
Verksamhetsberättelse
för Botkyrka församling 2017

På väg
i Jesu fotspår



Botkyrka församling 2017 .................... sida 4

Gemensam verksamhet ......................... sida 6

Norra Botkyrka ......................................sida 10

Tullinge och Lida ....................................sida 14

Tumba kyrka ..........................................sida 18

Ängskyrkan ............................................sida 22

Fastighetsförvaltning ...........................sida 26

Stödjande verksamhet .........................sida 28

Begravningsverksamheten ..................sida 30

Förtroendevalda ...................................sida 31

Ekonomi .................................................sida 32

Statistik ..................................................sida 35

Innehåll

8

10

18

14

22

9

2 Verksamhetsberättelse Botkyrka församling 2017



Biskop Eva Brunnes valspråk ”Gör inte skillnad på människor”, från 
Jakobsbrevet, genomsyrar hela Stockholms stift och även Botkyrka 
församling. Biskopen förklarar sitt valspråk med följande ord:

”Vi tror på människors värdighet och lika värde, oavsett vilket land vi är födda 
i och vilket kön eller vilken ålder vi har. Och oavsett hur vår sexuella oriente-
ring tar sig uttryck, eller om vi har någon funktionsnedsättning.” 

Verksamheten i Botkyrka församling strävar efter att alla ska känna sig väl-
komna och hitta sin plats i församlingen. Eftersom Botkyrka kommun är en 
expansiv kommun som ständigt ökar sin befolkning är det en sann utmaning! 
Men det gör att Botkyrka församling är ett myller av människor som alla är 
unika men som förenas i sin tro. Detta märks till exempel på Fredagsmys i 
Ängskyrkan, då människor i alla åldrar strömmar till gemenskap och för att 
fördjupa sin tro. En glädjande trend är att Mässa med stora och små i Tullinge 
kyrka fortsätter att befolkas av fler och fler barn och föräldrar. De är nu så 
många att kyrkorummet inte räcker till! På själva valdagen var det Karneval i 
Tumba kyrka så till sambarytmer uppmärksammades att Svenska kyrkan är en 
demokratisk kyrka.

Syateljén i Norra Botkyrka har utvecklats under det gångna året och haft tolv 
elever som talar flera olika språk. Syateljen samarbetar med Casual priest som 
gör kläder till kvinnliga präster. Men att sträva efter gemenskap med alla kan 
också provocera, så under året har vi haft erfarenhet av klotter från männi-
skor som inte delar vår syn på människovärde. Men Botkyrka församling stod 
modigt upp för sin tro och värdegrund, såsom församlingens vision visar att vi 
vill vara.

Botkyrka församling vill vandra i Jesu fotspår, säger oss vår vision. Detta kan 
göras konkret i Sankt Botvidsleden, en pilgrimsled mellan Botkyrka kyrka och 
Salems kyrka. Den invigdes med både biskop Dalman och biskop Brunne och 
väldigt många pilgrimer. 

Att vara en profetisk röst är församlingens ambition och utmaning. Med det 
menar vi att vara en röst för den som ingen röst har, att tydlig stå vid den 
svages sida. Detta har bland annat märkts i att vi varit del i en utbildning för 
journalister från alla Sveriges stora tidningar och att vi tillsammans 
med kommunen deltagit i Almedalen med ett seminarium.

Botkyrka församling skulle inte kunna vara den mötesplats 
den är, om det inte vore för sina ideella medarbetare! Med sitt 
engagemang och sin glädje är de en viktig motor i verksamhe-
ten. Det är roligt för vi märker en ökning bland det unga ideella 
medarbetarskapet. Det är framförallt unga konfirmandledare som 
blir fler.

Botkyrka församling vill verka med Kristus i centrum, vara 
gränsöverskridande och vara modig. Vi vill det därför att 
vi tror att både människor och samhället mår bättre 
då. Det är ett arbete som vi gör tillsammans – ideella, 
anställda och förtroendevalda medarbetare. Därför 
kan visionen leva även om ledningen i församlingen 
befolkas med nya ansikten. 

Beatrice Lönnqvist 
Kyrkoherde

Ett år av mod, pilgrim och glädje
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Det här är

Botkyrka församling

Tumba kyrka

Botkyrka kyrka Ljusets kyrka

Ängskyrkan

Tullinge kyrka

Församlingsexpedition

Lida idrottskyrka
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2017 i siffror

370
7,5

medlemmar hade våra  
körer och musikgrupper.

kilometer lång är Sankt Botvids pilgrimsled, 
som invigdes den 9 september.

av församlingens medlemmar 
röstade i kyrkovalet.

60
år fyllde Lida idrottskyrka under 2017. 

Det firades med mässa, mingel och mat.

267

85 495

45 3

gånger firade vi söndagsmässor 
och söndagsgudstjänster.

invånare hade Botkyrka 
församling under 2017.

par vigdes under 
2017. Flest vigdes 
i Lida idrottskyrka.

gånger besökte 
biskop Eva Brunne 

församlingen.

17,25%
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Tillsammans 
- och var för sig

Arbetet i Botkyrka församling utgår alltid från de 
gudstjänstfirande gemenskaperna kring varje kyrka, 
men vissa aktiviteter passar bättre att göra  

gemensamt över distriktsgränserna. Vad som är 
gemensamt och vad som är distriktens uppgift kan 
variera över åren. I år har vi samarbetat kring detta:

Det interreligiösa rådet träffades i 
slutet av oktober och beslöt då att 
avsluta träffarna då vi fikat för fred i 
Alby centrum. I stället planerades en 
bokcirkel 2018, öppen för alla intres-
serade med utgångspunkt i boken 
Fred i religionens namn som getts ut 
av Sveriges kristna råd. 

Kontakt har tagits med Botkyrka 
kommun, men har inte resulterat i 

något konkret. På grund av att det 
saknas koppling till verkliga frågor 
i vårt samhälle har det interreligiösa 
rådet svårt att hitta sina arbetsformer. 
Inför kommande verksamhetsår utre-
der vi möjligheten att samverka med 
Flemingsbergs församling.

Den ekumeniska gruppen har slutfört 
manifestet för samhällsansvar och 
överlämnade i maj det underskrivna 

dokumentet till Ebba Östlin, kom-
munstyrelsens ordförande. Gruppen 
träffades även i oktober i S:t Petrus 
och S:t Paulus syriskortodoxa kyrka 
i Hallunda, där samtal fördes om på 
vilket sätt församlingarna arbetat med 
samhällsengagemang. Vi hoppas att 
det ekumeniska arbetet på sikt kan 
bidra till ett mer livaktigt interreligiöst 
nätverk. 

Interreligiösa rådet och ekumeniskt arbete
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Institutionaliserad själavård på Asptunaanstalten
Under 2017 skedde en del föränd-
ringar gällande församlingens arbete 
på Asptunaanstalten. I januari började 
Thomas Nilsson sin tjänst som diakon 
i Botkyrka församling, Tumba kyrkas 
distrikt. En del av hans tjänst är för-
lagd till Asptunaanstalten. 

Församlingen erbjuder internerna 
på Asptuna enskilda själavårdande 
samtal varje vecka. Vid besöken sker 
även spontana samtal på anstaltens 
skola, på verkstaden och med de 
interner som har utearbete. Kontakten 
med anstaltens personal är av stor 
betydelse vid församlingens närvaro 

på Asptuna. En söndag i månaden 
firas mässa och denna föranleder ofta 
samtal kring bibeltexter och frågor 
kring tro och teologi. 

Vid planerad frigång för en intern 
förflyttas personen till ett halvvägshus 
i Hässelby gård där samtalskontakten 
fortsätter med diakon. Kontakten blir 
en viktig länk mellan livet på anstal-
ten och anpassningen till det nya livet 
utanför. Församlingens uppdrag är att 
vara en kraft utanför anstalten som 
coachar till positivt tänkande och 
öppnar vägar till förlåtelse och förso-
ning. Att vara ett stöd som hjälper 

till att rusta för ett värdigt liv som 
fullvärdig samhällsmedborgare utan 
kriminalitet och drogberoende.  

Av de interner som haft kontakt med 
diakon under fängelsetiden och sedan 
fått frigång, har flertalet på eget initia-
tiv kontaktat diakonen och uttryckt 
önskemål om fortsatt kontakt och 
stöd. De har även gett uttryck för stor 
tacksamhet för samtal och stöd under 
fängelsevistelsen. De lever numera 
under ordnade former med arbete och 
bostad. De har även hittat vägar in i 
församlingar och deltar i verksamhet 
och gudstjänster.



Psykoterapimottagningen
Under 2017 har drygt 70 olika männi-
skor i olika åldrar och med skilda 
bakgrunder suttit i samtalsrummen 
på psykoterapimottagningen i Ljusets 
kyrka i Hallunda i sammanlagt unge-
fär 900 timmar och berättat om och 
bearbetat sina liv.

Det har varit många ord, känslor 
av alla slag, tankar aldrig tidigare 
tänkta. För de flesta har det inneburit 
kraft till förändring, ibland snabbt, 
ibland långsamt. Det har varit männi-
skor i kriser av olika slag, traumati-
serade, sjukskrivna, deprimerade och 
ångestfyllda.

 

De flesta har kommit individuellt och 
några som par. Många har kommit 
på rekommendation från vårdcentra-
lerna i Tumba och Hallunda, en del 
har hittat oss via hemsidan eller fått 
kontakt via församlingens verksam-
het, några har hört andra som fått 
hjälp tidigare och åtminstone en 
uppgav att hon fått telefonnumret 
från sjukvårdsupplysningen.

Förutom anställd leg. psykoterapeut 
på 75 % har vi haft en terapeut med 
grundläggande psykoterapiutbildning 
som arbetat några timmar/vecka på 
mottagningen. Det har varit väl-
kommet då vi har många som söker 
hjälp och inte kan ta emot alla. Vår 

timanställda terapeut har kurdiska 
som modersmål och annan inrikt-
ning som terapeut, vilket breddat vår 
komptens.

Psykoterapimottagningen har varit 
engagerad i fortbildning i själavård 
för församlingens präster och de 
övergripande gemensamma frågor 
som rör själavården i Botkyrka för-
samling, som t ex informations- och 
kontaktuppgifter för själavård.

Vi har bidragit till prästutbildningen i 
själavård på Svenska kyrkans utbild-
ningsinstitut i Uppsala och haft ett 
ömsesidigt utbyte av lärare därifrån i 
prästfortbildningen hos oss i Botkyrka. 
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Barn i väntan - Barn i start
Barn i väntan/Barn i start är en peda-
gogisk gruppverksamhet som riktar 
sig till barn och unga mellan 7 och 20 
år som antingen kommit ensamma till 
Sverige eller tillsammans med sin fa-
milj. Föräldrar och småsyskon erbjuds 
att delta i parallella grupper.

BIV/S firade år 2017 sitt tionde år av 
verksamhet i Botkyrka församling. 
Gruppverksamheten har kontinuer-
ligt pågått varje termin sedan hösten 
2007. Det är med glädje och stolthet 
vi fått möjlighet att se tillbaka på de 
gångna tio åren, se utvecklingen i 
med- och motgång. I oktober hade vi 
ett 10-årsjubileum då vi dels bjöd in 
till Öppet Hus i Ljusets kyrka och dels 

bjöd in till fest. Inbjudna till fes-
ten var familjer som deltagit i 

grupper sedan starten 2007 och även 
medarbetare, gruppledare, tolkar och 
andra viktiga personer i BIV/S.

