%

Kyrkoavgift

Ekonomisk utjämning

FRAMTIDA UTVECKLING (TKR)

Förändring 
mellan 2018 & 

2019 (%)
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MILJÖINFORMATION
Pastoratet bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt 
miljölagen. Tillståndet avser krematorieverksamhet.

Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 1,4 % 
(1,5%) av pastoratets intäkter.

Krematorieverksamheten kontrolleras regelbundet 
enligt gällande bestämmelser. Inga gränsvärden vad gäller 
utsläpp till luft har regelbundet överskridits under 2018, 
för kvicksilver och koldioxid ligger utsläppsvärdena väl 
under gränsvärdena. Om vid något tillfälle s.k. bypass 
förekommer anmäls detta till kommunens miljöansvariga 
tillsynsrepresentant. Under 2018 har det förekommit fem 
tillfällen där bypass är rapporterade. Bypass inträffar när 
systemets filteranläggning för förbränningsluft av någon 
anledning är satt ur funktion och orenad luft går ut genom 
skorstenen. I övrigt förekommer inga specifika utsläpp till 
vatten eller mark. 

Övriga delar i krematorieverksamheten kontrolleras 
regelbundet och en årlig miljörapport upprättas. Utöver 
den årliga miljörapporten görs en periodisk besiktning 
vart fjärde år. Med olika tidsintervaller utförs bl.a. följande 
kontroller och service: tillsynsbesök från kommunen 
och räddningstjänsten, provtagning av avloppsvatten, 
kontroll av kyl- och värmepumpsaggregat, besiktning 

av tryckluftsaggregat, mätning av emissioner till luft, 
provtagning av kondensvätska, damm i rökgaser, kontroll 
av köldmedia, OVK (obligatorisk ventilationskontroll), 
kompressorer, kyltork, oljeavskiljare, sotning, ventilation och 
jalusiport.

Nuvarande tillstånd gäller, nytt tillstånd har ej sökts under 2018. 
Kyrkofullmäktige tog den 25 april 2018 beslutet att 

Norrköpings pastorat ska fortsätta att kremera och därmed 
renovera krematoriet samt installera två nya ugnar. Arbetet 
med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som 
underlag till en tillståndsansökan har påbörjats under hösten 
2018 och ansökan kommer att skickas in till Länsstyrelsen 
under andra kvartalet 2019. 

Kompostanläggningen på Norra kyrkogården är 
tillståndspliktig och en åtgärdsplan för provtagning av bland 
annat lakvatten har upprättats. Åtgärdsplanen omfattar 
också en minskning av utsläpp av kväve och fosfor. En 
dialog förs med Norrköpings kommun för att finna en 
optimal lösning för utsläpp av lakvatten.

En arbetsgrupp har tillsatts och startat arbetet med att 
kyrkogårdsförvaltningen ska miljöcertifieras. Detta är ett 
samarbete med Linköpings stift. Kyrkogårdsförvaltningen 
arbetar också med visionen om en fossilfri kyrkogård 2023. 

En riks- eller stiftskollekt tas upp till samma ändamål 
och på samma dag i hela landet/stiftet. Kollektändamål 
och dag fastställs i kyrkostyrelsen respektive domkapitlet. 
Församlingskollekten beslutas i församlingen. En förmedlad 
församlingskollekt tas upp till förmån för en annan juridisk 
person. Förmedlade kollekter tas inte upp i pastoratets 
resultaträkning.

FÖRVALTADE STIFTELSER
Norrköpings pastorat förvaltar för församlingarnas 
räkning ett stort antal stiftelser och gåvor med en samlad 
förmögenhet om 24 mkr (28). Stiftelserna fördelar sig på 
följande områden:
Hjälpverksamhet ( 15 st ), ungdomsvård och fostran 
( 13 st ), kyrkliga ändamål och församlingsvård ( 19 st ) och  
utbildning ( 4 st ).

