
FÖRSAMLINGSINSTRUKTION
Linköpings domkyrkopastorat



        du andas genom allt 
så att hela världen lever
varje natt och varje dag, 
andetag för andetag.

Vi som döptes till ditt ljus 
leds av dig mot mörkrets hjärta
för att möta Kristus där; 
han som alla bördor bär.

I den natt han blev förrådd 
bröt han smärtans bröd som helar
all vår söndring, skuld och skam, 
vi befrias i hans namn.

Ingen av oss vandrar nu
ensam ut i arbetsdagen;
i vår vardag tjänar vi
honom som ger världen liv.

Gud, 

MILJÖMÄRKT

            341827,1
TRYCKERI

LINKÖPINGS DOMKYRKOPASTORAT 
Utfärdad av domkapitlet i  
Linköpings stift 15 april 2020.
Tryck:  LTAB, Linköpings Tryckeri Aktiebolag, oktober 2020.
Papper:  Omslag 270 gram Scandia 2000 white
 Inlaga 150 gram Scandia 200 white



                är det bästa ting
när vi ger den åt varandra.
Mitt i stress och rastlöshet 
lyser Kristi hemlighet.

Många har gått före oss
genom seklers tyngd och bråte;
deras sång skall möta vår
när en gång vi himlen når.

Vad vi än får bära här
vet vi, Herre att du bär oss
varje natt och varje dag,
andetag för

Ylva Eggehorn, Psalm 947 

i Psalmer i 2000-talet

Frihet  

andetag.



Här ska en liten ruta med tryckinfo in: tryckeri, årtal den trycktes, på vilket papper etc.

När den är antagen + fotografer
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Enligt kyrkoordningen ska det för varje församling finnas 
en församlingsinstruktion. Församlingar som ingår i ett 
pastorat ska ha en gemensam församlingsinstruktion 
(KO kap 57 §5).
Församlingsinstruktionen är kyrkorådets och kyrkoherdens 
styrdokument för pastoratets och församlingarnas  
planering av verksamheten. Den är också ett styrdoku-
ment för biskop och domkapitel i deras tillsyn av pasto-
ratet och församlingarna.
Församlingsinstruktionen ska fungera sammanhållande 
för församlingsråd och anställda. Den används, förutom 
vid verksamhets- och målplanering, vid rekrytering och 
nyanställning samt vid introduktion av nya medarbetare. 

Församlingsinstruktionen är också till för de som bor 
i pastoratet, och de som söker sig till församlingarnas 
sammanhang. Den ger en presentation av den kontext 
som församlingarna finns i och hur de ser på sig själva; 
vilka de är, och vad de vill.
Nio församlingar bildar tillsammans Linköpings domkyrko-
pastorat. Därför inleds församlingsinstruktionen med 
en presentation av staden, pastoratet och församling-
arna. Detta är grunden för det pastorala programmet 
och de strategiska områdena inom vilka pastoratet och 
församlingarna ska kraftsamla.
”Kyrkorådet ska minst vart fjärde år pröva om det ska 
ske en ändring i församlingsinstruktionen. Om inget 
förslag till ändring utarbetas ska skälen för detta anmälas 
till kyrkofullmäktige och domkapitlet” (KO kap 57 §6).

Vår församlingsinstruktion
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Domkyrkan
Domkyrkoförsamlingen



Presentation av 
Linköpings domkyrkopastorat 

och Linköping
Linköpings domkyrkopastorat, 
som bildades 2014, består av 

Gottfridsbergs församling, 
Landeryds församling, 

Berga församling, 
Domkyrkoförsamlingen, 
Johannelunds församling, 

Ryds församling, 
S:t Lars församling och 

Skäggetorps församling. 

S:t Lars församling kommer 2021 att delas i 
S:t Lars församling och Tannefors församling. 

Linköpings domkyrkopastorat omfattar geografiskt alla 
stadsdelar i Linköpings tätort utom Lambohov.

Pastoratet ingår i Linköpings stift, tillhör Svenska kyrkan 
som evangeliskt-lutherskt trossamfund, och är en 

del av den världsvida kyrkan.

Invånare i pastoratet 2019: 105 433
Kyrkotillhöriga 2019: 52 %
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Koppargravyr av Erik Dahlberg föreställande Linköping på 1600-talet, ur Suecia antiqua et hodierna.



LINKÖPING
Linköping räknar sina dagar som stad sedan 1287, 

men var då sedan länge en betydande boplats, mark-
nadsplats och tingsplats med de båda kyrkorna S:t Lars 

och Domkyrkan. Sedan 1100-talets början är Linköping 
biskopssäte. Linköping är Sveriges femte största kommun 

med cirka 165 000 invånare. Staden växer på många sätt 
genom nybyggnation och förtätning, och har ökat med  

10 000 invånare sedan 2014 då förra församlingsinstruk-
tionen skrevs. Linköping är såsom residensstad och stifts-

stad regionhuvudort för Östergötland. Staden har också varit 
regementsstad med flera förband. 

Linköping är en universitetsstad med 27 000 studenter vid 
Linköpings universitet, som har ett brett spektrum av utbild-

ningar. I staden finns också ett universitetssjukhus med medicinsk 
forskning knuten till Medicinska fakulteten. Linköping har en his-

toria som Sveriges flyghuvudstad med Saab som största industri. 
Det finns många små och kunskapsintensiva företag inriktade på 

teknisk innovation i nära samarbete med universitetet inom främst 
IT, telekom, miljö- och hållbarhet samt flyg- och vapenindustri. Flera 

av dem ligger i Linköping Science Park. Medelåldern i Linköping är 
låg, 39 år, och 36 % har högskoleutbildning. Största arbetsgivare är 

Linköpings kommun och Region Östergötland. Linköping har en daglig 
inpendling av 20 000 arbetstagare och studenter. Den planerade  

utbyggnaden av Ostlänken kommer att påverka staden och ses av 
kommunen som en viktig faktor för fortsatt utveckling.

Flera rapporter har visat att segregationen under flera år ökat i Linköping, 
och att den fortsätter att öka. Sett till arbetslöshet, inkomst, utbildnings-

nivå och boendeform är de nordvästra stadsdelarna Ryd och Skäggetorp 
och de sydöstra stadsdelarna Ullstämma och Hjulsbro varandras ytterligheter 

som bidrar till bilden av en alltmer segregerad stad. 
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LINKÖPINGS 
DOMKYRKOPASTORAT 
Linköpings domkyrkopastorat har det 
övergripande ansvaret för att församling-
arna fullgör sin grundläggande uppgift – 
att fira gudstjänst, bedriva undervisning 
samt utöva diakoni och mission – men vill 
framför allt vara ett stöd för och främja 
församlingarna i denna uppgift. Pastoratet
gör detta genom kyrkorådets styrning och 
domprostens ledning. Det sker också genom 
pastoratets ansvar för församlingarnas 
samverkan genom pastorsexpedition, 
gemensamma personalfrågor, ekonomi, 
lönehantering, begravningsverksamhet, 

kyrkogårdsförvaltning, fastighets- 
frågor, kommunikation, diakonal 

samordning samt utbildning.  
  

Pastoratets uppgift är också att ge förutsätt-
ningar för en ökad samverkan mellan försam-
lingar så att resurser och kompetenser används 
på bästa sätt. Genom samverkan mellan för-
samlingar kan verksamheten utvecklas och 
samordnas. Detta kan ske genom att två eller 
flera församlingar tar initiativ till olika former av 
samverkan mellan såväl personal som förtroende-
valda. 
Församlingsrådet är den lokala församlingens 
styrelse som ska fullgöra de uppgifter som 
anges i kyrkoordningen och i kyrkorådets 
arbetsordning samt övriga delegationer. 