Under 2017 har vi haft fulla grupper 
utom våren 2017 då vi inte hade un-
derlag för åldersgruppen ungdomar/
ensamkommande ungdomar. 

Sommaren 2017 erbjöds alla familjer 
som deltagit i BIV/S under hösten 
2016 och våren 2017 att åka med 
på ett familjeläger. Ca 40 barn och 
vuxna var med på denna övernattning 
på Finnåkers kursgård. Lägret var 
mycket uppskattat av de deltagande 
familjerna.

Inom ramen för BIV/S finns vår kärn-
verksamhet med gruppträffar varje 

vecka då vi följer BIV/S pedagogiska 
program. Utöver dessa har vi Lördags-
öppet varannan lördag och Fredags-
mys varannan fredagkväll. Syftet med 
dessa sidoverksamheter är att erbjuda 
en fortsatt gemenskap efter att grupp-
träffarna är avslutade. Målgruppen 
för Lördagsöppet är familjer och för 
Fredagsmys är det ungdomar.



Söndag den 27 augusti välkomnades 
Beatrice Lönnqvist som ny kyrkoherde 
i Botkyrka församling.

Ny kyrkoherde

Var inte rädd
Under 2017 har temat för våra 
församlingstidningar varit Var inte 
rädd. I en tid då nyhetsrapporte-
ringen är snabbare och mer ut-
bredd än någonsin är det lätt att 
tro att världen har blivit farligare.

I dag blir vi överösta med information 
om brott, olyckor, naturkatastrofer 
och konflikter på ett helt nytt sätt.

Med våra stora församlingstidningar, 
som kom ut till påsk, allhelgona och 
första advent, ville vi visa att inte allt 
är så hemskt och farligt som det kan 
verka. Församlingens psykoterapeut 
har skrivit texter om rädsla och hur 
man kan möta den.

Vi har skrivit om döden och om mod, 
intervjuat nyblivna föräldrar, berät-
tat om en narkossköterska och flera 
gången om det hopp som går att hitta 
i Bibeln.

Människors rädsla är naturlig, men 
får inte ta överhanden. Vi har fått 
mycket respons från människor runt 
om i församlingen. Dels från perso-
ner som besöker vår verksamhet, men 
även från människor som vi sällan 
eller aldrig möter i våra lokaler.

Vi vill göra en tidning som berör, som 
är relevant för våra församlingsbor. 
En tidning som man vill öppna. Och 
vi tror att vi är en bra bit på väg dit.

Botkyrka församlingsblad
1

botkyrka
FÖRSAMLINGSBLAD

N
R

 2 2017

PÅSKEN I FALLSKÄRM I GOOD FRIDAY I SVEKETS PLATS I ÄGG

FÖRSTA PRIS I VAD ÄR RÄDSLA? I KOR I DRÖM VIDARE I TUNA

RÄDD
VAR
INTE

Botkyrka församlingsblad 1

botkyrka
FÖRSAMLINGSBLAD

N
R

 5 2017

ETT BARN ÄR FÖTT I JULKLAPPAR I ELD I JULKONSERTER I MUMIN  

TULLINGE I KALENDER I JULSPEL I JUL I GEMENSKAP  I ADVENT

Botkyrka församlingsblad 1

botkyrka
FÖRSAMLINGSBLAD

N
R

 4 2017

ALLHELGONA I LILLA DALEN I WISTI I UPPENBARELSEBOKEN I LJUS 

KREMATORIET I MOD OCH KRAFT I VAL I HALLONLAKRITS I SORAN

RÄDD
VAR
INTE
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Lutherjubileet var ett lärorikt 
inslag i Botkyrka församlings 
verksamhet under år 2017.  
Det var ett år av samarbete,  
lärdom och mod.

Vi har lärt mer om Martin Luther 
och hans liv och tankar. Lutherjubi-
leet har märkts fysiskt genom att det 
i flera församlingshem dykt upp stora 
plastfigurer av Luther, och många 
församlingsbor har numera en egen 
liten plast-Luther hemma. Genom 
olika samarbeten har föreläsningar 
och konserter genomförts. Framför 
allt har Lutherjubileet fått försam-
lingsbor och anställda att samtala om 
Svenska kyrkans identitet och om vår 
tro.

Att fira Luther och vår kyrkas iden-
titet har varit roligt och givande men 
det har också fått församlingen att 
konfrontera Luthers osympatiska 
tankar om judendomen och med an-
hängare till dem. Men vi tog mod till 
oss och gjorde det och lärde mycket 
längs vägen.

Samtalet om Svenska kyrkans 
identitet upphör aldrig men genom 
Lutherjubileet har kunskap om 
reformationstiden fördjupats och 

längtan efter att prata mer kommer 
att tillvaratas på olika vis under kom-
mande år.

Luther under året
Reformationsåret uppmärksammades 
i församlingens alla distrikt. Under 
2017 anordnades föreläsningar, kon-
serter, musikmässor och temacaféer 
med Luther som tema.

Eva Brunne, biskop i Stockholms 
stift, besökte Tumba kyrka i septem-
ber och höll ett uppskattat föredrag 
om Luther. Även Peter Strömmer, 
författare och föreläsare, gästade 
församlingen vid flera tillfällen.

Medeltidsensemblen Scaramella 
framförde en uppskattad musikalisk 
resa genom Luthers liv och Europas 
tidiga renässans. De uppträdde i  
Tullinge kyrka i oktober. Samma må-
nad framfördes en finsk föreställning, 
Luther till bords, av en teatergrupp 
från Mikaels församling i Åbo.

Sankt Botvids pilgrimsled
Lördag den 9 september invig-
des Sankt Botvids pilgrimsled, 
som sträcker sig mellan Botkyr-
ka kyrka och Salems kyrka.

Pilgrimsleden invigdes av Eva Brunn-
ne, biskop i Stockholms stift, och av 
Johan Dalman, biskop i Strängnäs 
stift. Ett 80-tal personer deltog i 
premiärvandringen.

Invigningsdagen började med guds-
tjänst i Botkyrka kyrka. Därefter 
vandring längs den 7,5 kilometer 
långa pilgrimsleden till Salems kyrka 
med avslutande mässa.

Sankt Botvids pilgrimsled har sex 
meditationsplatser där vandraren 
uppmuntras att stanna till en stund. 
I vandringsguiden till leden finns  

texter, böner, psalmer och reflek-
tionsfrågor för varje meditations-
plats.

Pilgrimsleden är framtagen i sam-
arbete med Salems församling. Den 
går genom varierad terräng, vissa 
delar på spång, och beräknas att ta 
ungefär fyra timmar att vandra.

Reformationsåret i Botkyrka församling

9Verksamhetsberättelse Botkyrka församling 2017



Året i Norra Botkyrka
Till distriktet Norra Botkyrka hör Botkyrka kyrka och 

Ljusets kyrka. Under 2017 firade vi flera gånger om och vi 
åkte till Almedalsveckan tillsammans med kommunen.



100 år av finländsk 
självständighet
År 2017 firade Finland 100 år av 
självständighet. Detta firades av alla 
men i synnerhet av våra sverigefin-
ska församlingsbor. Firandet pågick 
under året och på olika sätt bl.a. 
med en självständighetsfest, gästande 
orkester från Finland, konserter med 
finsk musik samt föreläsning av Mark 
Levengood som drog fullt hus. Den 
6 december åkte församlingsbor från 
Botkyrka församling tillsammans 
med församlingsbor från Huddinge 
pastorat tillsammans in till Storkyr-
kan för att fira Finlands självständig-
het med en Festgudstjänst.

BIV/BIS firade 10 år  
i Botkyrka
I oktober 2017 firade vi att Barn i 
väntan/Barn i start haft sin grupp-
verksamhet i församlingen i 10 år. 
Firandet bestod av ett öppet hus för 
att visa upp verksamheten. Senare på 
kvällen hade vi en jubileumsfest med 
inbjudna familjer som tidigare varit 
deltagare samt andra personer som 
på olika sätt varit delaktiga eller  
betytt mycket för verksamheten. Det 
var ca 130 gäster på festen.

Ungdomsverksam-
heten blomstrar
Ungdomsverksamheten i Ljusets 
kyrka blomstrar. Många ungdomar 
kommer till kyrkan och det gror och 
sjuder av liv i ungdomsgruppen. Detta 
är mycket glädjande och något som 
särskilt bör lyftas fram. Ungdomarna 
är aktiva och engagerade även utanför 
själva ungdomsverksamheten.

I ord
Gudstjänst och musik
Gudstjänsterna i Norra distriktet är 
generellt välbesökta. En trend som 
syns under året är att det kommer 
fler barnfamiljer till Botkyrka kyrka. 
Mest besökare har gudstjänsterna 
vid årets stora högtider haft, så-
som allhelgonahelgen, jul och påsk. 
Veckomässan på onsdagkvällar i 

Ljusets kyrka fortsätter att vara den 
ordinarie gudstjänst som samlar mest 
folk och som även är en av veckans 
mötesplatser för gemenskap och 
verksamheter.

Musiken fyller sin självklara och 
viktiga roll och distriktets levande 
kör- och konsertverksamhet har en 
central funktion i gudstjänstfiran-
det. En höjdpunkt under året var 
firandet av orgeln i Botkyrka kyrka 
som fyllde 40 år. Inför 40-årsjubileet 
stämdes orgeln.

 Nytt för året är Vandringsmässor i 
och vid Botkyrka kyrka. Detta ligger 
i linje med den nya pilgrimsleden 
och är ett välkommet nytt sätt att 
fira gudstjänst. Klockargården, som 
är helrenoverad, invigdes och togs i 
bruk igen i juni 2017. Klockargår-
den har blivit en attraktiv och viktig 
plats i verksamheten kring Botkyrka 
kyrka. Under sommaren användes 
Klockargården som sommarcafé och 
bemannades av ideella medarbetare 
och våra sommarungdomar.

En förändring är att distriktet under 
Stilla veckan inte längre har pas-
sionsandakter utöver ordinarie 
andakts- och gudstjänsttider. Istället 
har distriktet under Stilla veckan pas-
sionstema vid ordinarie lunchböner, 
morgonmässa och veckomässa. Vid 
dopförrättningar har det blivit fler 
besökare och i övrigt kan märkas att 
det i anslutning till vigslar finns ett 
ökat intresse av att i förväg komma 
och titta på kyrkorummet.

Undervisning
Det finns stor efterfrågan på kristen 
undervisning i distriktet, både bland 
barn, ungdomar och vuxna. Som hel-
het finns en åldersmässig bredd i den 
undervisande delen i distriktet.

Bibelstudie- och samtalsgrupper för 
vuxna erbjuds i form av en Vuxet 
växande-grupp i anslutning till sön-
dagsmässan i Botkyrka kyrka, bibel-
samtal i anslutning till veckomässan 
i Ljusets kyrka och bibelstudiegrupp 
på fredag morgon i Ljusets kyrka. 
Alla grupper har varit välbesökta 
men både Vuxet växande-gruppen 
och bibelstudiegruppen på fredagar 
sticker ut då de har fått en tydlig ök-
ning av antalet deltagare. Distriktet 
har erbjudit s.k. ”Tysta timmar” i 
Klockargården vid några tillfällen för 
att ge möjlighet till eftertanke och 
andlig fördjupning. 