2018

233

66

191

174

664 

2017

264

69

220

97

650

2016

285

62

259

139

745

2015

293

74

342

135

844

2014

277

59

289

170

795

o

Förmedlade rikskollekter

Förmedlade stiftskollekter

Förmedlade församlingskollekter

Församlingskollekt till egen verksamhet

Summa kollekter

KOLLEKTER (TKR)
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Not

0

0

2

3

4

5

6

7, 8

9

2018

 

160 277

57 502

-7 793

1 702

89

13 819

12 200

7 408

245 204

 2017

151 460

52 684

-7 587

1 965

90

17 504

12 688

15 837

244 641

o

Verksamhetens intäkter

Kyrkoavgift

Begravningsavgift

Ekonomisk utjämning

Utdelning från prästlönetillgångar

Erhållna gåvor

Erhållna bidrag

Nettoomsättning

Övriga verksamhetsintäkter

Summa verksamhetens intäkter

RESULTATRÄKNING

0

10, 11

12

0

0

-80 520

-142 507

-14 124

-237 151

8 053

-71 181

-137 849

-14 002

-223 032

21 609

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Summa verksamhetens kostnader

Verksamhetens resultat

0

13

0

0

0

0

0

4 045

-406

-1

11 691

11 691

-16 961

-315

-2

4 331

4 331

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från finansiella anläggningstillgångar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Årets vinst
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Not

0

0

0

14

15

16

2018-12-31

0

0

0

194 888

12 583

19 195

226 666

2017-12-31

0

0

185 697

13 537

22 192

221 426

0

0

0

0

0

0

408 222

11 691

419 913

403 891

4 331

408 222

o

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Inventarier, verktyg och installationer

Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar

o

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat

Årets vinst

Summa eget kapital

BALANSRÄKNING

0

13, 17

0

214 451

441 117

0

190 149

411 575

20

0

21

0

0

2

0

21

22

23

0

0

536

0

7 384

7 384

4 214

12 020

917

6 984

16 310

40 445

468 278

990

7 474

7 474

7 667

13 718

909

6 892

15 313

44 499

461 185

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Avsättningar

Långfristiga skulder

Gravskötselskuld

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Skuld till begravningsverksamheten

Leverantörsskulder

Gravskötselskuld

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

0

0

0

18

0

19

0

0

0

837

320

4 431

5 588

21 573

27 161

468 278

750

1 078

3 354

5 182

44 428

49 610

461 185

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
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Balanserat resultat

402 663

1 228

403 891

403 891

4 331

408 222

Årets resultat

1 228

-1 228

4 331
4 331

4 331

-4 331

11 691

11 691

Summa eget kapital

403 891

4 331
408 222

408 222

11 691

419 913

o

Eget kapital 2017-01-01

Omföring av föregående års resultat

Årets resultat
Eget kapital 2017-12-31

Eget kapital 2018-01-01

Omföring av föregående års resultat

Årets resultat

Eget kapital 2018-12-31

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Not

0

0

0

0

0

0

2018

11 691

14 580

-454

-8 593

17 224

2017

0

4 331

35 237

-3

-17 729

21 836

o

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar

Ökning/minskning av avsättningar

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar

KASSAFLÖDESANALYS

24

17 224

0

-406

-4 054

-90

12 674

-19 364

7 408

-51 618

28 045

-35 529

-22 855

44 428

21 573 

21 836

0

20 625

3 392

-190

45 663

    

-22 333

15 837

-32 961

22 644

-16 813

28 850

15 578

44 428

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital och långfristig 
gravskötselskuld och ändamålsbestämda medel

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut
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NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Pastoratets årsredovisning har upprättats enligt 
årsredovisningslagen (1995:1554), begravningslagen 
(1990:1144) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Vidare 
tillämpas rekommendationer utgivna av Svenska kyrkans 
Redovisningskommitté (KRED).

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med 
föregående år, om inget annat anges.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas.