Pastoratets församlingar är medlemmar i 
Linköpings kristna råd. Pastoratet är medlem i 
Linköpings stadsmission tillsammans med en rad 
andra församlingar och samfund. Domkyrkoför-
samlingen och S:t Lars församling har en särskild 
ekumenisk samverkan genom avtal med Linkö-
pings Missionsförsamling som tillhör Equmenia-
kyrkan. Med Linköpings Frikyrkoråd samverkar 
pastoratet om Sjukhuskyrkan och Kyrkan på 
universitetet.
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KATEDRALEN
Katedralen, Linköpings domkyrka, är stiftets 
kyrka, pastoratets kyrka och församlingens 
kyrka. Linköpings domkyrkopastorat har ett 
ansvar för att Katedralen kan fungera i alla 
dessa funktioner. Katedralen är stiftets kyr-
ka där biskopen leder stiftets vigningar och 
gudstjänster. Den är också stadens kyrka, 
alla besökares och turisters kyrka, pilgrimers 
kyrka och i hög grad också ett rum för många 
enskildas bön och ljuständning. Genom sin 
arkitektur och genom att vara en historisk 
byggnad har Katedralen låga trösklar som 
innebär att även den som inte vill betraktas 
som religiös kan hitta in i den i samband med 
konserter, skolverksamhet, guidningar och 
föreläsningar. Katedralen blir genom själva sin 
existens ett kyrkligt centrum i staden. 
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Pastoratets församlingar
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BERGA FÖRSAMLING omfattar stadsdelarna Berga, Garnisonen, Ramshäll och Vidingsjö.
INVÅNARE 2019: 16 471
KYRKOTILLHÖRIGA 2019: 51 %
KYRKOR: Berga kyrka och Vidingsjö kyrka med friliggande församlingsgård



DEN GEOGRAFISKA FÖRSAMLINGEN
I Berga församling ryms fyra, till sin karaktär, olika stadsdelar. 
Garnisonen omfattar det gamla regementsområdet där det idag 
finns en rad arbetsgivare inom offentlig förvaltning såsom  
Polisen, Tingsrätten och Nationellt forensiskt centrum. Garni-
sonen har också en till stor del nybyggd stadsdel med fler- 
bostadshus där medelinkomst och utbildningsnivå är hög. I 
Ramshäll bor merparten av invånarna i flerbostadshus, men 
här finns också en äldre småhusbebyggelse. Vidingsjö började 
bebyggas i mitten av 1960-talet och hälften av invånarna bor i 
småhus. I stadsdelen Berga finns ett centrum med bland annat 
livsmedelsaffär, apotek, lunchställe, vårdcentral och familje-
central. Här bor många nyanlända, vilket gör att området runt 
Berga kyrka präglas av en stor mångfald av människor med 
olika bakgrund. Utbildnings- och inkomstnivån är i genom-
snitt lägre än i de övriga stadsdelarna i församlingen. Genom 
församlingen rinner Tinnerbäcken som är omgiven av stora 
grönområden. 

BERGA FÖRSAMLING ÄR OCH VILL VARA
Berga församling grundades 1972 för att möta ett behov av 
kyrklig gemenskap i en växande befolkning. Sex år senare  
invigdes Berga kyrka, och den grundläggande idén bakom dess 
utformning sammanfattades i ordet gemenskap. Den kyrka 
som från början var placerad i Berga, en så kallad vandrings- 
kyrka, flyttades till Vidingsjö. Idag kompletterar de båda  
kyrkorna varandra. Gemenskaper består av relationer och 
det är dessa församlingen vill sätta i centrum. Med öppenhet 
och respekt som utgångspunkt vill vi vårda de relationer och  
gemenskaper som lever i församlingen.

Det finns många mötesplatser i församlingen, inte minst guds-
tjänsterna som är välbesökta. Vi är glada för att det enkla och 
vanliga tillåts ta plats. Vi är också glada för att det finns mässor 
flera dagar i veckan. I mässan får vi öppna oss för det gudomliga 
och samtidigt vara med i en varm gemenskap. 

Vi vill arbeta för att vara en kraft som bidrar till det goda sam-
hället. Församlingen ska ses som Kristi kropp och förstärka 
budskapet om att varje del är viktig. Vi vill arbeta med de ut-
maningar som uppstår i mångfaldsförsamlingar. Vi vill vara en 
kyrka som finns i gemenskap med övriga samhällsaktörer. Det 
finns en längtan efter fler konfirmander, en förskola i Berga 
kyrka och att vi får fler yngre människor i kyrkans liv.

EN PRIORITERING
Vi vill skapa större utrymme för de engagerade att ta plats i för-
samlingen. Inte ”bara bära” genom att göra praktiska uppgifter 
som att koka kaffe och bära stolar, utan att också utforma olika 
mötesplatser. Personalen kan då bli möjliggörare. 
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DOMKYRKOFÖRSAMLINGEN omfattar stadsdelarna Ekkällan, Innerstaden (del av), Vasastaden, 
Västra Valla och Östra Valla.
INVÅNARE 2019: 22 343
KYRKOTILLHÖRIGA 2019: 59 %
KYRKOR: Domkyrkan med friliggande församlingshem och Tomaskyrkan (till som längst 2023) 



DEN GEOGRAFISKA FÖRSAMLINGEN
I domkyrkoförsamlingen ligger Stadshuset som är kommunens 
politiska centrum, Länsstyrelsen, Linköpings slott, Linköpings 
stiftskansli samt kulturinstitutioner som Konsert och Kongress, 
Stifts- och landsbiblioteket och Stora Teatern. Här finns också 
en stor del av Linköpings affärs- och nöjesliv. Trädgårdsfören-
ingen, som anlades 1859, är Linköpings stadspark och innerstadens 
lunga. Inom församlingens område finns stora arbetsplatser såsom 
Linköpings universitet och Linköpings universitetssjukhus.  
Tillsammans med Friluftsmuseet Gamla Linköping är Dom- 
kyrkan ett av Östergötlands populäraste besöksmål.

Omfattande nyproduktion av flerbostadshus har under de  
senaste åren skett i Vasastaden och Västra Valla. Andelen  
boende i hyresrätt i församlingen är stor, liksom andelen en-
samhushåll. Församlingen kännetecknas av stor rörlighet när 
det gäller in- och utflyttning.

DOMKYRKOFÖRSAMLINGEN 
ÄR OCH VILL VARA
Domkyrkan dominerar stadsbilden i Linköping. Genom gene-
rösa öppettider och ett rikt gudstjänst- och musikliv söker sig 
många människor dit i samband med gudstjänster, konserter, 
guidningar och föredrag, men också för enskildhet.

Domkyrkoförsamlingens liv ska präglas av gemenskap;  
gemenskap med Gud, med varandra, mellan grupper och  
mellan åldrar. Vi önskar att arbetssättet i församlingen  
präglas av medmänsklighet och jämlikhet. Det är väsentligt för 
utvecklingen i församlingen att vara öppna för ideella krafter i 
gemenskapen. 

Vi vill att församlingen ägnar stor kraft åt barn och unga för 
att lägga grunden till livslånga relationer med kyrkan. Det är en 
önskan att våra gudstjänster och vårt församlingsliv präglas av 
mångfald där var och en kan känna sig sedd och uppskattad. I 
församlingsverksamheten ska miljöarbetet ha en framträdande 
roll.

Det nyrenoverade församlingshemmet som togs i bruk i januari 
2020 är ett glädjeämne. Viljan och förhoppningen är att försam-
lingens olika grupper medvetet nyttjar det i generationsöver-
skridande anda.

För utvecklingen av arbetet i innerstaden vill vi fördjupa det 
goda samarbetet med S:t Lars församling och Linköpings Missions-
församling.

EN PRIORITERING
Barn är inte bara vår framtid, de är här nu! Vi vill prioritera att 
vara en meningsfull kyrka för barn och unga och så tydligt som 
möjligt inkludera dem på deras egna villkor.
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GOTTFRIDSBERGS FÖRSAMLING består av stadsdelen Gottfridsberg.
INVÅNARE 2019: 8 684
KYRKOTILLHÖRIGA 2019: 57 %
KYRKA: Ansgarskyrkan



DEN GEOGRAFISKA FÖRSAMLINGEN
Gottfridsberg är ett bostadsområde som ligger nära stadens 
centrum, men som saknar ett eget tydligt centrum. De senaste 
tio åren har befolkningen ökat med cirka 800 personer. Bebygg-
elsen domineras av flerbostadshus. Här finns gott om grönom-
råden. Ett av stadens många studentboenden är beläget inom 
församlingen. De flesta som bor i Gottfridsberg studerar eller 
arbetar någon annanstans. Det finns en rad näringsidkare både 
i industriområdet Barhäll och i övriga delar av församlingen 
som närbutiker, konditori och pizzerior. Det finns goda kom-
munikationer och en nyanlagd cykelled som går förbi Ansgars-
kyrkan. 

