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Att det bildas nya försam-
lingar inom Svenska Kyrkan 
är inte särskilt vanligt, men  
1 januari 2020 hände det i 
Slaka-Nykils pastorat. Då 
delades Slaka församling i 
Lambohovs församling och 
Slaka församling.

Stadsdelen Lambohov i södra de-
len av Linköping byggdes ut un-
der 1980-talet och blev då en del 
av Slaka församling. Så har det 
varit i drygt trettio år, men nu har 
det blivit förändring.

– Fröet till församlingsdel-
ningen har funnits länge i våra 
tankar. Under årens lopp har det 
blivit allt tydligare att det är rätt 
väg att gå, men vi har skyndat 
långsamt och låtit tanken mogna 
och beslutet växa fram under en 
längre tid, säger kyrkoherde Ma-
ria Åkerström. 

I dag är Lambohov en stadsdel 
som expanderar genom nybygg-
nation och som präglas av kultu-
rell mångfald. Slaka, i utkanten 
av Linköping, består av lands-
bygd och tätortsbebyggelse runt 

Slaka kyrka som uppfördes under 
senare delen av 1700-talet. 

– Det är två församlingar med 
mycket olika förutsättningar och 
behov, fortsätter Maria. Nu när 
det formella är på plats betyder 
det bland annat att Lambohov 
också får ett eget församlings-
råd. Det kommer att göra det lätt-
are för både Slaka och Lambohov 
att fokusera på det som behövs för 
att fortsätta att bygga levande för-
samlingar på respektive plats.

12 JANUARI firades församlings-
delningen under festliga former. 
Dagen började i en fullsatt Sla-
ka kyrka med en festhögmäs-
sa där biskop Martin Modéus 
medverkade. Linda Cederholm, 
församlingsherde i Slaka, och 
Leif Jarlbjörn, församlingsher-
de i Lambohov, konstaterade att 
en församlingsdelning har vis-
sa likheter med brödbakning: 
Man måste förbereda proces-
sen och arbeta noga med degen. 
Den måste få vila och jäsa i lugn 
och ro och sedan ska den gräd-
das i lagom temperatur, varken 

för kort eller för lång tid. Då blir 
det ett bra slutresultat, som dess-
utom kan delas med flera. Därför 
bakades det ett bröd i kyrkan un-
der högmässan. I sändningen de-
lade Leif och Linda brödet – den 
ena halvan blev kvar i Slaka och 
den andra följde med till Lam-
bohov där firandet fortsatte med 
lunch och en musikalisk happe-
ning.

LAMBOHOVSKYRKAN HAR ända se-
dan starten haft ett unikt eku-
meniskt samarbete med Linkö-
pings missionsförsamling. Här 
möts två traditioner och berikar 
varandra. Under eftermiddagen 
signerades ett nytt samarbetsav-
tal mellan de båda församlingar-
na. Och det halva brödet från Sla-
ka delades igen, den här gången 
av Leif Jarlbjörn och Marcus Lind, 
föreståndare i Linköpings Mis-
sionsförsamling.

– En process som pågått länge 
är slutförd och nu börjar något 
nytt för både Slaka och Lambo-
hov. Men uppdraget är det sam-
ma: att fortsätta bygga levande, 

tillgängliga församlingar i ett le-
vande, tillgängligt pastorat, av-
slutar Maria.

UNDER MÅNGA år har trenden i 
Svenska kyrkan varit att lägga 
samman och bilda allt större en-
heter. Det finns en positiv spän-
ning i att arbeta gemensamt i nya 
konstellationer. Starka pastorat 
kan hjälpa till att skapa goda för-
utsättningar för levande försam-
lingar och där är de lokala för-
utsättningarna och behoven av-
görande, menar biskop Martin 
Modéus:

– När det finns en kyrka, ett 
gudstjänstliv och människor som 
är beredda att ta ansvar – då är 
utgångspunkten i kyrkans ord-
ning att det ska vara en egen för-
samling. Församlingsdelningen i 
Slaka-Nykils pastorat är ett typ-
exempel på en klok och god del-
ning där ordet ”ändamålsenligt” 
har fått visa vägen.

Det kan vara lätt att tänka i ba-
nor av att stort är bra och litet är 
dåligt. Men då gör man det lite för 
enkelt för sig, tycker biskopen.

– När det gäller till exempel te-
lefonväxlar och IT-system, då är 
det rätt att tänka stort och cen-
tralt. Men bön och gudstjänst-
firande ska alltid vara lokalt och 
utgå från de lokala behoven och 
förutsättningarna.

INGEN FÖRSAMLING är den andra 
lik och olikheterna är en gåva. 
En klok och väl genomförd för-
samlingsdelning kan hjälpa till 
att odla olikheterna och utveck-
la dem.

– I processen runt en delning 
finns ett gyllene tillfälle att stan-
na upp och fundera. Levande för-
samlingar är A och O, men jag 
tycker också att vi ska tillåta oss 
att vara ”trevande församlingar”, 
för att vitsa lite. Sökande försam-
lingar. Vad är karaktäristiskt för 
just vår församling, vad behöver 
vi och hur ska vi gå vidare? Låt 
ordet ändamålsenligt vara levan-
de i hela processen och visa vägen 
framåt, avslutar Martin Modéus.

MARI LUNDMARK 
text och foto

Det nya avtalet mellan Lambohovskyrkan och Linköpings missionsförsamling undertecknas. Från vänster: Martin Modéus (biskop), Anna Gardström (ordförande i Linköpings 
Missionsförsamling), Marcus Lind (församlingsföreståndare Linköpings Missionsförsamling), Maria Åkerström (kyrkoherde Slaka-Nykils pastorat) samt Lennart Hardesköld 
(ordförande i Lambohovs församlingsråd).

SLAKA OCH LAMBOHOV

En församling har blivit två
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Har ni avlagt några nyårslöften? Det har jag. Bättre kost och motion ska ge bättre fysisk hälsa som i 
sin tur ska ge bättre mående. Så är tanken. Vi ska ta hand om varandra, men vi ska även ta hand om 
oss själva. Ingen finns på jorden bara för sin egen skull, vi finns till för varandra.
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TEMARESOR

Utomhusopera i Verona, 
Military Tattoo i 

Edinburgh, kulinariska 
upplevelser i bl.a Italien 
och Spanien. Cykel och 

båt i Bordeaux.

FÖRETAGSRESOR 

Förena nytta med
nöje på er nästa
utlandsresa med

företaget.

STUDIERESOR

Konfirmationsläger,
skolresor,

studiecirklar mm.
Möjligheterna är

oändliga!

MUSIKRESOR

Kör- och orkester-
festivaler runt om

i Europa samt
skräddarsydda upplägg 

för just er grupp.