Kyrkoavgift och begravningsavgift
Svenska kyrkans huvudintäkt utgörs av kyrkoavgiften. 
I enlighet med lag om avgift till registrerat trossamfund 
får Svenska kyrkan statlig hjälp med uppbörd, taxering 
och indrivning av kyrkoavgiftsmedlen. Det slutliga 
utfallet av kyrkans avgiftsunderlag erhålls först två år 
efter avgiftsgrundande år och därför är Svenska kyrkan 
berättigad att uppbära ett förskott från staten, fördelat med 
en tolftedel per månad. Samtidigt med utbetalningen av 
förskottet sker en avräkning av det slutliga avgiftsunderlaget 
två år tillbaka. Kyrkoavgiften intäktsredovisas i takt 
med utbetalningarna från staten. Begravningsavgiften 
intäktsredovisas på motsvarande sätt.

Erhållna gåvor, bidrag och offentliga bidrag
Erhållna gåvor redovisas som intäkt i den period de 
mottagits. Bidrag och offentliga bidrag intäktsredovisas 
efter hand som villkor som är förknippade med bidragen 
uppfylls. Bidrag till anläggningstillgångar har reducerat 
anskaffningsvärdet på anläggningstillgångarna.

Leasing
All leasing, både när pastoratet är leasetagare och 
leasegivare, redovisas som operationell leasing d.v.s. 
leasingavgifterna, inklusive en första förhöjd avgift, 
redovisas som intäkt/kostnad linjärt över leasingperioden. 
Uppgifterna om avgifter i noten är redovisade i nominella 
belopp. Med leasingperiod avses den period som 
leasetagaren har avtalat att leasa en tillgång.

Materiella anläggningstillgångar
I pastoratet finns materiella anläggningstillgångar 
redovisade enligt två olika definitioner i K3:

Som grundregel gäller att en materiell 
anläggningstillgång är en fysisk tillgång som innehas för 
att bedriva näringsverksamhet (ge ekonomiska fördelar/
kassaflöde).

För ideell sektor gäller att materiell anläggningstillgång 
också omfattar fysisk tillgång som innehas för det ideella 
ändamålet även om grundregeln inte är uppfylld.

De flesta anläggningstillgångar har klassificerats utifrån 
den senare regeln då pastoratets ändamål är religiös 
verksamhet.

Nedskrivningsprövning sker alltid för sådana tillgångar 
som inte längre uppfyller något av kraven ovan för att 
definieras som materiella anläggningstillgångar.

Inventarier med ett anskaffningsvärde under 25 tkr har 
utifrån väsentlighetsbedömning redovisats som kostnad.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan 
hänföras till förvärvet av tillgången.

Bidrag och offentliga bidrag som avser förvärv av 
materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens 
anskaffningsvärde.

En materiell anläggningstillgång som har betydande 
komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara 
väsentlig, redovisas och skrivs av som separata enheter 
utifrån varje komponents nyttjandeperiod.

När en komponent i en anläggningstillgång byts 
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den 
gamla komponentens bokförda värde och den nya 
komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte 
delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet 
till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till 
tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas 
som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid 
avyttring av en materiell anläggningstillgång redovisas 
som Övriga verksamhetsintäkter respektive Övriga 
verksamhetskostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt 
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När 
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas 
i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär 
avskrivningsmetod används. 

Mark, med undantag av begravningsplatsens mark 
har, obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. 
Begravningsplatsens mark skrivs av på 50 år.

År

50

5-10

3-5

5-10

0

0

20

33/50/75

40

40

20

20

20

20

10

o

Kyrkogårdsmark

Bilar

Datautrustning

Övriga inventarier, verktyg och installationer

Byggnader

Markanläggning

Stomme

Tak

Fasad

Stomkomplettering

Inre ytskikt

Fasta byggnadsinventarier

Byggnadsinstallationer

Övriga installationer

Följande avskrivningstider tillämpas
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Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
När det finns en indikation på att en materiell 
anläggningstillgångs värde har minskat, görs en prövning av 
nedskrivningsbehov. För tillgångar som tidigare skrivits ner 
görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör 
göras. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs ned enligt två 
huvudmetoder beroende på grunden för klassificering 
som materiell anläggningstillgång. Materiella 
anläggningstillgångar som används för att ge ekonomiska 
fördelar/kassaflöde skrivs ned enligt reglerna i K3, kapitel 
27. De materiella anläggningstillgångar som innehas för 
det ideella ändamålet skrivs ned enligt kapitel 37, där 
det finns en grund- och en förenklingsregel. Tillämpad 
metod för nedskrivningar beskrivs i tilläggsupplysning i 
förekommande fall. 