Avsaknaden av ett tydligt centrum gör att församlingen ibland 
har svårt att synas och nå ut, men genom att delta i lokala evene-
mang som gårdsfest och valborgsfirande bidrar församlingen 
till livet i stadsdelen.

GOTTFRIDSBERGS FÖRSAMLING 
ÄR OCH VILL VARA
Gottfridsbergs församling, i samarbete med EFS-missions- 
förening i Linköping, förvaltar en lågkyrklig väckelsetradition 
inom Svenska kyrkan. Ansgarskyrkan är församlingskyrka 
för Gottfridsbergs församling och samlar gudstjänstbesökare i 
olika åldrar från hela Linköping med omnejd som känner sig 
hemma i denna tradition. I begreppet församling inkluderar vi 
även dem som deltar i församlingslivet, men som bor utanför 
församlingens geografiska gränser. Lekmannamedverkan är ett 
viktigt inslag i traditionen och genomsyrar alla gudstjänster. En 
tydlig Kristuscentrering präglar all verksamhet.

Öppenhet, fördjupning och gemenskap är sedan länge ledord. 
Med fördjupning menar vi att människor ska ges möjlighet 
att växa och utvecklas i sin tro. Med öppenhet och gemenskap 
menar vi att det ska vara lätt att hitta in i församlingens verk-
samhet och att hitta en gemenskap där man trivs och känner sig 
behövd. Församlingen vill förmedla Jesu kärlek och omsorg. Vi 
vill att människor ska känna förtroende för kyrkan och kyr-
kan ska känna förtroende för människor. På det sättet kan en 
församlingsgemenskap byggas och upprätthållas. Undervisning 
har en viktig roll i församlingslivet. Den ska vara bibelcentre-
rad, genomtänkt och ha ett tydligt budskap. Bönen, smågrup-
per och en öppen gemenskap är viktiga delar i att förmedla Jesu 
kärlek och omsorg. Ansgarskyrkan vill ha kontakter med andra 
kyrkor i Sverige och i andra länder. Vi längtar efter mera mång-
fald när det gäller människor som kommer till församlingens 
verksamhet. Genom utåtriktade aktiviteter tillsammans med 
lokala aktörer vill vi vara mera synliga i Gottfridsberg.

EN PRIORITERING
Vi längtar efter fördjupning med samtalsgrupper om tro och 
liv, om Bibeln, om texterna i psalmer och körsånger. Vi vill 
skapa en mötesplats för samtal om Gud i det dagliga livet, om 
bönen, om styrkan i Guds nåd som vi får del av i dopet. Vi vill 
också ge plats för ökat ideellt engagemang.

Vi har sedan länge många ideella som på olika sätt bidrar till 
församlingens liv. Vi vill få fler ideella som trivs och känner 
att deras förmågor tas i anspråk och fler ideella som ges möjlig-
het att fördjupas i sitt engagemang. Genom att ge och ta emot 
ansvar och förtroende växer vi som människor och vi växer 
som kyrka. Människor med olika erfarenheter, bakgrund och 
kontaktnät behövs för att nå ut med evangeliet.
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JOHANNELUNDS FÖRSAMLING består av stadsdelarna Johannelund och Vimanshäll.
INVÅNARE 2019: 9 453
KYRKOTILLHÖRIGA 2019: 57 %
KYRKA: Sankta Maria i Johannelund med det friliggande församlingshemmet Mariagården



DEN GEOGRAFISKA FÖRSAMLINGEN 
Johannelund var den första utpräglade förortsstadsdelen som 
byggdes i Linköping. Utbyggnaden skedde huvudsakligen  
under 1950-talets senare del, där närheten till Saab var en  
viktig faktor. Det lades stor vikt vid planeringen av stadsdelens 
centrum, där kyrkan invigdes 1963. Här finns kyrkan fortfarande 
”mitt i byn” tillsammans med vårdcentral, högstadieskola,  
bibliotek, livsmedelsbutik, apotek, bageri, café, pizzeria, frisör-
salonger och grannskapshus. 

En majoritet av johannelundsborna bor i flerbostadshus. I 
anslutning till Stångån finns stora grönområden och Johanne- 
lundsbadet. Stadsdelen Vimanshäll är ett äldre bostadsområde  
som präglas av småhusbebyggelse. En viss nybyggnation har 
under senare år skett i områdena Majelden och Duvkullen  
vilket gjort att invånarantalet har ökat.

JOHANNELUNDS FÖRSAMLING 
ÄR OCH VILL VARA
Johannelunds församling vill, med Kristus i centrum, vara 
budbärare om nåd. Det innebär att vi bjuder in till en gemen-
skap där vi samlas kring bordet, både nattvardsbordet och  
kaffe-/matbordet, med öppenhet för samtal om stort och smått.  
Församlingen ska vara en mötesplats där vi som medmänniskor  
är sedda och bekräftade.

Glädjen i att samlas till gudstjänst ska genomsyra allt vi gör. Vi 
kommer från olika håll och får del av gudstjänstens flöde: att få 
lägga av sig, bli påfylld, gå ut och dela. Vi är särskilt glada över 
våra familjemässor, där barnen är delaktiga på samma villkor 
som vuxna. Den delaktigheten vill vi få in mer av i högmässan 
och andra gudstjänster. Då kan vår värdegrund för gudstjänsten  
komma till uttryck: delaktighet ger trygghet, gemenskap och 
substans.

Med gudstjänsten som grund ger det diakonala arbetet ett stöd 
till människor när det behövs, och styrka i konfirmandarbetet 
och katekumenatet. Gudstjänsten är också en mötesplats med 
vår förskola Himlaliv.

Ett signum för Johannelunds församling är vår musikverksam-
het. Vi är stolta över körtrappan som innebär att vi har körer 
för alla åldrar, från de minsta till seniorer. Sången och musiken  
skapar en stor glädje och gemenskap i församlingens verk- 
samhet. Körverksamhetens medelpunkt är gudstjänsten,  
och många söker sig till församlinen just för musiken som  
förstärker budskapet i den kristna tron. Vi vill vara en kyrka för 
hela livet, där olika generationer får ta del av varandras styrkor.

EN PRIORITERING
Vår prioritering är bön, en förutsättning för att kunna fortsätta 
bygga kyrka där vi verkar och göra gudstjänsten angelägen.  
Genom dopet har vi fått ett sammanhang där vi innesluts i bön 
och ett förbund med Gud – vi vill fokusera på detta och i bönen 
hämta kraft för vår verksamhet.
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LANDERYDS FÖRSAMLING består av stadsdelarna Ekholmen, Hackefors, Hjulsbro och Ullstämma 
samt av en landsbygdsdel.
INVÅNARE 2019: 16 682
KYRKOTILLHÖRIGA 2019: 63 %
KYRKOR: Landeryds kyrka med friliggande församlingshem och kyrkogård, S:t Hans kyrka samt 
Hackeforsgården



DEN GEOGRAFISKA FÖRSAMLINGEN
Landeryds församling är idag en stadsförsamling i Linköpings 
ytterstad, men det finns också en landsbygdsdel. Inflyttningen 
har under senare år varit stor och nybyggnation och förtätning 
av bebyggelsen kommer att fortsätta. I Ekholmen påbörjades 
den stora utbyggnaden av flerbostadshus i slutet av 1960- 
talet och avslutades 1974. Här finns ett större stadsdelscentrum 
med väl utvecklad service i form av vårdcentral, folktandvård, 
apotek och dagligvaruhandel. Hackefors domineras av småhus-
bebyggelse men rymmer också ett industriområde. Hjulsbro  
är en stadsdel som växte kraftigt under 60- och 70-talet, och 
där de flesta bor i småhus. Flerbostadshus finns framför allt 
i områdena Jakobsdal, Ekholmen och Kvinneby. I samband 
med nybyggnationen i Harvestad har ett nytt handelscentrum 
växt fram i stadsdelens södra del. Utbyggnaden av stadsdelen  
Ullstämma påbörjades 1989. Två tredjedelar av bebyggelsen är 
småhus. Landeryds församling är den församling i pastoratet 
som har högst andel kyrkotillhöriga, minst andel utrikesfödda,  
högst medianinkomst, minst andel ensamhushåll och högst  
andel som bor i bostadsrätt eller småhus. 