Distriktet har under 2017 ändrat 
strategi gällande konfirmandarbetet 
och satsar på en stor konfirmand-
grupp istället för två. Sommaren 
2017 åkte gruppen på pilgrimsresa 
till Spanien. Ungdomsledarna och 
styrelsen i Svenska Kyrkans unga fyl-
ler en fortsatt viktig funktion i både 
konfirmandarbetet och i den övriga 
ungdomsverksamheten i distriktet. 

I ungdomsgruppen har intresset ökat 
för bibelstudier kopplat till livsfrågor.

I barnverksamheten och söndagssko-
lan är undervisningen som tidigare 
kopplad till kyrkoåret och söndagens 
tema. De återkommande påsk- och 
julspelen, samt Sankt Botvids vand-
ringar, utgör en viktig del av kon-
takten med kommunens skolelever. 
Dessa vandringar är som alltid välbe-
sökta och fullbokade. Undervisning 
i form av musik är ett nytt inslag. 
Fem barn får kontinuerliga orgellek-
tioner och en kompgrupp med barn, 
”Ljusets änglar”, övar tillsammans 
och spelar ibland vid veckomässan i 
Ljusets kyrka.

Höjdpunkter
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I handling
Diakoni
Det diakonala arbetet i norra distrik-
tet har en tydlig form och struktur. 
Diakonalt förhållningssätt är en med-
veten riktning hos alla medarbetare. 
Sedan några år tillbaka har distriktet 
arbetat med målet att vidga den 
diakonala verksamheten för att med 
befintliga resurser nå fler människor 
på flera olika sätt. Det diakonala 
projektet ”Trädgården” avslutades 
som projekt vid årsskiftet 2017-
2018 och det diakonala arbetssättet 
är nu en del av distriktets ordinarie 
verksamhet. Inom ramen för det 
diakonala arbetet finns Mötesplatsen 
som innebär att kyrkan är öppen för 
gemenskap, ljuständning, fika och 
samtal, Språkcafé för nyanlända, 
utdelning av matkassar varje vecka i 
samarbete med Lidl och Alwin, dia-
konimottagning vid fasta tider varje 
vecka, terapimottagning, samtal och 
själavård samt stöttning i praktiska 
frågor och myndighetskontakter. 

Distriktet har även en ambition att 
vara en plats för människor som är 
på väg tillbaka till arbetsmarknaden 
genom att erbjuda arbetsträning. 
Detta görs i samarbete med Arbets-
förmedlingen och företaget ”Work 
for you”.  Ett annat samarbete finns 
med Maria Sjödin, ett företag som 
syr prästskjortor, där en person är 
projektanställd och har sin arbets-
plats i Ljusets kyrka.  I samarbete 
med Botkyrka folkhögskola finns en 
syateljén i våra lokaler vilket är en 
del av folkhögskolans utbildning. 

Distriktet tar även emot ungdomar 
som sommarjobbar i kyrkans verk-
samhet under sommaren. Detta sker 
i samarbete med Botkyrka kommun. 
Distriktet anordnar, tillsammans med 
diakonin i övriga församlingen, varje 
sommar ett familjeläger med särskild 
inriktning mot familjer med sociala 
och/eller ekonomiska behov. 

Värdet av ideella medarbetare och 
förtroendevalda i distriktet kan inte 
nog understrykas. Ideella medarbe-
tare fyller, utöver sitt ideella uppdrag, 
en viktig funktion som inspiratörer 
och förebilder för övriga församlings-
bor. Distriktet blev under 2017 Fair 
Trade certifierat.

Mission
Under året har Botkyrka församling 
varit på plats, medverkat och infor-
merat i olika sammanhang. Missio-
nens uppdrag tar sig många uttryck. 
Några av de återkommande inslagen 
är besök på olika äldreboenden med 
andakt och gemenskap, inbjudan till 
födelsedagsfest för 70-90-åringar, 
konserter och musikevent, ljusut-
delning i tunnelbanan i samband 
med allhelgonahelgen, allsång och 
Luciafirande i Hallunda centrum, 
pilgrimsvandringar, jul- och påsk-
basarer m.m. Församlingen är även 
engagerad i nätverket FBHO (Fram-
tiden bor hos oss). Som ett distrikt 
med erfarenhet och spetskompetens i 
frågor som rör integration och verk-
samhet för nyanlända har medarbe-
tare fått förmånen att föreläsa och 
informera i olika sammanhang såsom 
SKR:s nätverksdagar, utbildningar 

i Stockholms stifts regi, Teologiska 
högskolans studenter, reportage i tid-
ningen Expo, journalistnätverk m.m. 
Distriktet har också tagit emot flera 
studiebesök samt erbjudit praktik för 
diakon- och teologistuderande.

Distriktet deltog med anställda och 
ideella medarbetare på ”Världens 
fest” i Västerås på temat ”Fri att 
förändra” i juni 2017. Medverkande 
på scen var Tobias Helldin, musiker i 
Ljusets kyrka, där han framförde sin 
egen musik från nysläppta albumet 
”Låt isen vara kvar”.

Sommaren 2017 åkte en grupp be-
stående av ungdomar från distriktet, 
deltagare från Barn i Väntan/Barn i 
Start och anställda medarbetare till 
Almedalsveckan tillsammans med 
Botkyrka kommun med ”Botkyrka 
Pop-Up”. Botkyrka församling var en 
av fyrtio andra aktörer från kom-
munen som fick möjlighet att hålla en 
workshop på aktuellt tema. Botkyrka 
församlings programpunkt var ”En-
samkommande i dagens Sverige – hur 
hamnade vi här?” och bestod av att 
Alexandra Pascalidou intervjuade Ali 
Zardadi som är ensamkommande 
från Afghanistan.

Under hösten 2017 följde församling-
en metoo-rörelsen och samtal fördes 
kring hur vi i distriktet kan lyfta 
denna fråga i vår kontext. Ett resultat 
blev att planera in en bibelstudie-
grupp för kvinnor under våren 2018 
under namnet ”#Metoo – Bibeln”
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Verksamhetsrådet har träffats en gång i månaden under det 
gångna året. Vi har försökt lyssna till församlingsmedlemmarna 
och ta upp deras önskemål och frågor. Bl.a. har vi nu fått möjlig-
heten att lägga kollekten på söndagar via Swish.

Vi har haft Öppet Forum i båda kyrkorna. Tyvärr verkar det 
inte finnas något större intresse för dessa. Vad man kan göra för 
att öka deltagandet har diskuterats och den diskussionen bör 
fortsätta.

Ordföranden har medverkat i anställningsintervjuer för diakon 
och ny distriktsledare.

I somras invigdes pilgrimsleden från Botkyrka till Salems kyrkor 
och några av oss var med på den vandringen.

I samband med vår sommarfest avtackades Beatrice Lönnqvist 
och i augusti var det mottagningsmässsa som kyrkoherde för 
henne. Båda tillfällen var högtidliga och välbesökta.

Tillsammans med våra finska vänner firade vi Finlands 100 års 
jubileum. Mark Levengood höll föredrag och efteråt serverades 
givetvis finska piroger och annat gott.

När julen närmade sis gav vi ett bidrag till Diakonin för att sätta 
lite guldkant på helgen för behövande.

Året avslutades med julbord på Hågelby tillsammans med all 
ideella medarbetare.

Lena Nyberg 
Ordförande

Verksamhetsrådet i Norra Botkyrka

Året i siffror
ANTAL MEDLEMMAR
5 364 (den 22 januari 2018)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE
Genomsnitt per gudstjänst (siffror inom parentes gäller år 2016)

   BOTKYRKA KYRKA LJUSETS KYRKA
Huvudgudstjänst 53  (44)   50  (48)
Veckomässa  -   35  (38)
Musikgudstjänst  36  (39)   80 (64)
 

NORRA BOTKYRKA 2017 2016 2015 2014 2013
Dopgudstjänster  45 62 60 67 75
Antal dop  48 77 55 71 82
Konfirmationsgudstjänst 2 2  3 2 1
Vigselgudstjänster 11 28 20 22 28
Begravningsgudstjänster 74 79 84 70 84

BOTKYRKA KYRKA 2017 LJUSETS KYRKA 2017
Dop 48  (60) Dop 2 (2)
Konfirmation 2 (2) Konfirmation  0  (0)
Vigsel 11  (27) Vigsel 0  (1)
Begravning 74  (76) Begravning 4  (3)

Musik i Norra Botkyrka
KÖRER MEDLEMMAR
Barnkör 15 (12)
Ungdomskör - (5)
Fem vuxenkörer 85 (25)
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Året i Tullinge

Till Tullinge distrikt hör Tullinge kyrka 
och Lida idrottskyrka. Under 2017 har 
Lida idrottskyrka firat 60 år. Andakterna 
på Kärsdala och våra musikgudstjänster 
var välbesökta och uppskattade.



Lida idrottskyrka 60 år
Den 19 november uppmärksam-
mades att Lida idrottskyrka fyllt 60 
år. Det firades en högtidlig mässa i 
kyrkan. Gudstjänsten leddes av kyr-
koherde Beatrice Lönnqvist, kommi-
nister Christina Hofgren och många 
fler av församlingens anställda och 
ideella medarbetare medverkade. 

Efter gudstjänsten deltog många av 
gudstjänstbesökarna i en lunch på 
Lida Värdshus. Per Unsgaard, som 
tidigare arbetat som präst i Botkyrka 
församling och Lida idrottskyrka, 
höll under lunchen ett uppskattat tal 
med en historisk exposé över livet i 
Lida idrottskyrka. 

Kärsdala
Andakterna på äldreboendet Kärs-
dala kan sammanfattas med ordet 
gemenskap. Varje gång börjar vi med 
att ställa i ordning enligt en viss mall. 
Det gör vi för att de som kommer ska 
känna igen sig och känna sig trygga. 

Musikern spelar psalmer och annan 
bekant musik. Det kan vara allt från 
Bach till Taube. Eftersom musikern 
finns på plats så känner sig de som 
kommer till andakten inte ensamma 
under den tid då vi hämtar fler på  
boendet. Ibland är även någon volon-
tär med från diakonin, som hjälper 
alla deltagare tillrätta. Strax innan 
andakten skriver vi upp förnamnen 
på dem som har kommit, för att kun-
na nämna alla vid namn i förbönen. 

Andaktens teman följer kyrkoåret 
och texterna är enkla och beskrivan-
de och förs i dialog med dem som är 
där. Vi sjunger i regel tre psalmer  
varav en är samma under ett år, 
”årets psalm”. Vi avslutar varje an-
dakt med samma psalm, till vilken vi 
också använder rörelser. 

Det mesta i andakten bygger på att 
vi gör lika varje gång, för att skapa 
igenkänning och trygghet. Mycket 
glädje och skratt delas, men vi skyg-
gar inte för svåra frågor och sorg.                                           

Vi hade 17 andakter och ett luciatåg 
under 2017. Besöksantalet har upp-
gått till 333 personer.