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 
inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga 
fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och 
låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när 
pastoratet blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när 
rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut 
eller överförts och pastoratet har överfört i stort sett alla 
risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. 
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när 
förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Långfristiga värdepappersinnehav - portföljvärdering
Pastoratet har definierat en värdepappersportfölj. Portföljen 
ingår i posten andra långfristiga värdepappersinnehav i 
balansräkningen. För de instrument som ingår i tillämpas 
värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär 
att vid prövning av lägsta värdets princip/prövning av 
nedskrivningsbehov avräknas orealiserade förluster mot 
orealiserade vinster inom portföljen.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
När det finns en indikation på att en finansiell 
anläggningstillgångs värde har minskat, görs en prövning 
av nedskrivningsbehov. För tillgångar som tidigare skrivits 
ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring 
bör göras. Tillämpad metod för nedskrivningar beskrivs i 
tilläggsupplysning i förekommande fall.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda 
osäkra fordringar.

Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas 
kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde 
och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta 
värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och 
marknadsvärde.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 

Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som 
ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras 
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid 
med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom 
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Avsättningar
Med avsättningar avses förpliktelser på balansdagen som är 
säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp 
eller till den tidpunkt då de ska infrias. Avsättning redovisas 
med det belopp som motsvarar den bästa uppskattningen av 
den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod 
och visar pastoratets in- och utbetalningar uppdelade på 
löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller 
finansieringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som medfört in- eller 
utbetalningar. Som likvida medel klassificerar pastoratet, 
förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden 
hos banker och andra kreditinstitut, kyrkkontot samt 
kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en 
marknadsplats.

Ansvarsförbindelser
En ansvarsförbindelse redovisas när det finns:

a) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade 
händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning 
på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser 
kommer att krävas eller att åtagandets storlek inte kan 
beräknas med tillräcklig tillförlitlighet, eller

b) när det finns en möjlig förpliktelse som härrör från 
inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av 
en eller flera osäkra framtida händelser.
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Not 2 Begravningsverksamhet
Pastoratet är huvudman för begravningsverksamheten inom 
pastoratets geografiska område. Begravningsverksamheten 
finansieras av begravningsavgiften. Begravningsavgiften 
får inte användas till annat än de uppgifter som anges i 
begravningslagen.

Kommentar till årets verksamhet
Från och med 2017 gäller en ny enhetlig 
begravningsavgift för hela landet. I och med detta har 
budgetprocessen förändrats, och huvudmannen för 
begravningsverksamheten budgeterar nettokostnaden och 
det beloppet erhålls i begravningsavgift. Under 2018 har 
begravningsverksamheten genererat ett underskott på 2,2 
mkr. Underskottet beror på högre Övriga kostnader med 
anledning av fastighetsprojekt som kostnadsförts, men var 
budgeterade som investeringar.

Not 3 Ekonomisk utjämning
Alla församlingar och pastorat omfattas av ett inomkyrkligt 
utjämningssystem. Syftet med utjämningen är att omfördela 
en del av kyrkoavgiften och därigenom bibehålla en 
rikstäckande kyrklig verksamhet. Kyrkomötet beslutar om 
kriterierna för utjämningen.

Not 4 Utdelning från prästlönetillgångar
Pastoratet innehar 7 092 (7 092) andelar i avkastningen 
från de stiftsvis förvaltade prästlönetillgångarna. 
Prästlönetillgångarna är stiftelseliknande förmögenheter. 
Minst 50 % av avkastningen går till församlingar och 
pastorat som har andelar i avkastningen och resterande går 
till det inomkyrkliga utjämningssystemet. Andelarna innebär 
inget inflytande i förvaltningen och går ej heller att överlåta. 
Utdelning per andel var 240 kr (277), vilket innebär en total 
utdelning på 1 702 tkr (1 964).