LANDERYDS FÖRSAMLING 
ÄR OCH VILL VARA
I stort hopp och med frimodighet är vi en församling där Jesus 
Kristus är centrum. Vi vill i tro på Jesus Kristus söka hans vilja  
och leva efter den. I kyrkorna firar vi söndagens högmässa, som 
står i centrum för all verksamhet i vår församling. I Hackefors- 
gården och i S:t Hans kyrka har vi gruppverksamheter och 
gudstjänster under veckorna. Många människor söker sig till 
våra kyrkor i samband med dop, vigslar och begravningar.

Vi vill vara en engagerad och tydlig kyrka som får sin kraft 
från Gud. Vi vill bygga vidare på att vara en stark och växande 
gemenskap kring Jesus Kristus där alla människor kan mötas, 
uppleva att de känner sig hemma och känna frimodighet och 
frihet att uttrycka sin tro. Vi vill att gemenskapen ska ge plats 
för människor som vill söka efter en tro som bär i livet. Det 
finns en längtan efter fler ideella medarbetare som hjälper var-
andra att se helheten och upplever att det är roligt att arbeta 
tillsammans i församlingen.

EN PRIORITERING
Vi är och vill fortsätta vara en växande församling. Vi vill att 
människor ska komma till tro och fördjupas i den, samt att fler 
kommer med i firandet av gudstjänster och i församlingens  
gemenskap. 
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RYDS FÖRSAMLING består av stadsdelen Ryd.
INVÅNARE 2019: 9 316
KYRKOTILLHÖRIGA 2019: 37 %
KYRKA: Mikaelskyrkan



DEN GEOGRAFISKA FÖRSAMLINGEN
Utbyggnaden av stadsdelen påbörjades under andra hälften av 
1960-talet och färdigställdes i sin helhet 1974. Mångfalden är 
tydlig i Ryd som stadsdel; etniskt, kulturellt, socio-ekonomiskt, 
språkligt och religiöst. 21% av invånarna är utrikesfödda, vilket 
ger en topp 20-placering sett till hela Sverige. Här bor många 
barnfamiljer och studenter, vilket medför stor in- och utflytt-
ning. Olika typer av bostadsområden finns – villor, 2 800 student- 
bostäder samt hyreslägenheter. I stadsdelen finns ett centrum 
med livsmedelsbutiker, restauranger, apotek, vårdcentral och 
folktandvård. I anslutning till Nya Rydsskolan ligger för närva-
rande Ryds bibliotek. Ryds herrgård, Herrgårn, är en student-
kårsägd fastighet som är en naturlig mötesplats för studenter. 
Under 2019 har den renoverats. Nu har den också uppdraget 
att under dagtid vara en träffpunkt för rydsbor som inte är 
studenter. I huset finns ett café öppet för allmänheten. I östra 
delen av stadsdelen ligger Rydskogen, ett område för motion 
och rekreation.

RYDS FÖRSAMLING ÄR OCH VILL VARA
Ryds församling är och vill vara en levande gemenskap där  
frihet och öppenhet råder – där ”man kan vara som man är”. 
Mikaelskyrkan, ett tillvarataget och ombyggt sädesmagasin 
från 1765, ligger placerad uppe på kullen, mitt i Ryd. Visionen 
är att det ska vara lätt att vandra upp till den. Mikaelskyrkan 
ska vara en mötesplats för människor i olika åldrar, från olika 
länder, med olika språk och olika tro eller tradition. Det ska 
vara lätt att komma med i gudstjänstliv och verksamhet, att få 
ansvar och att vara med och påverka. Att se och välkomna varje 
ny besökare är viktigt för alla medarbetare, såväl ideella som 
anställda. Språkbarriärer övervinns och ny förståelse skapas  
genom arbetet med exempelvis språkcafé.

Körgemenskapen är bärande och sång och musik präglar både 
veckans verksamhet och söndagens mässa. Församlingen  
erbjuder körsång för olika åldrar och med olika inriktning 
och vi hoppas kunna vidareutveckla möjligheterna till ökat 
musicerande i Mikaelskyrkan, genom exempelvis kompband,  
instrumentspel och undervisning.

Vi längtar efter att fler ska hitta upp till Mikaelskyrkan,  
komma in och bli delaktiga i gudstjänst och liv. Nystart i arbetet 
med och för studenter har inletts med satsningen på samverkan 
med Herrgårn och i Mikaelskyrkan med särskilda mötesplatser. 
I arbetet med att bygga och stärka församlings-gemenskapen 
behövs kunskap. Begreppet ”VI-kunskap” är introducerat som 
ett begrepp för hur vi hela tiden lär oss nya saker om varandra, 
vår församling och om livet och tron. VI-kunskapen ska tillåtas 
växa, med varje ny människa som tar steget in i Mikaelskyrkan. 
Ambitionen är att alla ska få plats.

EN PRIORITERING
Vi prioriterar söndagen som mötesplats för allt fler, i olika  
åldrar. En gemensam mässa, på olika språk, med ännu högre 
grad av delaktighet, mycket sång och musik, välkomnande 
stämning och delande av liv och bordsgemenskap, både i och 
utanför kyrkorummet. Det ska ges möjlighet till samtal och  
undervisning, lek och relationsbyggande.
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SKÄGGETORPS FÖRSAMLING består av stadsdelarna Skäggetorp och Tornby.
INVÅNARE 2019: 10 496
KYRKOTILLHÖRIGA 2019: 22 %
KYRKA: Skäggetorps kyrka



DEN GEOGRAFISKA FÖRSAMLINGEN
Skäggetorps stadsdel byggdes under en tioårsperiod från mitten  
av 60-talet till mitten av 70-talet. Stadsdelen består nästan ute-
slutande av flerbostadshus. Skäggetorp är en stadsdel där allt 
finns. Många lever sitt liv nästan uteslutande i Skäggetorp.  
Majoriteten av invånarna i stadsdelen har utländsk bakgrund 
och 27% är utrikesfödda, vilket är bland de högsta siffrorna 
i Sverige. Ohälsotalet i Skäggetorp är högt och polisen har  
extra hög närvaro i stadsdelen på grund av gängkriminalitet 
och droghandel. Detta är en sanning om Skäggetorp, och ofta 
den som kommuniceras i media. Lika sant är att det också finns 
mycket av ”vanligt” liv i Skäggetorp präglat av gemenskap och 
stolthet. Här finns en av Linköpings trädgårdars grönsaks- 
odlingar som sköts av boende. Här finns Agora, ett av Linköpings  
kulturhus. Här finns nattvandrande föräldrar och gemensamma 
festdagar som till exempel Skäggetorpsdagen, Globala veckan, 
Street-festival och mycket mer. Här finns vackra parker med 
ekar och fornminnen från sten- och bronsåldern. Sedan några 
år finns också en aktivitetspark.

Tornby är ett stort affärs-, kontors- och industriområde med  
mycket få boende, men där det dagligen rör sig mycket 
människor. Resecentrum ligger också i församlingen.

SKÄGGETORPS FÖRSAMLING 
ÄR OCH VILL VARA
Vi är en gudstjänstfirande församling i centrum av Skäggetorp. 
Hos oss möts människor från olika kristna traditioner till mässa 
och gemenskap. Kyrka för oss är gemenskap över alla gränser 
av ålder, traditioner, språk och härkomst, funktionsvariationer, 
sexuell läggning och vad mer vi kan uppfatta som särskiljande. 
Hopp, mod och nyfikenhet är våra ledord som ska hjälpa oss 
till öppenhet och gemenskap trots alla våra olikheter. Gud är 
gemenskap och till den gemenskapen är alla inbjudna. Möten 
och dialog över religionsgränser och samverkan i vår stadsdel 
är en central del av vår mission.