Konserter och  
musikgudstjänster
Många fler hittar till dem! På ett par 
år har besöksantalet fördubblats till 
i snitt 94! Under 2017 ökade antalet 
konserter till 24, detta av två anled-
ningar: Distriktet har fler körer än 
tidigare, vilket ger fler uppskattade 
körkonserter, och under sommaren 
är det musik varje vecka i stället för 
varannan. Att det är musik i som-
markväll varje vecka har gett resultat 
på flera sätt. Det är betydligt enklare 
för församlingsborna att hålla reda 
på när de är och många är återkom-
mande besökare. Fler och fler av dem 
är också gudstjänstbesökare.

Konserterna har olika karaktär men 
alltid hög kvalitet. De riktigt stora, 
stora höjdpunkterna bland konserter 
är lucia och jul!

I ord
Gudstjänst och musik
Även i år konstaterar vi att satsning-
en på mässa med stora och små samt 
söndagsskola fungerar väl. Många 
kommer och uttrycker att de tycker 
om formen och tilltalet i gudstjäns-
ten. Flera av våra äldre som tillhör 
församlingskärnan kommer och frå-
gar efter fler av dessa gudstjänster.

En viktig faktor är naturligtvis kö-
rerna som är knutna till dessa guds-
tjänster; småbarnsmusik, tonprickar, 
barnkör och diskantkör, men även 
kopplingen till vardagen genom kon-
tinuitet hos dem som arbetar. Efter 
mässa med stora och små serveras 
korv med bröd. Det är ett uppskat-
tat ”kyrkkaffe” där många stannar, 
men det är trångt i vapenhuset och 
ätandet blir stående.

När det gäller kyrkkaffe har vi för-
sökt olika varianter de senaste åren 
och återigen får vi konstatera att 
det är svårt för de äldre att stå och 
fika, vilket är en viktig anledning till 
att så få stannar efter de ”vanliga” 
mässorna. Vi vill att gemenskapen 
ska fortsätta efter gudstjänsten men 
lyckas inte så väl. När vi har försökt 
att gå ner till Tullinge gård stannar 
ännu färre, även om vi gjort mer av 
kyrkkaffet.

Förutom Mässa för stora och små är 
konserterna ett stort glädjeämne.

Till allhelgona och jul fortsätter 
väldigt många att komma till Tullinge 
kyrka och även till Lida för julottan. 
I år kom betydligt färre till Lidas 
julotta än tidigare år. En trolig anled-
ning är att värdshuset inte höll öppet 
för det uppskattade julottefikat. Sam-
tidigt kan vi konstatera att fler kom 
till Tullinge kyrkas julotta.

Tre söndagar i juli (efter konfirma-
tionsmässorna) sammanlyser Tullinge 
söndagens gudstjänst till Tumba. Det 
har fallit väl ut och mötts med stor 
förståelse, att det inte är relevant att 
fira mässa när så få kommer (3-7 st). 
En positiv konsekvens har blivit att 
flera ändå har saknat den söndagliga 
gudstjänsten i Tullinge, vilket lett till 
att fler kommer de första söndagarna 
i augusti.

Både Tullinge kyrka och Lida idrotts-
kyrka är populära för kyrkliga 
handlingar. Vi kan dock konstatera 
en vikande trend när det gäller dop 
på Lida.

I Tullinge kyrka har fler begravnings-
gudstjänster (94) ägt rum än tidigare 
år. Under hösten har vi haft ovanligt 
många stora begravningar (med fler 
än 100 deltagare).

Undervisning
Ett område där vi ser att undervis-
ningen fungerar väl är i körverksam-
heten, både bland barn och vuxna. 
I körerna möter man kontinuerligt 
texter av olika slag och med olika 
innebörd som det samtalas kring och 
ofta sjunger körerna utifrån kyrko-
året. 

Afternoon teaologi fortsätter vara 
en verksamhet som tydlig erbjuder 
möjligheten till öppen undervisning 
och samtal kring teologi. 

I strävan efter att skapa möjlighet till 
gemensam reflektion och förkovran i 
distriktet under året, har kyrkvärdar 
och verksamhetsråd samt anställda 
mötts i samtal om gudstjänsten. Till-
sammans och med olika föreläsare 
har ett nytt uppskattat forum formats 
för fördjupning kring det som vi ser 
som vårt naturliga centrum, guds-
tjänsten.

Höjdpunkter
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I distriktet finns även en frivilliggrupp 
som bjuder in till praktik och under-
visning om kristen djupmeditation. 
Under året har några samtal kring tro 
och liv påbörjats i denna grupp.

Skolkyrkan i Tullinge distrikt lansera-
de under 2017 sin nya informations-
folder. Vid varje tillfälle som skolorna 
kom på besök och skolkyrkan var ute 
så delades den ut.

Nytt för 2017 var också ”S:t 
Botvid”-spelet som riktade sig till år-
kurs 1. Det blev direkt en succé med 
fullbokade tider och mycket positiv 
respons från skolorna.

Under 2017 har skolkyrkan utökat 
sitt samarbete med skolorna kring 
barn med särskilda behov.

Konfirmandantalet är relativt stabilt 
och intresset för att stanna kvar i 
ungdomsverksamheten efter konfir-
mationen likaså.

I ungdomsverksamheten kan vi se 
en liten ökning av deltagare. Det var 
ovanligt att antalet ungdomar på en 
ungdomskväll understeg 25 under 
2017. Det innebär att Claessonpavil-
jongen har blivit för liten för denna 
verksamhet, så under hösten flyttades 
verksamheten till Adler Salvius stora 
sal. Det i sin tur innebär att det vissa 
kvällar blir lokalbrist då Tullinge 
gård inte har någon annan stor lokal. 

Söndagsskolan utgår alltid från en 
text som handlar om den aktuella 
söndagen. Under 2017 blev gruppen 
mer stadig än den varit föregående 
år, och några av barnen kom vid 
varje tillfälle. När barnen lär känna 
ledaren och de andra barnen blir det 
lättare att prata och dela med sig av 

egna tankar och funderingar, vilket 
blev tydligt just under höstterminen.

Nytt under 2017 är att distriktet har 
fått två orgelelever, som redan med-
verkat vid gudstjänster.

I handling
Diakoni
I distriktet präglas i princip all verksam-
het av ett diakonalt förhållningssätt. 

I vardagsverksamheten i barn & 
familj arbetar man dagligen med 
att skapa en trivsam miljö som är 
präglad av gemenskap, respekt och 
trygghet för de familjer som besöker 
oss. Under 2017 avslutade två av 
personalen som arbetar i familjeverk-
samheten sin utbildning Själavård till 
vardags.

I diakonins specifika verksamhetsom-
råde finns grupper som Herrklubben, 
syföreningen och Öppen mötesplats. 

Herrklubben träffas minst en gång i 
månaden för att diskutera tro- och 
livsfrågor. 

Syföreningen träffas för samvaro 
och handarbete. Varje år ordnar de 
med försäljning vid första advent. 
Intäkterna skänker de till diakonin i 
Tullinge och Svenska kyrkans inter-
nationella arbete.

Öppen mötesplats är en öppen verk-
samhet för daglediga en gång i måna-
den. Programmen är varierande och 
stor tonvikt läggs på tid att umgås. 
Fler och fler har hittat hit under året. 

Andakterna på Kärsdala är mycket 
uppskattade (se höjdpunkter).

Hösten 2017 startade vi andakter 
även på Riksten Plaza efter önskemål 
från boendet. På Riksten Plaza före-
kommer även enskilda samtal.

Under hösten startade även samlingar 
för elöverkänsliga åter på Lida, i 
samverkan med Botkyrka kommun 
och Elöverkänsligas riksförbund. Det 
är tydligt att det är en socialt utsatt 
grupp i samhället och vår verksamhet 
uppskattas enormt, flera av deltagar-
na reser långt för att vara med.

Mission
Distriktet uppmärksammar självklart 
Svenska kyrkans internationella arbe-
tes kampanjer kring påsk och advent. 
Ansträngningar görs för att bli bättre 
på detta.

För att synliggöra kyrkan i Tullinge 
står medarbetare och ideella vid 
stationen 3-4 gånger per år. Till påsk 
delas vår påskfolder och ett andakts-
ljus ut, på hösten reflexer och till 
allhelgona ljus och folder. För några 
år sedan möttes vi av många frågan-
de och kritiska blickar men nu av allt 
fler uppskattande och igenkännande.  
Inte så få stannar och pratar en stund.

Samverkan med förskolor och skolor 
går både bra och dåligt. Många kom-
mer till våra vandringar kring årets 
högtider. Varje termin bjuder vi in till 
Sångskratt och dessa tillfällen fyller 
kyrkan med råge.

Två gånger om året bjuds sexåringar 
in för att ta emot en Bibel för barn 
i samband med Mässa för stora och 
små.

På ett sätt kan hela Stilla veckan ses 
som mission i Tullinge, då vi har valt 
att en hel del av ordinarie verksam-
het gör uppehåll eller förändras just 
denna vecka. Verksamhet får ny form 
och vi berättar och gestaltar påskens 
budskap på ett medvetet sätt. 

Under vårterminen 2017 hade 
distriktsledare Eva Ellnemyr sabbats-
termin. I hennes ställe vikarierade 
Christina Hofgren.

En av komministrarna sa upp sig 
under sommaren och under hösten 
rekryterades en ny. Det innebar dock 
att distriktet gick en präst kort under 
hela hösten. Det påverkade framför 
allt de andra prästerna, som fick 
dela på fler gudstjänster och kyrkliga 
handlingar. Det i sin tur gjorde att 
annat fick stå tillbaka.

Glädjande konstaterar vi att från 
höstterminen 2017 har distriktet två 
fast anställda heltidsmusiker.
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Verksamhetsrådet i Botkyrka församling, Tullinge distrikt 2016 
har bestått av Ann-Cathrin Ax (v ordf), Gun Lagergren, Arne 
Hyckenberg (ordf), Elin Jägervall Tornebjer, Sofia Lindgren, Ann-
Mari Lindmark, Johanna Stenberg samt Eva Ellnemyr (distrikts-
ledare). 

Verksamhetsrådet har under året haft nio sammanträden och 
anordnat fyra Öppet Forum.

Öppet Forum 
Öppet Forum den 8 mars hade temat ”Hur försvarar vi den ho-
tade demokratin” med före detta utrikeskorrespondenten  
Morgan Olofsson som inbjuden talare. 

Under Öppet Forum den 7 maj fördes ett samtal om gudstjäns-
ten; hur den ska fungera på bästa sätt och hur vi kan utveckla 
den i framtiden

Öppet Forum den 1 oktober hade temat ”Kyrkliga textilier och 
färger”. 

 I Öppet Forum den 26 november nominerades ledamöter till 
veksamhetsrådet 2018. Mötet samtalade också om eventuell 
tillbyggnad av kyrkan, nya Kyrkohandboken, Tullinge kyrkas 
vänner, modernisering av gudstjänsterna, och hur man ökar enga-
gemanget i distriktet. 