Not 5 Erhållna gåvor

 
Pastoratets verksamhet bygger till viss del på ideella 
arbetsinsatser. Totalt har cirka 850 personer  varit 
engagerade i olika delar av verksamheten på ideell basis. 
Motsvarande siffra för 2017 var cirka 800 personer.

Not 6 Erhållna bidrag

2018

0

55 281

2 517

57 798

0

0

-27 933

-28 621

-3 286

 
-59 840

00

-179

-2 221

0

0

55 281

2 221

57 502

2017

 
56 618

 
3 419

60 037

 
00

-27 655

-25 131

-3 171

-55 957

00

-145

3 935

0

0

56 618

-3 934

52 684

Begravningsverksamhetens 
resultatsammanställning

Verksamhetens intäkter

Begravningsavgift - erhållet under 
året

Övriga intäkter

Summa verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader

Övriga kostnader

Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar

Summa verksamhetens kostnader

Finansiella poster

Räntekostnader

Begravningsverksamhetens 
överskott/underskott

Begravningsavgift redovisad i 
resultaträkningen

Begravningsavgift - erhållet under 
året

Avgående överskott/
tillkommande underskott enligt 
resultatsammanställningen

Summa begravningsavgift 
redovisad i resultaträkningen

2018

0

88

88

2017

0

90

90

Gåvor redovisade i resultaträkningen

Församlingskollekter till egen verksamhet

2018

0

594

1 848

8 678

2 017

682 

13 819

2017

2 762

1 699

8 390

1 647

3 006

17 504

Bidrag och offentliga bidrag 
redovisade i resultaträkningen

Kyrkoantikvarisk ersättning

Övriga bidrag från stiftet

Driftbidrag till kyrkans förskola

Arbetsmarknadsbidrag

Övriga bidrag

0

-7 667 
2 500 

-1 268 
2 221

 
-4 214 

 
2 221 

-6 435

 
-6 354 

2 622 
-

-3 934 

-7 667
 

-5 157 
- 2 500

Pastoratets skuld till 
begravningsverksamheten

Ingående skuld 
Reglering av 2015 års överskott 
Reglering av 2016 års underskott 
Begravningsverksamhetens   
(-)överskott/underskott(+)

Utgående skuld

Varav långfristig fodran (+)/skuld(-) 
Varav kortfristig fodran (+)/skuld(-)
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Not 7 Nettoomsättning

Not 8 Operationella leasingavtal - leasegivare

  

Not 9 Övriga verksamhetsintäkter
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 7 408 tkr 
(15 837), varav 7 192 tkr avser vinst vid försäljning av tre 
församlingshem under 2018. 

Not 10 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som det enligt lag 
ankommer på pastoratets revisorer att utföra samt rådgivning 
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådana 
arbetsuppgifter.

Not 11 Operationella leasingavtal - leasetagare

Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av hyrda 
inventarier, fordon och lokaler. 

Not 12 Personal

*Arvoden till förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkorådet, 
församlingsrådet m.fl. organ redovisas i resultaträkningen på 
raden Personalkostnader.

2018

5 898

1 667

232

4 403

12  200

2017

5 889

2 065

223

4 511

12 688

o

Gravskötselintäkter

Hyresintäkter

Deltagaravgifter

Övriga intäkter

Summa

2018

0

871

396

1 361

2017

0

1 271

622

1 671

o

Framtida minimileaseavgifter som 
kommer att erhållas avseende icke 
uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år

Förfaller till betalning senare än ett 
men inom fem 5 år

Under perioden erhållna 
leasingavgifter

2018

0

346

39

11

396

0

0
19

19

 2017

0

293

53

102

448

0

0
16

15

o

Kvalificerade revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Revisionsuppdrag

Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget

Övriga tjänster

Övriga valda revisorer

Revisionsuppdrag

2018

0

4 342

5 197

4 344

2017

0

4 393

5 863

3 798

o

Framtida minimileaseavgifter 
som ska erläggas avseende icke 
uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år

Förfaller till betalning senare än ett 
men inom fem år

Under perioden kostnadsförda 
leasingavgifter

2018

20

151

97

248

0

0 
0

5

6

11

0

5

2

7

0

1 169

93 777

94 946

2017

0

150

97

247

0

0 

7

10

17

0

6

2

8

0

1 100

91 154

92 254

Medelantalet anställda

Kvinnor

Män

Totalt medelantal anställda

I medelantalet anställda ingår inte 
anställda som uppburit ersättning 
som understiger ett halvt 
prisbasbelopp 22 150 kr (22 250). 
Detta har gjorts med stöd av BFNAR 
2006:11.