EN PRIORITERING
De närmaste åren vill vi, utifrån vår grundläggande hållning, 
vara en lärande och öppen mötesplats där den som kommer 
kan känna igen Svenska kyrkan och kan lära känna vår kristna 
tradition med Jesus i centrum. Musik och konst är några av de 
verktyg vi använder för att skapa en lärande miljö.
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S:T LARS FÖRSAMLING består från och med 2021 av stadsdelarna Hejdegården och Innerstaden (del av). 
INVÅNARE 2019: 11 988 (nuvarande), 7 173 (med nya församlingsindelningen)
KYRKOTILLHÖRIGA 2019: 58 % (nuvarande)
KYRKA: S:t Lars kyrka



DEN GEOGRAFISKA FÖRSAMLINGEN
S:t Lars församling är en innerstadsförsamling, mitt i Linköpings  
centrum, med allt vad det innebär av affärer, nöjesliv och  
service av olika slag. Innerstadsdelen begränsas av S:t Lars- 
gatan/Klostergatan i väster och Stångån i öster. Bebyggelse  
består här nästan uteslutande av flerbostadshus där många 
byggdes före 1960. Andelen ensamhushåll är hög. Förtät-
ning och nybyggnation påbörjades i början av 2000-talet och  
beräknas fortsätta runt framför allt Tinnerbäcksbadet, där  
också en ny simhall planeras. Hejdegården avgränsas av 
Brokindsleden i väster och Stångån i öster. Mycket av  
bebyggelsen har tillkommit före 1950. Den består till största  
delen av flerbostadshus men också av villor belägna ner  
mot Stångån. Längs Stångån går en omtyckt strandpromenad. 

S:T LARS FÖRSAMLING ÄR OCH VILL VARA
S:t Lars kyrka, med rötter och historia i tidigt 1000-tal, är och vill 
vara en citykyrka. Kyrkan har under 2016 genomgått en omfat-
tande renovering som placerar kyrkorum, övriga församlings- 
lokaler, samtalsrum och arbetsrum under samma tak vilket  
möjliggör olika typer av cityverksamhet. Många ideella med-
arbetare bidrar till kyrkans öppethållande och genomförandet 
av till exempel lunchmusiken. Församlingen är och vill vara en 
växtplats för tro och liv med varm gemenskap mellan Gud och 
människor och människor emellan.

I S:t Lars församling finns visionen att gestalta fyra rum under 
samma höga tak. Gudstjänstens rum – ett heligt rum med plats för 
gemensam eller personlig gudstjänst präglad av välkomnande och 
öppenhet. Historiens rum – att visa på ett arv och en samhörighet  
med kyrkans och människors liv från olika tider. Sociala och  
diakonala rum – rum för samvaro och rum för olika skeden i  
livet, med tid för samtal. Kulturens rum – kultur med musik, 
konst och föreläsningar med aktuella teman. Kyrkorummet får 
nya dimensioner när olika kulturyttringar kan mötas.

S:t Lars församling kommer 2021 delas i två församlingar,  
S:t Lars och Tannefors. Det innebär en nystart med nya för-
utsättningar som utmanar till en utvecklad samverkan med  
Domkyrkoförsamlingen och andra församlingar i pastoratet. 
Det är också viktigt med relationen till och samarbetet med 
Diakonicentrum, cityverksamhet, skolor, Linköpings kommun,  
Linköpings Stadsmission och flera andra samhällsaktörer. 

EN PRIORITERING
Att vara ideell ser vi som en väg in i en gemenskap och in i  
kyrkan. De ideella krafter som redan finns i församlingen utför 
ett viktigt och värdefullt arbete och ska fortsatt uppmuntras och 
utvecklas. Till prioriteringen hör att välkomna flera ideella med-
arbetare för att tillsammans skapa en tillgänglig och betydelsefull 
växtplats.
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När TANNEFORS 2021 bildar egen församling kommer den att bestå av stadsdelarna Kallerstad, 
Stångebro och Tannefors.
INVÅNARE 2019: 4 815
KYRKOTILLHÖRIGA: inga siffror tillgängliga
KYRKA: Tannefors kyrka med friliggande församlingshem



DEN GEOGRAFISKA FÖRSAMLINGEN
Tannefors är en stadsdel öster om Stångån i centrala Linköping, 
till största delen byggd under 30- och 40-talet. Majoriteten  
av husen är flerbostadshus men det finns också småhus- 
bebyggelse. Stadsdelen har en hög andel ensamhushåll.  
Tannefors växer med flera nyligen genomförda, pågående och 
planerade bostadsprojekt. Längs Nya Tanneforsvägen finns ett 
utvecklat affärsstråk. Inom stadsdelen finns ett antal arbets- 
platser inom industrisektorn, bland annat Saab som är 
kommunens största företag. I området ligger också Linköpings
flygplats. Kallerstad och Stångebro är idag stadsdelar med få 
boende och många arbetsplatser. Här planeras för en ut- 
byggnad när det gäller bostadshus. Förutom företag av olika 
slag finns här också Stångebro sportfält med evenemangshallen 
Saab Arena, Linköpings Arena och en nybyggd brandstation. 
Ett nytt resecentrum planeras i den sydvästra delen av  
Stångebrofältet.

TANNEFORS FÖRSAMLING 
ÄR OCH VILL VARA
I Tannefors byggdes 1964 en för den tiden typisk stadsdelskyrka  
med intilliggande församlingshem. Det skedde med avsikt 
att vara stadsdelens och församlingens mötesplats där man 
får känna sig hemma. Tannefors kyrka är, med sitt särskilda  
arkitektoniska uttryck, en distinkt markör i stadsbilden.  
Kyrkan har särskilda konstnärliga kvalitéer och blev 1990  
kulturhistoriskt skyddad.

Församlingen i Tannefors vill, inspirerad av Jesus kärlek och 
med Andens kraft, verka hoppfullt i Guds skapelse. Barn och 
ungas delaktighet är viktigt för församlingslivet. Musik- och 
körlivet, med bland annat en stor gospelkör, ska även fortsätt-
ningsvis bidra till och vara en självklar del i söndagens guds-
tjänst. 

Under de närmaste åren ska Tannefors bli en självständig  
församling som ska utveckla sin livspuls och fortsätta vara en  
lokal missionsstation i Guds världvida kyrka. Den nya  
församlingsbildningen kommer att stärka det lokala gudstjänst- 
och församlingslivet. Församlingen ska fortsätta utveckla sön-
dagens mässa så att den karaktäriseras av hopp, glädje och 
delaktighet. Församlingen ska fortsätta vara en plats för bön, 
förbön och upprättelse. Den ska agera, både lokalt och globalt 
inför orättvisor samt vara en aktiv deltagare i stadsdelen och 
utveckla den tillsammans med andra lokala aktörer.

EN PRIORITERING
Prioriteringen under de närmaste åren är att fördjupa 
församlingslivets fyra grundläggande dimensioner, mission, 
gudstjänst, undervisning och diakoni, för att kunna verka som 
en levande församling.
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STUDIECENTRUM
Under många år har en studieverksamhet utvecklats  
med Linköpings domkyrka som centrum. Idag är  
Studiecentrum en teologisk och pedagogisk resurs för 
hela pastoratet, dels för anställda och dels för dem som 
söker sig till Studiecentrums verksamhet. 
Studiecentrum ansvarar för kurser, retreater och samtals- 
grupper av olika slag samt föreläsningsserien Livsviktigt. 
Studiecentrum samarbetar med ”Akademi för kyrka och 
kultur i Linköpings stift”, en förening som arrangerar 
öppna föredrag och samtal.
Utmaningar inför framtiden är att än mer utgöra en  
pedagogisk och teologisk resurs för hela pastoratet.