Verksamhetsrådets medlemmar har på olika sätt varit med i 
det mesta av församlingens arbete i Tullinge distrikt och bland 
mycket annat deltagit i: 

 -Intervjuer vid rekrytering av personal 
- ljus- och reflexutelning vid Tullinge station inför påsken, den 29 
september (reflexer) och allhelgonahelgen. 
- utbildningsdag för anställda och frivilliga 
- förberedelser inför budgetarbetet 
- planering av skolkyrkan 
- planering för utveckling av församlingens utemiljöer i Tullinge 
- gudstjänstplanering med förslag om kommenterade gudstjänster 
och agendor 
- Lida friluftskyrkas 60-årsjubileum 
- vårfesten  
- Världens fest i Västerås och arrangemang i samband med 
Lutheråret. 

Inför 2018 fortsätter verksamhetsrådet arbetet att förverkliga 
visionen för församlingens verksamhet i Tullinge. Vi vill vara 
med och utveckla gudstjänstliv och aktiviteter i våra kyrkor och 
utemiljöer. Verksamhetsrådet vill också öka utbytet med andra 
delar av församlingen, så att vi delar med oss till varandra av 
erfarenheter och idéer.

Arne Hyckenberg 
Ordförande

Verksamhetsrådet i Tullinge

Året i siffror
ANTAL MEDLEMMAR
11 643 (den 22 januari 2018)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE
Genomsnitt per gudstjänst (siffror inom parentes gäller år 2016)

   TULLINGE KYRKA LIDA IDROTTSKYRKA
Huvudgudstjänst 43  (45)   40  (20)
Veckomässa  21  (22)   -
Musikgudstjänst  94  (76)   -
 

TULLINGE DISTRIKT 2017 2016 2015 2014 2013
Dopgudstjänst  83 101 107 115 121
Antal dop  83  116 107 122 125
Konfirmationsgudstjänst 2  2 3  4 2
Vigselgudstjänst  25  32   23 31 26
Begravningsgudstjänst 95  77 86 75 71

LIDA IDROTTSKYRKA 2017 TULLINGE KYRKA 2017
Dop 35 (46) Dop 48 (55)
Konfirmation -   Konfirmation  2 (2)
Vigsel 14 (17) Vigsel 11 (15)
Begravning 1 (3)  Begravning 94 (74)

Musik i Tullinge
KÖRER  MEDLEMMAR
Barnkör 58 (54)
Ungdomskör - (13) 
Vuxenkör 59 (62)
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Året i Tumba kyrka
Öppen kyrka, gemenskap och musik har präglat  

Tumba kyrka under 2017.



Barngudstjänster
Vi har under året jobbat med att 
utveckla barngudstjänsterna i Tumba. 
Vi har förändrat gudstjänstordningen 
som nu följer handboken. Utöver 
detta har vi också jobbar med allt 
ifrån vilka resurser vi lägger på dessa 
söndagar, till att kunna servera en lätt 
lunch i samband med dessa gudstjäns-
ter. Vi har jobbat med att få barnkö-
rerna och skaparverkstaden att delta 
vid dessa söndagar. Vi har även gjort 
punktinsatser som att ta in en ballong-
konstnär. Detta har lett till vi sett ett 
kraftigt ökat antal deltagare.

Torsdagar
Vi har under hösten jobbat på att 
göra torsdagarna till ett helhetstänk – 
en oas i den stressade vardagen. Här 
har getts möjlighet till olika former 
av möten, samtal, ledda av diakon, 
med möjlighet till enskilda samtal. 
Att sitta ner en stund, samtala med 
andra föräldrar när ens barnen 
sjunger i kören, ge möjlighet för 
alla oavsett ålder att delta i skapar-
verkstaden. Därefter har vi delat en 
måltid, vilket har lett till många nya 
bekantskaper och gemenskaper. Vi 
har varje torsdag firat mässa. Efter 
detta har vi avslutat kvällen med att 
fyrtiotal korister har övat i kyrkan 
och i ungdomsrummet har ett 20-tal 
ungdomar samlats för ungdoms-
grupp. Det har blivit en levande 
gemenskap, där vi har fullt hus från 
14-21 varje torsdag.

Målarbete
November och december användes 
till att förbereda för målarbete i 
Tumba.  Detta för att vi saknade ett 
tydligt nedskrivet mål. Detta är ett 
arbete som forsätter in i 2018. Det 
har varit intressant att förklara vad 
det är vi gör och vad det är för mål 
och visoner som finns inom arbets-
laget. Under 2018 kommer även 
verksamhetsrådet och kyrkvärdar att 
få vara med i detta arbete.

I ord
Gudstjänst och musik
Vi har tre typer av söndagsguds-
tjänster: Högmässa, kvällsmässa 

och familjemässa. Vi märker att den 
enda gudstjänstform där det kom-
mer mycket mer deltagare är famil-
jemässan. Det som vi märker drar 
fler besökare är när vi tar in körer. 
Musikinslagen var en stående del 
av gudstjänsten. Här har vi också 
genomfört flertalet större musikguds-
tjänster.

Vi har under 2017 haft kvällsmässa 
en gång i månaden. Det har kommit 
ungefär lika många som vanliga sön-
dagar, men då har det i stor utsträck-
ning kommit besökare som vi sällan 
möter andra söndagar. Många av de 
annars frekventa gudstjänstbesökarna  
har dock uteblivit vid dessa tillfällen.

Kyrkkaffet varje söndag (utom på 
kvällsgudtjänster) är en uppskattad 
del av gemenskapen. Det vi har bör-
jat med är att servera lättlunch när 
vi har familjegudstjänster. Detta har 
varit uppskattat och uppfattningen 
är också att detta har bidragit till att 
folk kommer till dessa gudstjänster.

Evenemang, gudstjänster 

och konserter under året
”Sjung för Guds skull” var temat för 
ett par musikevenemang under vår-
terminen. En temadag om sång gjor-
des i Jubilatehelgen på Kyndelsmäs-
sodagen. En workshop med fokus på 
att våga använda sin röst avslutades 
med en fullsatt och bejublad konsert 
med vokalgruppen Dynamic Vocal 
från Tumba Pingstkyrka. Vi hade 
musikcafé på Alla hjärtans dag med 
ungdomar som framträdde. Bullbak 
och försäljning till förmån för fritids-
gården Albys Hjärta.

Luthersöndag den 12 mars med 
tidstrogen gudstjänst, föredrag om 
Martin Luther av Peter Strömmer 
samt barockkonsert. Ensemblen Eos 
Consort, gamba och sång, spelade ti-
dig musik. Denna konsert drog dock 
inte lika stor publik som populära 
vokalgruppen Dynamic Vocal. 

Den 19 mars firades en temamässa, 
”Ur djupen ropar vi”, som upp-
märksammade rasdiskrimineringen i 
världen.

Botkyrka kammarkör medverkade 
under våren i Folkoperans fantas-

tiska uppsättning av Förklädd Gud, 
där situationen för vår stads tiggare 
uppmärksammades. Kören framförde 
bland annat Chilcotts verk ”The mi-
racle of the spring” tillsammans med 
två slagverkare.

Barnkörerna sjöng musikalen ”Dagen 
då det regnade färger”. 

Föreställningar med påskspel gjordes 
för skolbarn under två dagar.

Projektkören gjorde en mässa med 
rockbandet Kents musik torsdagen 
den 6 april samt dagen efter på stifts-
gården Stjärnholm. Sedvanlig ekume-
nisk skärtorsdagsmässa firades den 
13 april. Matservering efteråt med 
fastemat från Irak.

Den 29 april anordnades ett psalm-
maraton. Medverkade gjorde, 
förutom ett antal kyrkomusiker, en 
psalmjazztrio från Skurups folkhög-
skola i Skåne. Detta evenemang upp-
märksammades av tidningen Dagen, 
som publicerade en kortare artikel. 
Alla kan sjunga-kören leddes under 
våren av Gunnar Gillfors och gjorde 
i maj sin första körresa. Den gick till 
Wien och kören medverkade vid en 
Lutherkonsert samt sjöng i gudstjäns-
ten i Svenska kyrkan. 

Vi hade sommarmusik den 27 augusti 
med Stockholms kammarblåsare.

Höjdpunkter
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Till höstterminen startade Nya 
Kyrkokören under Karolina Brå-
kenhielms ledning. Kören övar på 
torsdagar och är en sammanslagning 
av Alla kan sjunga-kören och tidigare 
Kyrkokören. 

Kyrkovalet uppmärksammades med 
en KarneVal efter gudstjänsten, från 
vallokalen Tumba kyrka upp till för-
samlingsexpeditionen. Tåget ackom-
panjerades av afrikanska slagverkare 
och dansare.

Under terminerna har det varit lunch-
musik varannan tisdag i kyrkan. 

12 november framförde Botkyrka 
kammarkör och Astra Zeneca-kören 
Brahms Ein deutsches Requiem i 
Tumba kyrka. Samma konsert veckan 
efter i Sankta Ragnhilds kyrka i 
Södertälje. Ackompanjemang av Ka-
rolina Bråkenhielm och David Wärn.

I slutet av året byttes Lilla Dalens 
orgel ut mot ett digitalt instrument av 
märket Johannus från Holland. Den 
tidigare Grönlundsorgeln är flyttad 
och installerad i Hagabergs kapell i 
Södertälje.

Vi har märkt en markant nedgång i 
dop, och de flesta begravningar som 
har skett med personal från Tumba 
är på Lilla dalen.

Undervisning
Vi har ett bra och fungerande under-
visningsarbete på barnsidan, där vi 
kombinerar barnkör och skaparverk-
stad, under ungefär två timmar. Detta 
tillsammans med en fungerande sön-
dagskola. Ungdomsgruppen jobbar 
på undervisningsdelen. Vi har startat 
ledarskola, som gör att vi under 2018 
väntas få sex nya unga ledare.

Vi har under 2017 haft en konfir-
mandgrupp med 20 ungdomar, som 

under sommaren åkte till Kreta. Ty-
värr hade den planerade konfirmand-
gruppen på hösten inga anmälda 
deltagare och fick därför ställas in.  

På vuxensidan består vår undervis-
ning av en lekmannaledd bibelstudie-
grupp på fem personer. Utöver detta 
har undervisning i Tumba under 
2017 varit bristfällig på vuxensidan. 
Vi har gjort mindre insatser, bland 
annat i form av en pilgrimsvandring. 

På musiksidan har vi förändrat anta-
let vuxenkörer genom att slå samman 
två körer och lagt ner en kör, vilket 
gör att vi nu har två fasta vuxen-
körer (Nya Kyrkokören och Kam-
markören), samt en löst sammansatt 
projektkör, som kan beskrivas som 
en spontankör. 

I handling
Diakoni
Under 2017 har arbetslaget börjat 
fundera på hur Tumba kyrka ska vara 
så öppen som möjligt och att man ska 
känna att Tumba kan vara en naturlig 
mötesplats. Det som vi har funderat 
kring är hur vi ser till att säkerheten är 
god för medarbetarna om vi öppnar 
upp kyrkan mer.

En viktig del i detta arbete har varit 
att skapa en diakonal mötesplats på 
torsdagar, vilket vi skrev mer om i 
inledningen. Den diakonala mötes-
platsen har hjälpt till skapa en öppen 
och naturlig möteplats på torsdagar. 