Könsfördelningen i kyrkorådet och 
bland ledande befattningshavare

Antal ordinarie kyrkorådsledamöter 
på balansdagen

Kvinnor

Män

Totalt

Antal ledande befattningshavare på 
balansdagen

Kvinnor

Män

Totalt

Löner, arvoden och andra 
ersättningar*

Ledamöter i kyrkoråd samt 
kyrkoherde

Anställda

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit 
ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 22 750 kr 
(22 400). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.
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Pastoratet har inga övriga utfästelser om pensioner eller 
avgångsvederlag till personer i ledande ställning.

Not 13 Resultat från finansiella investeringar

 

 

Inga nedskrivningar har skett under 2018 i onoterade aktier 
och lån i mikrofinansbolagen Jamiibora Scandinavia AB, Urbanis 
Sweden AB och Jamiibora Nordic AB.

Not 14 Byggnader och mark

Erhållna bidrag avser kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) som 
aktiverats under året.

2018

2 017

0

78

0 
 

5 434

33 540

38 974

2017

1 647

0

53

0 
 

5 078

32 440

37 518

0

Arbetsmarknadsbidrag
Under året erhållet 
arbetsmarknadsbidrag

Ersättning till ordförande i kyrkoråd 
Till ordförande i kyrkorådet har 
ersättning utgått med

Pensionskostnader och andra avgifter
Pensionskostnader exkl. särskild 
löneskatt

Andra sociala avgifter enligt lag och 
avtal

2018

0

456

2 403

1 185

-

4 044

2017

0

441

1 941

1 892

-21 235

-16 961

0

Resultat från finansiella 
anläggningstillgångar
Räntor

Utdelning

Realisationsresultat vid försäljning

Nedskrivning

Summa

2018-12-31
 

449 096
28 243

-6 487

470 852

-52 881

-6 082

-58 963

411 889

-153 918

3 969

-10 452

-160 401

-56 600

-56 600

194 888

2017-12-31
 

407 137
44 383

-2 424

449 096

-33 106

-19 775

-52 881

396 215

-145 070

1 580

-10 428

-153 918

-56 600

-56 600

185 697

0

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar och 
utrangeringar

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

Ingående bidrag och 
offentliga bidrag
Årets bidrag och offentliga 
bidrag

Utgående ackumulerade 
bidrag och offentliga 
bidrag

Netto anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar
Försäljningar och 
utrangeringar

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade 
avskrivningar

Ingående nedskrivningar

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 15 Inventarier, verktyg och installationer

Not 16 Pågående nyanläggning och förskott 

avseende materiella anläggningstillgångar

Pågående nyanläggning avser huvudsakligen tillbyggnad av 
en kyrka och renovering av en ekonomibyggnad.

 

2018-12-31

66 667

2 742

-3 865

65 544

66 544

-53 130

3 841

-3 672

-52 961

12 583

2017-12-31

65 544

4 123

-

66 667

66 667

-49 556

-

-3 574

-53 130

13 537

o

Ingående anskaffningsvärde

Inköp

Försäljningar och 
utrangeringar

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

Netto anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar

Försäljningar och 
utrangeringar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

Utgående redovisat värde

2018-12-31

22 192

31 328

-6 082

-28 243

19 195

2017-12-31

27 746

58 604

-19 775

-44 383

22 192

o

Ingående balans

Utgifter under året

Under året erhållna bidrag 
och/eller offentliga bidrag

Under året färdigställda 
tillgångar

Utgående balans
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Not 17 Värdepappersinnehav
 