DIAKONICENTRUM
De diakonala behoven har alltid varit föränderliga, liksom  
samhällets struktur och kyrkans egna villkor. Dessa  
förutsättningar behöver beaktas för att församlingarna 
på ett relevant sätt ska kunna forma sitt diakonala arbete. 
Församlingarna behöver uppmärksamma och förstå de 
aktuella behov som finns i Linköping idag. Utmaningen 
nu och i framtiden är att prioritera vad som är försam-
lingarnas diakonala uppdrag i förhållande till välfärds-
samhällets uppdrag. 
Diakonicentrums uppdrag är bland annat att leda  
pastoratets processer och strategiska utvecklingsarbete 
kring dessa frågor, och att samordna församlingarnas  
diakonala arbete så att till exempel diakoners spets-
kompetens kan komma hela pastoratet till del. Diakoni- 
centrum ska också utgöra ett kompetensstöd i diakonala 
frågor för hela pastoratet.
Migrationsfrågor är komplexa. För att kunna hjälpa  
människor i dessa frågor behövs specifik kunskap.  
Diakonicentrum ska utgöra pastoratets spetskompetens 
inom detta område och en av utmaningarna de närmaste  
åren är att öka de operativa insatserna när det gäller 
migrationsfrågor. 
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SJUKHUSKYRKAN
Universitetssjukhuset i Linköping har nästan 600 vård-
platser och över 5 000 medarbetare. Sjukhuskyrkan drivs 
i samverkan med Linköpings Frikyrkoråd och verksam-
heten riktar sig till såväl patienter som till närstående  
och personal.
Patientkontakterna och närståendekontakterna sker i 
själavårdande möten av olika karaktär, till exempel samtal,  
musik, bön eller kyrkliga handlingar. De själavårdande 
samtalen kan vara ett andningshål för patienten och de 
närstående i en i övrigt strikt reglerad och väldokumen-
terad vårdsituation. 
Genom det omfattande samarbetet med sjukvårds- 
personalen är Sjukhuskyrkan i hög grad också en  
arbetslivskyrka. Det finns också ett avtal med Region  
Östergötland om visning av avlidna för anhöriga.  
Sjukhuskyrkan är en naturlig samarbetspartner för 
hela sjukhuset och bidrar till ett helhetstänkande kring  
existens och hälsa.
Hälso- och sjukvården har ansvar för människors  
existentiella och andliga behov i samband med vård.  
Utmaningen för Sjukhuskyrkan de närmaste åren är att 
på ett naturligt sätt vara en samverkanspart i detta.

KYRKAN PÅ UNIVERSITETET
Sedan lång tid tillbaka finns Svenska kyrkan närvarande
på universitetet till stöd för både studenter och personal.
Studentprästerna finns till hands för stödsamtal, har  
kontakt med olika studentföreningar och kristna student- 
grupper samt är närvarande vid större evenemang.  
Kyrkan på universitetet bjuder också in till lunchbön på 
de olika campusområdena.
Studentprästen erbjuder föreläsningar i samarbete med 
studentpastor och ibland tillsammans med Sjukhus- 
kyrkan för studenter vid Medicinska fakulteten. Kris- 
hantering och arbete för suicidprevention görs i sam-
arbete med studenthälsan och fakulteter. Dessutom  
arrangeras, tillsammans med andra kyrkor och student-
föreningar, ekumeniska bön- och lovsångsgudstjänster i 
Linköpings domkyrka.
Kyrkan på universitetet har som utmaning för de  
närmaste åren att levande- och synliggöra tron på Jesus 
Kristus på ett för studenterna relevant sätt samt att vara 
en tydlig resurs i samtalet om existentiella frågor.

37



FÖRSKOLOR
Linköpings domkyrkopastorat driver tre förskolor med 
kristen profil: förskolan Himlaliv i Johannelunds för-
samling, förskolan Ängeln i Tannefors församling samt 
förskolan Pärlan i Skäggetorps församling. Förskolorna 
drivs för barnens skull och arbetar utifrån ett dubbelt 
uppdrag, dels utifrån gällande läroplan, dels utifrån  
kyrkoordning och församlingsinstruktion. Kärnan i båda  
dessa uppdrag är en uppmaning att i pedagogik och  
förhållningssätt se barnet som en fullvärdig och kompe-
tent människa. I enlighet med kristen människosyn och 
Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter 
är det centralt att möta barnen som religiöst myndiga. 
Barnens religiösa behov, tankar och funderingar tas  
därför på största allvar. I syfte att ge redskap till livs-
tydning och styrkt livsmod ger vi stor plats för bibelns 
berättelser där barnens reflektioner och tolkningar kan 
speglas i deras erfarenheter.
Under de kommande åren kommer verksamheten 
på förskolorna och arbetsmiljöarbetet att fokusera på  
hållbarhet och eftertänksamhet. Hur kan vi som  
individer leva hållbart med ansvar för det större  
sammanhanget, jorden/vår värld/skapelsen? Hur kan  
vi som anställda i förskolan arbeta för att ge barnen  
ett framtidshopp såväl socialt som ekologiskt och 
ekonomiskt? Hur kan vi få dessa tre hållbarhets- 
perspektiv att bilda en helhet som blir synlig i vår  
verksamhet och i våra liv?

KYRKOFÖRVALTNINGEN
Kyrkoförvaltningen är församlingarnas verksamhetsstöd  
och omfattar administration och service avseende  
personal och lön, en gemensam pastorsexpedition för 
hela pastoratet, ekonomi och redovisning, fastighets- 
förvaltning, lokalvård, begravningsverksamhet samt  
information, kommunikation och IT-frågor. Förvalt-
ningen ansvarar dessutom för service och verkställighet 
åt de beslutsorgan som finns inom pastoratet.
Förvaltningens övergripande mål är att ge professionellt 
stöd med relevant kompetens som minimerar admi-
nistrationsbehovet ute i verksamheterna så att resurser 
frigörs till kärnverksamheten. Förvaltningen ska också 
tillhandahålla väl genomarbetade och tydliga underlag 
för beslutsorganisationen och verkställa samt återkoppla 
fattade beslut.
Förvaltningen ska bidra med kunskap som håller  
pastoratet inom de riktmärken som lagar och förord-
ningar föreskriver. Församlingarna ska känna trygghet i 
att vi på bästa sätt navigerar i dessa regelverk och hittar  
möjligheter som på bästa sätt stöder församlingarnas 
och enheternas uppdrag och utveckling.
Med örat nära verksamheten blir det tydligt vilka resurser  
församlingar och enheter behöver och då kan det admi-
nistrativa flödet förenklas, inte minst genom att tillvarata  
utvecklingen inom teknik och IT. 
Förvaltningen vill bidra till en god hushållning av  
pastoratets resurser så att medel finns för de strategiska 
satsningar som behövs. Här är goda underlag till våra 
förtroendevalda viktiga, till exempel gällande fastighets-
bestånd och ekonomi. 
Inför framtiden ser vi utmaningar i att vara en dynamisk 
förvaltning som är följsam i förändrade behov och som 
ligger i framkant i utvecklingen inom vårt område. 
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BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN
Linköpings domkyrkopastorat är huvudman för begrav- 
ningsverksamheten åt de församlingar som ingår i  
pastoratet. Pastoratet har denna uppgift på uppdrag av  
staten. Verksamheten regleras av Begravningslagen,  
Begravningsförordningen, Kulturminneslagen samt, i 
vissa delar, av Förvaltningslagen. Pastoratets griftegårds- 
enhet disponerar idag en kremationsanläggning,  
Lilla Aska, samt tre begravningsplatser. Verksamheten ska  
genom Svenska kyrkans huvudmannaskap bedrivas 
med värdighet, professionalitet och på ett i alla led etiskt  
genomtänkt sätt. 
Huvudmannaskapet innebär ett ansvar inför olika religi-
oners och kulturers sedvänjor och önskningar. Förutom 
de kristna begravningsplatserna erbjuds idag särskilda  
begravningsplatser till bekännare av bland annat islam. 
Vårt mångkulturella samhälle ställer särskilda krav på 
den informationsskyldighet kring begravningsfrågorna  
som huvudmannaskapet medför. Här är samverkan med 
begravningsbyråerna och företrädare för olika tros- 
inriktningar av särskild betydelse. Också barnens rätt till 
förståelig information är i detta sammanhang viktig. Till 
uppdraget hör också medlingsansvaret om efterlevande 
inte kan enas vad gäller frågor rörande kremering eller 
gravsättning.
Huvudmannaskapet innebär även ansvar för det kulturarv  
som begravningsplatserna utgör. Linköpings domkyrko- 
pastorat har antagit en kulturvårdsplan som ligger till 
grund för allt arbete gällande förvaltning och underhåll av 
begravningsplatserna. 
Inför framtiden ska begravningsverksamheten bedrivas på 
ett så klimatmässigt hållbart sätt som möjligt. Verksam- 
heten ska också förvalta och underhålla begravnings- 
platserna på ett sådant sätt så att dess kulturhistoriska  
värde bevaras utan att göra avkall på dagens krav på  
tillgänglighet.
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Pastoralt program

VISION

”För att världen skall leva” 
(Joh. 6:51)

Världen lever för att Gud vill att den ska leva: 
”Gud, du andas genom allt så att hela världen lever”*

 

Gud upprätthåller och förnyar världen med sitt livgivande ord, 
och Gud frälser världen genom Jesus Kristus som är det levande 

ordet mitt ibland oss. Det är kyrkans uppdrag att ta emot och 
gestalta detta levande ord, detta evangelium, så att det ger 

livsmod, framtidstro och hopp. 