En viktig del av församlingens arbete 
är att dela ut hjälp till behövande. Vi 
har under 2017 jobbat för att förbätt-
ra våra rutiner. Detta arbete har fallit 
väl ut. Det som också märks är ett 
ökat behov av hjälp i vår närhet. Un-
der hösten har vi också skött bidrags-
delen av diakonin för Ängskyrkan.

Genom att strukturera volontärernas 
arbete har vi velat stärka dem och 
gett dem meningsfulla sysslor, där 
de kan hjälpa till i Tumba kyrka. Vi 
har också en uppskattad sopplunch 
som drar mycket folk. Här kombine-
ras musiken med gemenskapen och 
föredrag.

Vi har ett samarbete med Hela män-
niskan, där den viktigaste delen har 
varit Jul i gemenskap på julafton. Det 
är ett uppskattat, men också resurs-
krävande arbete. Jul i gemenskap är 
ett synligt tecken på diakoni.

Mission
Vi har inte haft ett stort arbete som 
har riktat sig utåt under året, förut-
om karnevalen genom Tumba under 
kyrkovalet och när vi delade ut ljus 
inför allhelgonahelgen. Vi hade dock 
en insamling till Svenska kyrkans  
internationella arbete under julen, 
som drog in runt 5000 kronor. 

Vårt skolarbete bestod i år av påsk-
spel som riktade sig emot skolorna. 

Det som har präglat Tumba är perso-
nalläget. Det har tillkommit många 
nya medarbetare – några har kommit 
tillbaka efter föräldraledighet och 
tjänstledighet. Det har även funnits 
längre sjukskrivingar. Personalläget 
stabiliserade sig under hösten.

Verksamhetsrådet
Verksamhetsrådet har under 2017 
haft en tydligare roll i församlingens 
liv. Ledamöterna har tagit en aktiv 
roll i bud-geten och i verksamhets-
planen. De har haft Öppet forum. 
Verksamhetsrådet har även haft 
teambuilding och lära-känna-kväll 
med arbeteslaget. De har också valt 
att stödja Tumbas deltagande i Värl-
dens fest. 
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Året i siffror
ANTAL MEDLEMMAR
5 046 (den 22 januari 2018)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE
Genomsnitt per gudstjänst (siffror inom parentes gäller år 2016)

   TUMBA KYRKA
Huvudgudstjänst 44  (38)
Veckomässa  29  (22)
Musikgudstjänst  58  (50)
 

TUMBA KYRKA 2017 2016 2015 2014 2013
Dopgudstjänster  7 12 17 12 17
Antal dop  8 22 16 12 18
Konfirmationsgudstjänst 1 2  1 2  2
Vigselgudstjänster 4 0  1 1  4
Begravningsgudstjänster 22 15  18 22 18

Musik i Tumba kyrka
KÖRER   MEDLEMMAR
Två barnkörer 14  (17)
Ungdomskör 10  (3)
Fyra vuxenkörer 58  (68)
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Året i Ängskyrkan
Under 2017 har Ängskykan varit fylld av människor,  

små som stora. Våra läger har varit höjdpunkter,  
även om inte allt har gått som planerat.



Läger i Sarajevo
Så var det åter igen dags för konfir-
mand- och ungdomsläger i Sarajevo 
under vecka nio.

Tidigt på morgonen möttes vi på Ar-
landa inför flygresan, glad stämning, 
förväntan, vi närmar oss Sarajevo 
men... dimman ligger tät och efter 
några landningsförsök meddelas att 
vi kommer att flyga till Zagreb i stäl-
let. Efter landning blir vi bussade till 
Sarajevos flygplats, ca 45 mil och sju 
timmar senare. Därifrån åker vi mini-
bussar och anländer vid 21-tiden till 
hotellet där vi skall bo. Fortfarande 
positiv stämning, ett extra äventyr.

Läger på Gotska Sandön
Det blev inga konfirmander till som-
marläsningen vilket gjorde att vi ändå 
åkte på läger med ledarutbildning 
för ungdomar och ungdomskör. En 
vecka på Gotska Sandön, med härlig 
gemenskap, ledarskola, äventyr med 
pilgrimsvandring, körövning m.m. 
Tiden går fort och det är dags att åka 
hem, men… Det blåser hårda vin-
dar så båten kan inte lägga till mot 
stranden, inte heller kan vi transpor-
teras med gummibåt ut till den större 
båten. Ungdomarna ringer hem och 
vi planerar en ny dag på läger, inte 
heller dag två kan vi komma iväg för 
de hårda vindarna. Lägret blev an-
norlunda, vi fick en gemensam upp-
levelse med två dagar till (och mindre 
med mat) på en liten ö i Östersjön, 
ett extra äventyr. 

Församlingshelg på 
Stegeborg
Förberedelserna inför helgen med 
drygt åttio anmälda deltagare, hade 
fortgått planenligt och var helt under 
kontroll, men…. Några veckor innan 
vi skall åka meddelar Stegeborg att 
brandmyndigheterna har stängt loge-
mentshusen, vi har nu ingenstans att 
bo! Vad gör vi nu! Vi försöker hålla 
oss lugna medan föreståndaren på 
Stegeborg gör ett fantastiskt arbete 
med att hitta alternativa boenden. 
Några fick bo på gården i de nyare 
husen, några hos grannen på andra 
sidan vägen och några i två närlig-
gande byar dit vi bussas för att få 
sova. När nu allt var klart informera-
des alla som skulle med om rådande 
situation. Ingen hoppade av, alla tog 
det för var det var, ett extra äventyr.

Med dessa samlade erfarenheter kan 
man undra vad vi i Ängskyrkan inte 
skulle klara av.

I ord
Gudstjänst och musik
Varje söndag firar vi mässa/gudstjänst 
för alla åldrar, där barnen har sin del 
med ljuständning under lovsången. Vi 
ber barnens bön och sjunger söndags-
skolans sång innan barnen går ner 
till söndagsskolan. Söndagsskolan 
leds av fem ledare både anställda och 
frivilliga, mellan 2-20 barn deltar i 
varierande ålder. Vid två tillfällen 
om året bjuder vi in nydöpta att få 
sin dopängel och sexåringarna att få 
barnens bibel.

I våra gudstjänster har vi ett brett 
engagemang av ideella som tillsam-
mans med präst och musiker planerar 
och genomför gudstjänsterna, med 
texter, förbön m.m. samt ordnar 
kyrkkaffe. Några speciella tillfällen 
under året var när Barn och Diskant-
kören framförde delar av ”Luthers 
ungar”, Ungdomskören och Ängskö-
ren sjöng Mysterium-mässan, ett kärt 
återseende för många i församlingen. 
Vi avtackade Maria Wilsson och för-
ändrade i tjänsterna så att Elin Belani 
nu har barnkören, och även arbetar i 
öppna förskolan.

Varje tisdagkväll i terminerna firas 
veckomässa. För våra yngsta ordnar 
vi vardagsgudstjänst fyra gånger om 
året. En gång i månaden håller vi 
andakt på äldreboendet Sandstugan i 
vårt område. Vi bjuder in dagcentra-
lerna till andakt två gånger om året.

Öppet forum hålls vid två tillfällen 
per termin där frågor rörande verk-
samhet och kyrkan diskuteras. Våra 
fyra körer utgör ett viktigt inslag i 
gudstjänsterna. Till första advent och 
i december deltar många korister, 
som tidigare sjungit i våra körer.

Undervisning
Två gånger i veckan har vi öppen 
förskola, en verksamhet som har 
ökat under året med uppemot 30 
barn per tillfälle, med lek, pyssel och 
sångsamling. Tre gånger per termin 
har vi Fredagsmys med film, pop-
corn och lek för de små, föräldrarna 
erbjuds samtal kring föräldraskap 
med diakon. Därefter samlas man 
till andakt och mat, nu även tillsam-
mans med ungdomsgruppen, som 
sedan fortsätter kvällen med eget 
program, ett tillfälle då vi möts över 
åldersgränserna. Som våravslutning 
åkte vi till Furuviksparken, en positiv 
händelse.

Vi fortsätter att gå ut med Bibel-
äventyret till våra skolor för årskurs 
fyra och fem. Det är uppskattat både 
hos elever som lärare. Vi är bara 
två som har behörighet att hålla i 
bibeläventyret, vi behöver bli fler. Vi 
har i år också haft julspel, med stort 
deltagande från årskurs F-2 på sko-
lorna i vårt område. Påskspelen hade 
det svårare att få bokningar varför vi 
bör jobba närmare med skolorna för 
att undvika att lägga föreställningar 
på planeringstid, lunchtid eller andra 
aktiviteter som omöjliggör att de 
kan komma. Kassmyraskolan hade 
också, som de brukar, sina årskurs 4 
i Ängskyrkan där de höll sin julshow 
för hela skolan samt en fullsatt före-
ställning för sina föräldrar och nära 
anhöriga.

Mellanängen är en verksamhet för 
årskurs 4-6 som träffas på torsdag 
eftermiddagar. Det är en grupp med 
ca fem stadiga deltagare som bakar, 
pysslar, leker och firar andakt ihop. 

Höjdpunkter
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Under året har vi jobbat mycket med 
kamratskap och hur man behandlar 
varandra, och bidragit med bakverk 
och pysselalster till musikcafé och 
basaren. 

Under 2017 har vi i Ängskyrkan haft 
en konfirmandgrupp på nio kon-
firmander under vintern. Dessa nio 
konfirmander har på något sätt och 
i lite olika grad, stannat kvar i vår 
verksamhet. Inför sommaren fick vi 
inte ihop någon konfirmandgrupp. 
Min upplevelse är att vi finner oss lite 
i ett vägskäl kring sommargruppen. Å 
ena sidan så har vi i flera år misslyck-
ats med att få ihop en grupp med fler 
än två deltagare, å andra sidan har vi 
bundit flera andra av våra verksam-
heter (ungdomsgrupp, ledarskola och 
ungdomskör) till lägret på Gotska 
sandön, och för dem är det ett väl 
fungerande koncept. Vi måste föra 
vidare diskussioner kring hur vi ska 
göra med detta i framtiden. 

Under hösten har en ny vinterkon-
firmandgrupp startat. Det är en fin 
grupp med 7 deltagare som följer 
samma koncept med läger i Sarajevo 
under 2018.

Vår ungdomsgrupp träffas på 
onsdagkvällar under terminerna. 
Det sker en god påfyllnad från våra 
konfirmandgrupper, två tredjedelar 
av vår vintergrupp 2016-2017 är 
regelbundna deltagare, samtidigt som 
de äldsta som fortfarande är stadigt 
närvarande nu är 20 år. Trots det 
relativt stora åldersspannet är det en 
god gemenskap och sammanhållning. 
Ungdomsgruppen fungerar också 
som en av våra ansvarsgrupper, ett 
arbete som liknar arbetet i övriga 
ansvarsgrupper med några som är 
stadig kärna och några som gör 
punktinsatser. 

Ytterligare ett exempel på väl fung-
erande verksamhetsöverskridande 
aktiviteter är församlingshelgen där 
även ungdomsgruppen är med och 
deltar. 

Ledarskolan i år genomfördes på vårt 
sommarläger på Gotska sandön. Ut-
bildningen leddes av våra äldsta ung-
domar med handledning av personal 
och hade 7 deltagare. Utbildningen 
innefattade en del teori om ledarskap, 
kyrka och teologi, men framför allt 
att utbildningen skedde på läger med 
möjlighet att praktisera i ”skarpt 
läge” vilket var väldigt lyckat.