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna        

Anskaffningsvärde

0

37 833

164 463

41 650

12 545

256 491

Bokfört värde

0

37 833

164 463

10 610

1 545

214 451

Marknadsvärde 
bokslutsdag

0

48 141

168 843

10 610

1 545

229 139

Värdepappersinnehav (tkr)

Långfristiga värdepappersinnehav

Noterade aktiefonder

Noterade räntebärande värdepapper

Onoterade långfristiga placeringar

Övriga långfristiga placeringar

Summa värdepappersinnehav

0

2018-12-31

0

232 191

51 161

-26 860

 
256 492

-42 041

-

-42 041

214 451

2017-12-31

0

220 581

32 362

-20 752

 
232 191

-21 406

-20 635

-42 041

190 150

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

Investeringar under året

Försäljningar/avyttringar

 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade nedskrivningar

Årets nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående bokfört värde

2018-12-31

1 173

2 565

693

4 431

2017-12-31

1 053

-

2 301

3 354

o

Försäkringspremier

Kyrkoantikvarisk ersättning 
(KAE)

Övriga poster

Summa

intäkter
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Not 19 Kassa och bank
 
Av behållningen på kassa och bank utgör 19 409 tkr 
(36 318) behållning på det s.k. kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i 
juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå. 
De regelverk som styr kyrkkontot är dock av sådan karaktär 
att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt 
banktillgodohavande.

Norrköpings pastorat har en beviljad checkkredit på 8 000 tkr.

Not 20 Avsättningar

 
 
 
Under 2018 infördes ett nytt tjänstepensionavtal för anställda 
födda 1959 eller senare, TPA18. För anställda födda före 1959 
gäller det gamla tjäsntepensionsavtalet för förmånsbestämd 
tjänstepension. Detta är anledningen till den stora förändringen 
av avsättningar mellan åren. Försäkring av intjänad pensionsrätt 
sker året efter inkomståret. Vid upprättande av denna 
årsredovisning är premiekostnaden inte känd för 2018 varför 
den förmåndbestämda tjänstepensionen redovisas som en 
avstättning. Även särskild löneskatt ingår i beloppet.

Not 21 Gravskötselskuld

Skötselåtaganden påbörjade före år 2000 utgör 
begravningsverksamhet medan åtaganden påbörjade från år 
2000 utgör kyrklig verksamhet (serviceverksamhet).

Not 22 Vidareförmedlade bidrag

2018-12-31

0

990

-454

536

2017-12-31

0

993

-3

990

Förmånsbestämd 
ålderspension

Avsättning vid årets början

Återfört outnyttjat belopp

Avsättning vid årets slut

2018-12-31

0

1 244

6 139

7 383

 
18

899

917

1 183

3 196

4 379

2017-12-31

0

1 263

6 211

7 474

 
19

890

909

1 199

3 288

4 487

o

Långfristig gravskötselskuld

Begravnings-
verksamhetens åtaganden

Pastoratets åtaganden 
(serviceverksamhet)

0

Kortfristig gravskötselskuld

Begravnings-
verksamhetens åtaganden

Pastoratets åtaganden 
(serviceverksamhet)

Andel av gravskötsel-
skulden som förfaller senare 
än 5 år efter balansdagen

Begravnings-
verksamhetens åtaganden

Pastoratets åtaganden 
(serviceverksamhet)

0

Andel av gravskötselskulden som förfaller senare än 5 år efter 
balansdagen

2018-12-31

141

1 528

-1 330

339

2017-12-31

153

687

-699

141

o

Ingående skuld

Under året mottagna bidrag

Under året förmedlade 
bidrag

Utgående skuld



N OT E RN OT E R

39ÅRSBERÄTTELSE 2018

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 
Not 24 Likvida medel

2018-12-31

7 241

2 716

5 381

973

16 311

2017-12-31

7 238

2 751

4 206

1 118

15 313

o

Upplupna semesterlöner

Upplupna sociala avgifter

Upplupna pensions-
kostnader

Övriga upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter

Summa

2018-12-31

0

-

21 573

21 573

2017-12-31

0

4

44 424

44 428

o

Specifikation av likvida 
medel vid årets slut

Kassa

Bank

0
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Årsredovisningens underteckande
För Norrköping pastorat för verksamhetsåret 2018-01-01 - 2018-12-31 
Organisationsnummer 252003-0244
Norrköping 27 mars 2019