41* se psalmtext på s. 2-3.
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Församlingens grundläggande uppgift har fyra dimensioner: 
fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. 

Pastoratet har valt att under denna rubrik lägga till 
kyrkomusiken för att visa på dess betydelse.
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GUDSTJÄNST
I gudstjänsten kommer Jesus Kristus till oss i ord och 
sakrament. I Jesus Kristus är vi en helig gemenskap och 
får vår identitet genom gudstjänsten. Vi vill att försam-
lingens gudstjänst ska:

• ge ett evangeliskt tilltal om frälsningen i Jesus Kristus 
som skänker livsmod genom ord, sakrament och musik
• ha en rik liturgi med stor delaktighet som speglar 
församlingarnas mångfald, och som har ett generations-
överskridande perspektiv
• präglas av igenkännande och regelbundenhet
• kännetecknas av öppenhet och gemenskap, nyfikenhet 
och mod
• ha en riktning ut i vardagen och till medmänniskan.

UNDERVISNING
Församlingarna är lärande miljöer där människor har 
möjlighet att lära sig mer om bibeln och bibelns berättelser,  
Jesus Kristus, kristen tro och kyrkans tradition. Lärande är 
ett gemensamt, ständigt pågående projekt. Tillsammans  
lär vi oss av varandra i samtal och umgänge. Vi vill att 
församlingens undervisning ska:

• ge möjlighet till fördjupning och växande
• kännetecknas av ett förhållningssätt som innebär  
att människors olika erfarenheter är en tillgång i 
församlingens lärande
• ta tillvara nyfikenhet och vetgirighet om livet och 
kristen tro hos såväl vuxna som barn 
• uppmuntra till att skapa mötesplatser där fördomar 
och destruktiva mönster kan brytas.



DIAKONI
Diakoni är en av gudstjänstens dimensioner men också 
gudstjänstens fortsättning. Det diakonala uppdraget, som 
gäller alla döpta, har sin utgångspunkt dels i Jesu budskap 
om kärlekens gåva och ansvar och dels i den utsatthet som 
vi alla lever i och drabbas av. Diakoni är ett barmhärtig-
hetens tecken som handlar om att ta emot och tjäna sin 
nästa i Jesus Kristus. Vi vill att församlingens diakonala 
arbete ska:

• innebära att vi alla står upp för människovärdet, lyfter 
och synliggör orättvisor och kämpar för och med med-
människor på både individuell och strukturell nivå

• präglas och bäras av bön och förbön

• kännetecknas av lyhördhet, respekt och omsorg

• ge hjälp till självhjälp där den egna förmågan möjliggörs 
och kraften stärks

• bidra till samverkan genom dialog med andra sam-
hällsaktörer för samhällets och människors bästa.

MISSION
Mission är att som kristen sprida evangeliet om Jesus 
Kristus, att gå med Jesu fred och gränsöverskridande  
kärlek till mänskligheten. Kyrkan är en del av Guds mission.  
När kyrkan lever sin mission är det Gud som verkar i och 
genom henne. I detta uppdrag har vi alla del. Var och en 
av oss är betydelsefulla som bärare av evangeliets glada 
budskap. Den viktigaste missionen är en rörelse i tiden, att 
föra den kristna tron vidare till nya generationer. Mission 
handlar mer om ett förhållningssätt än om något man gör, 
och om att vara en mindre självupptagen kyrka. Vi vill att 
församlingens mission ska:

• gestalta evangeliet om Jesus Kristus i ord och handling 
för försoning och upprättelse

• ge redskap för föräldrar och andra vuxna att föra  
kristen tro vidare till barn och unga

• präglas av öppna mötesplatser där dialogen innebär  
ömsesidigt lärande

• verka för ett bättre samhälle över religionsgränser,  
både nationellt och internationellt

• ske i respekt för människors tro

• präglas av gästfrihet och öppna kyrkor.
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KYRKOMUSIKEN
Musiken är en gåva från Gud. Förutom att musiken får oss 
att förundras och glädjas över dess konstfullhet och klang-
skönhet har musiken i kyrkan också andra funktioner.  
I gudstjänsten är musik en självklar del. Körsånger, orgel- 
stycken, liturgisk musik och psalmer är grundläggande  
byggstenar i gudstjänsten. Även konserter i kyrkan är 
gudstjänster eftersom musikens själv står i evangeliets  
tjänst. Kyrkomusiken är undervisande, inte minst i  
körarbetet som rymmer undervisning i såväl musikteori 
och sångteknik som i bibelkunskap och kännedom om 
kyrkoåret. Kyrkans kör- och konsertverksamhet är mis-
sionerande. Deltagarna får del av det glada budskapet  
genom sångtexter, genom ny gemenskap eller genom den 
ordlösa musiken som förmår väcka nya insikter. 

Vi vill att församlingens musikverksamhet ska:

• erbjuda människor att upptäcka den bärande kraft som 
musiken är genom att förmedla glädje, tröst, skönhet och 
hopp 

• ses som ett sätt att förmedla evangelium

• erbjuda musikaliska rum och mötesplatser för det enkla 
såväl som det högtidliga, för det känslomässiga såväl 
som det intellektuella, för det traditionella såväl som det 
nyskapande

• vara en tydlig del av vårt samhälle och präglas av mång-
fald och öppenhet

• prioritera arbetet med att föra kyrkomusiken vidare till 
kommande generationer, bland annat genom konceptet 
Ung Musikplats.



BARNETS BÄSTA ÄR VÅRT BÄSTA
Förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter är numera lag i Sverige. Där identifieras 
fyra grundläggande principer som styr tolkningen: 

• förbud mot diskriminering (artikel 2)

• barnets bästa i främsta rummet (artikel 3)

• rätt till liv och utveckling (artikel 6)

• rätten att få komma till tals (artikel 12).

”I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver 
därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksam-
het” (ur inledningstexten till första avdelningen i Kyrko- 
ordningen). Uppdraget är att se, lyssna till och välkomna 
barnen, särskilt de vars rättigheter kränks på olika sätt, 
samt att aktivt arbeta för barns rätt till andlig utveckling. 

Linköpings domkyrkopastorat följer kyrkoordningens 
bestämmelser om barnkonsekvensanalys på alla nivåer.  
I arbetet med barnkonsekvensanalys utgår vi ifrån tre 
perspektiv, ett barnperspektiv, ett barns perspektiv och 
ett barnrättsperspektiv. Under de senaste åren har  
pastoratet arbetat fram dels Barn och unga i Linköpings  

domkyrkopastorat – ett strategidokument, där barn kommit 
till tals, dels Från uppdelning till generationsöverskridande – ett 

inspirationsdokument. Syftet med dokumenten är att stärka 
församlingarnas arbete för att ge plats åt barns kompetens 
och behov. Målet är ökad delaktighet och gemenskap i 
församlingarna genom ett medvetet generationsöver- 
skridande arbete, samt att barns och ungas livsmod stärks 
genom en kristen tro som bär i livets olika skeden.
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ANDRA SPRÅK
I Linköping finns många människor med andra moders- 
mål än svenska. För pastoratet är det viktigt att man  
oavsett språk kan ha en tillhörighet i Svenska kyrkan. 
Linköpings domkyrkopastorat har i samarbete med 
Motala pastorat en finskspråkig präst som bland annat  
leder gudstjänster, utför kyrkliga handlingar, leder bibel-
studier och gör hembesök. I Skäggetorps församling, Ryds 
församling och Berga församling har en relativt stor del 
av den gudstjänstfirande församlingen utländsk bakgrund. 
Här finns gudstjänstagendor och informationsfoldrar på 

flera språk än svenska, främst arabiska. Textläsningar i 
gudstjänsten på andra språk än svenska sker inte bara i 
Skäggetorp, Ryd och Berga utan förekommer också med 
regelbundenhet i flera av pastoratets övriga församlingar. 
Översättning med hjälp av tolk sker i vissa sammanhang, 
och pastoratet har också teknisk utrustning för detta.  
Pastoratet anlitar professionella teckentolkar i samband 
med vissa gudstjänster. Språkcaféer och undervisning i 
svenska finns i flera av pastoratets församlingar.
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Strategiska områden

Utifrån visionen 

”För att världen skall leva” 

framträder två strategiska områden som pastoratet 
och församlingarna ska kraftsamla inom. 