Som tidigare år har Temacafé fortsatt 
varannan tisdag kväll med varierat 
program. Det har varit ca 15  
deltagare per tillfälle. Vuxna talar tro 
fortsätter varannan tisdag kväll, och 
samtalar utifrån Bibeln, livet och det 
som finns i vardagen.

I handling
Diakoni
Diakonin i Ängskyrkan präglas av 
stor öppenhet och värme där många 
ideella är engagerade och med en dia-
konal inställning hjälps åt med olika 
saker, både vardag som helg. Att de 
ideella har egen nyckel till kyrkan un-
derlättar verksamheten. En konkret 
handling som ideella utförde var att 
tömma kyrksalen efter gudstjänsten 
på annandag jul, inför renoveringen 
av kyrksalen som startar 2 januari 
2018.

Det är många i området som har 
det tufft, ekonomiskt och psykiskt 
som söker hjälp hos oss. Exempelvis, 
själavårdande samtal, hjälp med so-
cialförsäkringssystemet, ekonomiskt 
bidrag, matkasse från församlingen, 
söka fonder eller skriva överklagande 
för något beslut som tagits. Förtroen-
det för Svenska kyrkan är fortfarande 
stort. Antalet samtal hos diakonen är 
fortsatt högt. Under hösten hade vi 
ingen diakon, men arbetet utfördes 
och fördelades på präst och försam-
lingsassistent, så ingen som behövde 
oss skulle komma i kläm.

Diakonen är med i många och olika 
samanhang och tjänsten är sådan 
att den anpassas efter behoven som 
finns. Stilla dag hölls tre gånger un-
der året tillsammans med präst, det 
var mycket uppskattat, under våren 
fanns också Stick-Café en mötesplats 
över åldrar i enkelhet med eller utan 
handarbete.

Diakonen och präst finns också med 
i Hela människans diakonala arbete, 
som ”hängpräst”. En tisdag per 
termin bemannar vi från Ängskyrkan 
dessa tisdagar.

Mission
Mat och Prat och Sopplunchen lig-
ger under mission men är också två 
viktiga diakonala knutpunkter som 
ökat något. Ett tillfälle att mötas över 
åldersgränser, efter en aktivitet eller 
före någonting skall börja. Här har 
vi hittat en möjlighet att i det enkla 
komma in i kyrkans gemenskap, 
tillfällen att se och hjälpa människor. 
Det finns ett enkelt system med 
matkuponger som man får köpa eller 
som man kan dela ut till den som 
inte har råd. Diakonen har kupong-
erna till hjälpsökande som vill delta i 
gemenskapen.

Tre gånger under året har vi haft mu-
sikcafé på lördagar kl 17.00. Med-
verkande har varit barn och diskant-
kören, med insamling till BIAL Barn 
i alla länder, ungdomskören som 
framförde texter som ungdomsgrup-
pen skrivit och Elin Belani tonsatt, 
med insamling till Svenska kyrkans 
internationella arbete, samt café 
Afrika med Tumba kyrkokör och 
Ängskören, med insamling till Ko-
kalv projektet för att tydligt belysa 
att vi är en del av någonting större.

Årets julbasar blev en positiv dag, 
med mycket folk och god gemenskap. 
Lotterier, fikabord, pepparsås, fisk-
damm, loppis m.m. dagen inbringade 
94 000:- som delas lika mellan EFS-
mission och Svenska kyrkans interna-
tionella arbete.

Personal
Verksamheten har fortlöpt trots 
kraftig underbemanning för en präst-
tjänst hela året, kantorstjänsten från 
mars till oktober och diakonitjänsten 
fr.o.m. september. Det har varit en 
tuff tid och arbetsam tid. Glädjande 
är att en av Ängskyrkans ungdomar 
har varit anställd som fritidsledare 
under året.

En helg vid årets början träffades 
det nyvalda verksamhetsrådet och 
Ängskyrkans personal på Hagabergs 
Folkhögskola för att dels lära känna 
varann och dels diskutera verksamhe-
ten inför det nya året.
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Verksamhetsrådet i Ängskyrkans distrikt 2017 har bestått av 
10 ledamöter inklusive distriktsledaren, Anna-Lena Eriksson. 
Det har varit en god fördelning av åldrar och kontakt med olika 
verksamhetsgrenar.

Verksamhetsrådet har hållit nio sammanträden och initierat fyra 
Öppet hus. Vid ett Öppet hus fick församlingen skriva ner sina 
tankar och förhoppningar vad beträffande rekrytering av ny präst 
och musiker. Vid det sista Öppet hus nominerades ledamöter för 
2018. Samtidigt redovisades de ideella som har särskilda uppdrag 
i Ängskyrkan t.ex. gudstjänstvärdar, blomansvarig, internatio-
nella ombud, lokalvärdar m.m.

Verksamhetsråd och personal hade ett samverkansdygn på Haga-
berg för att lära känna varann ännu mer och för att planera vissa 
aktiviteter. Det är en traditon som fanns på samarbetskyrkotiden 
och som alltid har varit värdefull.

Ett stort uppdrag för verksamhetsrådet har varit planeringen av 
renoveringen av kyrksalen där två av våra ledamöter, Jan-Eric 
Lindström och Lennart Pålsson, har gjort en ovärderlig insats. 
Samtidigt planerades hur Bersån skulle kunna användas som 
gudstjänstlokal. Erik Belani föreslog att det skulle göras ett kors 
av tavlor som skulle målas av de olika verksamheterna i kyrkan, 
lika många tavlor som söndagar som skulle firas i Bersån. VR 
kunde täcka kostnaderna för materialet. Det blev ett mycket 
vackert kors som kommer att finnas kvar och hänga i annexet.

Efter gudstjänsten på annandag jul hjälptes stora delar av verk-
samhetsrådet och gudstjänstfirande församlingen åt att tömma 
kyrkorummet och annexet på möbler för att möjliggöra renove-
ringen. På nyårsafton firades den första gudstjänsten i Bersån.

Berit Hofgren 
Ordförande

Verksamhetsrådet i Ängskyrkan

Året i siffror
ANTAL MEDLEMMAR
4 665 (den 22 januari 2018)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE
Genomsnitt per gudstjänst (siffror inom parentes gäller år 2016)

   ÄNGSKYRKAN
Huvudgudstjänst 46  (45)
Veckomässa  20  (18)
Musikgudstjänst  27  (49)
 

ÄNGSKYRKAN  2017 2016 2015 2014 2013
Dopgudstjänster  11 16 16 9 12 
Antal dop  11 21 20 9 14
Konfirmationsgudstjänst 1 2 2 1 2
Vigselgudstjänster 3 0 1 2 2 
Begravningsgudstjänster 11 12 10 7 5

Musik i Ängskyrkan
KÖRER   MEDLEMMAR
Barnkör och diskantkör 15 (8)
Ungdomskör 9 (6)
Ängskören 14 (8)

Foto: Arne Hyckenberg
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Fastighetsförvaltningen
Ett rörligt elavtal finns med Kalmar 
Energi. All energi är 100 % förny-
bar. Församlingen är också delägare 
i Kyrkvinden. Delägaravtalet avser 
abonnemangen för Botkyrka kyrka, 
Tumba kyrka, Ängskyrkan, Tullinge 
kyrka, Tullinge gård, församlingsex-
peditionen och Klockargården. 

Församlingen äger 200 Vindandelar, 
av det totala andelsinnehavet på ca 
9000. Miljönytta är den främsta 
orsaken, även om priset just nu 
inte skiljer sig så mycket från andra 
elbolag.

Städavtal finns med 2 städföre-
tag, Winab och Himlarent. Winab 
städar på församlingsexpeditionen, i 
Ängskyrkan, på Tullinge gård, i Lida 
kyrka samt i begravningsverksam-
hetens lokaler.  I Tumba kyrka och i 
Ljusets kyrka städar Himlarent.

Grönyteskötseln för Klockargården, 
Kyrkvärden inklusive Ljusets kyrka, 
Tumba kyrka, Ängskyrkan, och Tul-
linge Gård utförts av kyrkogårdsför-
valtningens personal (intern tjänst).

Snö- och halkbekämpning samt sand-
upptagning på våren har utförts på 
entreprenad enligt avtal med Husby 
Entreprenad för Tumba kyrka och 

Ängskyrkan samt med HV-Transport 
för Tullinge kyrka och Tullinge gård.

Avtal har förlängts med Q-park för 
övervakning av församlingens samt-
liga parkeringar; Botkyrka kyrka och 
kyrkogård, Ljusets kyrka/fastigheten 
Klövern 13 inklusive uthyrda par-
keringsplatser, Lilla Dalens begrav-
ningsplats, Tumba kyrka, försam-
lingsexpeditionen och Ängskyrkan. 

Under 2017 har arbetet med att byta 
ut nycklar till lås- och passersystem 
med beröringsfria kortläsare fortsatt. 
Nycklarna ersätts alltså med person-
liga kodbrickor. Av de hundratals 
dörrar som finns i församlingens 
alla fastigheter så är den personliga 
kodbrickan programmerad så att 
man enkelt kan passera de dörrar 
man behöver. Under året har byte till 
lås- och passersystem omfattat Lilla 
dalen, Ängskyrkan och Ljusets kyrka.

För att skydda våra byggnader från 
inbrott har vi ett larmbevakningsav-
tal med Securitas Sverige AB, Alert 
Service. Säkerhetsanläggningarna 
(inbrottslarm, brandlarm, lås- och 
passersystem) servas regelbundet 
enligt de intervaller som gäller för 
respektive anläggningstyp för att 
säkerställa driftsäkerheten hos dessa 

samt undvika oönskade larm och 
kostnader. Avtal finns med Automatic 
Cecurity Engineering AB beträffande 
lås- och passagesystem.

Avtalet med Bygg Teknik AB har 
förlängts beträffande felanmälan och 
rondering av församlingens fastighe-
ter. 

Botkyrka kyrka
Belysningen i kyrkan byttes ut i 
december till ledlampor och ett nytt 
styrprogram installerades så att belys-
ningen kan skötas på ett enkelt sätt.

Inbrottslarmet blev uppgraderat för 
att få fler möjliga individuella koder 
då fler behöver larmbehörighet.

Klockargården
Renoveringen blev klar inne med 
nytt kök och renoverade ytskikt. 
Även nytt värmesystem kom på plats. 
Dessutom gjordes komplettering av 
inbrottslarm och passersystem.

Ljusets kyrka
Installation och driftsättning av  
passagesystem bestående av 35 dörr-
miljöer.
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Tumba kyrka
Kompletterat passersystemet med  
ytterligare kortläsare.

Miljöenheten besökte den 16 novem-
ber 2017 öppna förskolan i Tumba 
kyrka, som blev godkänd.

Personalparkeringen gjordes i  
ordning. 

Ängskyrkan
I samband med upplösningen av 
Ängskyrkans missionsförening har det 
avslutande årsmötet beslutat över-
lämna en gåva på 1 500 000 kr till 
Botkyrka församling. 