Anne Olofsson
Kyrkorådets ordförande

Börje Forsling

Tomas Kjellgren

Kurt Willner

Mona Olsson

Marianne Visit

Iris Widholm Andreas Landin
Auktoriserad revisor

Bengt Moreau

Roger Sandström

Ingrid Cassel

Anne-Lie Nielsen

Daniel Johansson

Thomas Wärfman
Kyrkoherde

Vår revisonsberättelse har lämnats 8 april 2019.
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Förtroendevalda ledamöter
Ordinarie ledamöter inom Svenska kyrkan i Norrköping under 2018

Kyrkofullmäktige
Klas Corbelius - ordförande
Michael Hörnquist - 1:e vice ordfö-
rande
Christer Frey - 2:e vice ordförande
Anne-Lie Nielsen
Per Ziljat
Gun Andersson
Börje Forsling
Ann-Sofie Gredelius
Kurt Willner
Monika Silfvenius
Lena Wass
Matti Perjuharju
Jenny Karlström
Bertil Karlsson 
Ina-Maj Samuelsson
Anne Olofsson
Helena Cimbritz
Eva Platin
Tomas Kjellgren
Axel Olofsson
Anna Tallund Sannerud
Ilka Mårtensson
Daniel Johansson
Marie Johansson
Gunilla Öhnell 
Hans Ornefalk
Ingrid Cassel
Christina Blomqvist
Fame Demir
Sara Wing
Naima Bahnam Johansson
Sandra Karlsson
Kim Sköld
Benny Sellborn
Lena Diene
Bo Wetterhall
Ingvar Hansson
Gunnar Bredin
Birgitta Hasselrot
Mona Olsson
Ellinor Nilsson
Lottie Broman
Kay Andersson
Hildegard Jarskog

Kyrkoråd
Anne Olofsson - ordförande          
Börje Forsling - 1:e vice ordförande
Ingrid Cassel - 2:e vice ordförande             
Anne-Lie Nielsen             
Kurt Willner             
Daniel Johansson             
Tomas Kjellgren             
Mona Olsson             
Roger Sandström  
Marianne Visti           
Thomas Wärfman - Kyrkoherde 
 
Församlingsråd Borgs församling
Kay Andersson - ordförande 
Anderz Grunnesjö 
Axel Olofsson 
Camilla Edoff 
Elisabeth Broberg Wegefors 
Eva Platin 
Ida Andrae 
Johannes Almborg 
Karin Vieweg Lantz 
Sara Wing  
 
Församlingsråd S:t Johannes församling
Malin Hansson - ordförande 
Annie Canholm 
Ellinor Nilsson 
Fredrik Stenberg 
Gun Nilsson 
Jörgen Illum 
Karin Sköld 
Kerstin Mälman 
Lars Johansson 
Lars-Ove Pettersson Stening

Församlingsråd Kolmårdens församling
Birgitta Hasselrot - ordförande 
Anna Nilsson 
Anna-Karin Norling Jonsson 
Annika Berlin Svensson 
Bo Wetterhall 
Catarina Karlsson 
Ebba Henrysson 
Eva Johansson 
Henrik Lundberg 
Gunnar Bredin 

Församlingsråd S:t Olof församling
Sven Anders Krunegård - ordförande
Anders Hellstrand
Maria Löfgren
Christer Nyström
Fame Demir
Ilka Mårtensson
Roger Sandström
Sirpa Ingvaldsson
Therese Ramzell
Tuva Fredin

Revisorer 
Bengt Moreau
Iris Widholm 

Valnämnd 
Sven-Johan Prytz - ordförande
Lars-Ove Pettersson Stening - vice ordf.
Lena Wass 
Peter Ragnar 
Gun Andersson 
Anderz Grunnesjö 
Sara Wing 
Sandra Karlsson 
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Svenska kyrkan i Norrköping
Box 263
601 04 Norrköping
norrkoping@svenskakyrkan.se