Områdena 
kyrka i samhället och den kyrkliga seden 

utgör två aspekter av att vara kyrka 
som hör ihop och samspelar.
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Kyrkan är till för människors och skapelsens skull, för att dela Guds kärlek till världen. Den är inte 
till för sin egen skull eller för Guds skull. Blicken kan därför inte bara vara riktad mot det egna 
sammanhanget, mot den egna organisationen. Den måste också vara riktad mot det sammanhang 

SOCIAL SAMMANHÅLLNING
Social sammanhållning är avgörande för ett samhälles 
välmående i termer av upplevd tillhörighet, gemenskap 
och tillit. När ett samhälle dras isär talar man om segre-
gation. Pastoratets Diakonipastoral (2017) beskriver tre 
former av segregation: demografisk, som handlar om 
skillnader mellan individer utifrån kön, ålder, med mera, 
socioekonomisk som handlar om inkomst, yrke och social  
status, och etnisk som utgår från kulturer, folkgrupper  
och religion. Socioekonomisk och etnisk segregation ten-
derar att skapa en ökad bostadssegregation, något som 
blivit alltmer påtagligt i Linköping. Församlingarna och 
Diakonicentrum vill påverka beslutsfattare när det gäller 
planering och åtgärder för att öka den sociala samman-
hållningen i Linköping.

SAMVERKAN
Eftersom kyrkan i första hand, genom församlingarna, är 
lokal är det viktigt att samverka med andra lokala aktörer 
som arbetar för ökad social sammanhållning, mänskliga 
rättigheter och människors lika värde. En uppgift kan vara 
att verka för fungerande samverkansråd tillsammans med 
kommunen och andra aktörer på platsen. Det är också  
viktigt att ta tillvara enskilda församlingsmedlemmars 
engagemang i föreningar och andra organisationer som 
verkar för dessa värden.

Kyrka i samhället
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vi lever i. ”Gud har inte skapat oss till att vara kyrkliga utan till att vara mänskliga” (Martin Modéus, 
Levande tillsammans med Kristus. Herdabrev för Linköpings stift, s 64). Vi har identifierat fyra sär-
skilt viktiga dimensioner av Kyrka i samhället: Social sammanhållning, Samverkan, Kulturbärare och 
Hållbarhet.

KULTURBÄRARE
Våra församlingar ska präglas av öppenhet och tillgäng-
lighet. Svenska kyrkan är en del av ett kulturarv genom 
bibelns berättelser som ett kulturellt allmängods, genom 
sin historia, sina kyrkobyggnader och den kulturskatt som 
musiken utgör. Som kulturbärare har Svenska kyrkan ett 
ansvar för att detta kulturarv förvaltas och förs vidare. Att 
kunna gå in i en kyrka och njuta av rummet och stillheten, 
att tända ett ljus, att lyssna till musik, en guidning eller 
en föreläsning, och att föra berättelserna vidare till nästa  
generation är viktiga delar i denna uppgift som kulturbärare.

HÅLLBARHET
Pastoratet och församlingarna vill bidra till ett miljö- 
mässigt mer hållbart samhälle. I den interna organisationen  
handlar det om en ökad miljömedvetenhet i församling-
arnas dagliga verksamhet, om energiförsörjning, energi- 
effektivisering och energiåtervinning, om transporter och 
om att arbetet på begravningsplatserna sker med minsta 
möjliga negativa klimat- och miljöpåverkan. Pastoratet 
och församlingarna vill verka för social hållbarhet, främst 
genom arbetet med social sammanhållning. Pastoratet vill 
också arbeta för ekonomisk och personalmässig hållbarhet  
inom organisationen, som består av anställda och ideella 
medarbetare.
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Den kyrkliga seden handlar om att ge vidare det som vi fått som gåva i form av evangelium om Jesus 
Kristus till nya generationer. Men också i form av traditioner som ett stöd för livet. Vi har identifierat 
fyra särskilt viktiga dimensioner av den kyrkliga seden: levande tradition som tillgång, tillhörighet, 
kyrkliga handlingar och gudstjänst.

LEVANDE TRADITION SOM 
TILLGÅNG
Traditioner är ett stöd för livet och något som binder 
människor samman. Genom församlingarna vill pastoratet  
värna om en tradition av att relatera årets och veckans 
gång samt viktiga händelser i det egna och i familjens liv 
till kyrkans liv. Vissa traditioner växer, som till exempel 
allahelgonafirandet med ljuständning på gravar, medan 
andra traditioner är konstanta eller får minskad betydelse.  
Genom att främja ett synsätt som ser traditionen som 
en tillgång när det gäller till exempel gudstjänstfirande, 
det kyrkomusikaliska arvet och bibelns berättelser, vill  
pastoratet ta kyrkans ansvar som traditionsbärare på allvar.

TILLHÖRIGHET
Pastoratet och församlingarna vill värna människors möj-
lighet att vara tillhöriga Svenska kyrkan. En dimension 
av att vara folkkyrka är att vara öppen och inkluderande.  
Detta gäller också i relation till människor som inte  
utvecklat något starkt engagemang i eller för kyrkan, och 
som inte heller kommer att göra det. I olika skeden av  
livet kan människor känna sig närmare eller längre ifrån 
kyrkan. Alldeles oavsett var människor befinner sig och 
alldeles oavsett om de vill tillhöra en nära gemenskap eller 
inte ska de välkomnas och bli tagna på allvar utifrån sina 
egna villkor.

Klart jag är med!

”Jag hjälper Catharina i Domkyrkan 
med att dela ut psalmböcker. Och 
sen är jag med i Solskensgruppen i 
Tomaskyrkan. Där trivs jag.”

Charlie

För att jag 
får hjälpa till

svenskakyrkan.se/linkoping/klartjagarmed

Den kyrkliga seden 
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KYRKLIGA HANDLINGAR
Kyrkliga handlingar hör oftast till livets övergångs- 
skeenden: dop, konfirmation, vigsel och begravning.  
Detta ger en stark koppling till det allmänmänskliga. I den 
kyrkliga handlingen får detta allmänmänskliga en kristen  
tolkning kopplad till Gud som skapare, Jesus Kristus som 
frälsare och den heliga Anden som livgivare. Om de kyrkliga  
handlingarna ska behålla sin relevans ska inte det specifikt 
kristna spelas ut mot det allmänmänskliga. I enlighet med 
kristen tradition och identitet måste det specifikt kristna 
hållas samman med det allmänmänskliga. Det innebär 
också en öppenhet för människors vilja att bidra med sitt 
eget i dessa gudstjänstsammanhang. 

GUDSTJÄNST
Till tradition och den kyrkliga seden hör gudstjänstlivet 
som varit och är det mest centrala uttrycket för att vara 
kyrka. Söndagen är kyrkans ursprungliga gudstjänstdag, 
och för många är fortfarande söndagens huvudgudstjänst 
viktig i veckans rytm. I ett mångkulturellt samhälle inför- 
livar vi också nya traditioner i gudstjänstlivet. Utveck-
lingen av gudstjänstlivet med tillhörande kyrkomusik 
är aldrig stillastående samtidigt som förankringen i en  
allmänkyrklig tradition är viktig för kontinuitet och  
igenkänning.
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