Omputsning av kyrksalen startades. 
Golven i ”Bersån” samt intilliggande 
rum vid kyrksalen byttes vid årsskiftet 
2016-2017. Samtidigt renoverades 
”Blockväggen” mellan kyrksalen och 
intilliggande rum.   

Miljöenheten besökte den 16 novem-
ber 2017 öppna förskolan Ängskyr-
kan, som blev godkänd. 

Ett nytt lås- och passagesystem  
ersatte det gamla.

Upphöjning av mark utanför kyrksa-
len för lättare kisthantering anlades. 

Församlings- 
expeditionen
Uppgraderat inbrottslarm för att få 
fler möjliga individuella koder, då fler 
behöver larmbehörighet. Färdigställt 
och driftsatt passage- och låssystem.

Tullinge kyrka
I Tullinge kyrka påbörjades planering 
för ett nytt värmesystem.

Tullinge gård
Under oktober månad byggdes en ny 
lekplats med godkänd lekutrustning. 
Lekplatsen blev inte helt klar under 
2016 p.g.a. den tidiga vintern, men 
står nu klar.

Miljöenheten besökte den 16 novem-
ber 2017 öppna förskolan i Tullinge 
gård, som blev godkänd.

En ny ramp byggdes till församlings-
hemmet.

Diverse småsaker som avsaknad av 
lister och tilläggsisolering åtgärdades.

Lida kyrka
En ny luftvärmepump har satts in, då 
den gamla var uttjänt.

Ekonomibyggnader  
för begravnings- 
verksamheten
Botkyrka kyrkogård 
Nya skansenstolpar har monterats då 
de gamla hade ruttnat sönder.   

Upphandlingen av uppbyggnaden av 
grindstolpen samt renoveringen av 
Liljencrantzka gravkoret blev klart 
och påbörjas under våren 2018.  

Ekonomibyggnaden hade inget  
planerat underhåll.

Tullinge parkkyrkogård 
Inget planerat underhåll.

Fastigheten Klövern 13 ingår inte i denna redovisning, 
då fastigheten som bland annat rymmer Ljusets kyrka 
ägs av församlingens fastighetsbolag Kyrkvärden AB. 
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Församlingsexpeditionen har ett övergripande an-
svar för de administrativa funktionerna inom för-
samlingen.

Under året har Gula huset avsatt två gånger två dagar 
för att gå igenom rutiner och skapa överblick över hela 
expeditionens arbete. 

Lönehanteringen, som tidigare skötts av en inhyrd kon-
sult, har ersatts av en anställd löne/ekonomihandläggare. 

Kyrkogårds- och fastighetschefen är sedan hösten enbart 
kyrkogårdschef. En fastighetsingenjör har anställts som 
ingår i expeditionens arbetslag.

Vid årets slut var, förutom kyrkoherden, nio personer an-
ställda på församlingsexpeditionen. Ytterligare tre perso-
ner har arbetsuppgifter som rör administration av fastig-
heter och kyrkogårdsförvaltningen. Sammanlagt bestod 
det administrativa stödet av 14 medarbetare, inklusive 
kyrkoherden.

Stödjande verksamhet

Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår löpande, med 
veckovisa uppföljningar i arbetslagen. I samband med 
anställning av säsongsarbetare på kyrkogårdarna genom-
förs en introduktion där viktiga rutiner och föreskrifter 
avseende arbetsskydd och arbetsmiljö redovisas. En 
samlad bedömning är att den fysiska arbetsmiljön är på 
en mycket god nivå inom församlingen. Den psykosociala 
miljön är mer svårmätbar och kräver fortsatt bevakning.

Arbetsmiljö

Botkyrka församling har ett antal aktiviteter för att 
uppmuntra personalen till motion och välbefinnande på 
fritiden, vilket också ger ett större välbefinnande i arbets-
situationen.

All personal har möjlighet att i relation till sin anställning 
få tillgång till bidrag till aktiviteter motsvarande 2000 kr 

per år i enlighet med Skatteverkets regler. Därutöver har 
personalen möjlighet till en friskvårdstimme i veckan, om 
arbetet så medger. Vid behov finns möjlighet till handled-
ning i grupp eller individuellt. 64 % av alla anställda har 
utnyttjat bidraget, främst till massage och gymkort.

Friskvård 
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Botkyrka församling ser utbildning och kompetens-
utveckling av anställda, förtroendevalda och ideella 
medarbetare som ett strategiskt viktigt förhållningssätt. 
Mot bakgrund av detta avsätts alltid stora resurser för 
att kunna möta planerade utbildningar och de behov 
av kompentenshöjning som uppkommer under året.

Under året satsade församlingen 1,2 miljoner 
kronor i kompetenshöjande insatser. Bland dessa 
märks:

- Kyrkoherdeutbildningar 
- Ledarutbildningar 
- Utbildning av handledning 
- Förstärkning av kunskaper inom BIV/BIS 
- Utbildningskonferens inom kyrkogårds-
verksamheten

Utbildning

Församlingstidningarna, som fick nytt format under 2016, 
har fortsatt att tas emot väl. Särskilt den stora tidningen 
väcker uppmärksamhet och det känns som att många läser 
den, inte bara våra kyrkobesökare.

Våra digitala nyhetsbrev har gjorts om och skapas nu med 
hjälp av tjänsten EditNews. Dessutom har vi startat ett 
internt nyhetsbrev som skrivs av kyrkoherden och skickas 
ut till alla medarbetare en gång i månaden.

Projektet Andakt på väg, 52 korta andaktsfilmer (en för 
varje vecka), producerades och publicerades på Youtube. 
Svenska kyrkans nationella Twitterkonto uppmärksam-
made flera av filmerna.

Vår kyrkoherde, Beatrice Lönnqvist, startade Instagram-
kontot @hadanefteribotkyrka. Där delar hon sitt arbete 
och sin vardag för drygt 170 följare.

Vi har påbörjat arbetet med digitala informations- 
skärmar, som ska komplettera/ersätta dagens affischtavlor. 
Det kommer inledningsvis att finnas minst en skärm per 
distrikt och en skärm utanför församlingsexpeditionen.

Under hösten kom vi igång med Eniacs statistik-app. Via 
den kan verksamhetsansvariga nu föra in besöksstatistik 
för sina grupper direkt i sina telefoner. På så sätt tror och 
hoppas vi att statistiken ska bli mer korrekt, samtidigt 
som arbetsbördan för de ansvariga blir mindre.

Kommunikation och IT
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Begravningsverksamheten
Kyrkogårdsutskottet ansvarar för verksamheten på kyrkogårdar och begravningsplatser.   
En utförlig redovisning finns i utskottets separata verksamhetsberättelse.

Året i siffror
ANTAL BEGRAVNINGAR  
 2017   2016   2015   2014   2013
BOTKYRKA KYRKA 74 79 80 70 78
LIDA IDROTTSKYRKA 1 3 1  0
LJUSETS KYRKA 4 4
TULLINGE KYRKA 92 77 85 75 70
TUMBA KYRKA 22 15 18 22 18
ÄNGSKYRKAN 11 13 10 7   5
LILLA DALEN 49 47 60 48 60
BORGERLIG BEGRAVNING 44 39 42 60 42
ANNAT TROSSAMFUND 17 20 28 13 20



Förtroendevalda
Ny kyrkoherde
Vid sitt sammanträde i april beslöt kyrkorådet att anställa 
Beatrice Lönnqvist som kyrkoherde i Botkyrka försam-
ling. Beatrice arbetade då som distriktsledare i norra Bot-
kyrka. Hon välkomnades som kyrkoherde den 27 augusti 
av biskop Eva Brunne, församlingen och inbjudna gäster i 
Botkyrka kyrka under högtidliga former.

Kyrkoval
Den 17 september röstade rekordmånga medlemmar i 
kyrkovalet. I Botkyrka steg valdeltagandet från förra va-
lets 11 % till 17 %. Kyrkofullmäktige fick två nya nomi-
neringsgrupper, Frimodig kyrka och Sverigedemokraterna. 
Liberaler i Svenska kyrkan som tidigare varit med, ställde 
inte upp denna gång. Mandatfördelningen blev följande:

Socialdemokraterna 14 mandat 
Borgerligt alternativ 4 mandat 
Frimodig kyrka  1 mandat 
Kristdemokrater i SvK 2 mandat 
Politiskt obundna i SvK 8 mandat 
Sverigedemokraterna 4 mandat  
Tullingepartiet  2 mandat

Nytt kyrkoråd
Det nya kyrkofullmäktige beslöt i november att det nya 
kyrkorådet ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. 
Till dessa poster valdes:

Lars Hofgren (posk) ordförande 
Inga-Britt Rova (s) vice ordförande

Ledamöter 
Solveig Nilsson (ba) 
Sven-Anders Bengtsson (kr) 
Elisabet Philip (posk) 
Carola Norén (s) 
Jean-Pierre Zune (s) 
Lars-Göran Liljedahl (s) 
Thomas Gjutarenäfve (sd)

Ersättare 
Michael Eriksson (ba) 
Anders Stenström (fk) 
Sofia Lindgren (posk) 
Rolf Blidborg (posk) 
Nina Lehtola (s) 
Eva Wedberg (s) 
Eva Ånstrand (s) 
Taina Virta (s) 
Östen Granberg (sd)
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Utfall mot budget 2017
Utfall Budget 
2017 2017 Diff

Verksamhetens intäkter
Kyrkoavgift 56077 55719 358
Begravningsavgift 23414 18501 4913
Ekonomisk utjämning 2664 2707 -43
Utdelning från andelar i prästlönetillgångarnas 
avkastning 264 0 264
Erhållna gåvor 162 141 21
Erhållna  bidrag 2575 1808 767
Nettoomsättning 3302 1847 1455
Summa intäkter 88697 80723 7974

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader -36614 -31165 -5449
Personalkostnader -48155 -46355 -1800
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -4715 -4210 -505
Summa kostnader -89484 -81730 -7754

Verksamhetsresultat -787 -1007 220

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från finansiella anläggningstillgångar
och fordringar 3 3
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1836 500 1336
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 -2
Resultat från finansiella investeringar 1837 500 1337

Resultat efter finansiella poster 1050 -507 1557

Årets resultat 1050 -507 1557

Ekonomi Belopp i TKR
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Flerårig resultaträkning

Resultaträkning 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Verksamhetens intäkter
Kyrkoavgift 56077 54594 56021 54697 52985 52174
Begravningsavgift 23414 22311 17018 21547 15227 16796
Ekonomisk utjämning 2664 2488 1924 1898 1780 1019
Utdelning från andelar i 
prästlönetillgångarnas avkastning

264 817 672 264 132 132

Erhållna gåvor och bidrag 2737 2873 2457 2672 2099 2561
Övriga verksamhetsintäkter 3541 3623 3114 2990 3228 2799
Summa intäkter 88697 86706 81207 84068 75451 75481

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader 36614 -35560 -33205 -33446 -40768 -30596
Personalkostnader -48155 -44859 -43728 -42179 -38967 -38453
Av- och nedskrivningar av 
anläggningstillgångar

-4715 -3720 -3466 -2555 -2823 -2996

Övriga verksamhetskostnader -5 0 0 -13
Summa kostnader -89484 -84138 -80404 -78180 -82558 -72058

Verksamhetsresultat -787 2568 803 -1117 8727 8463

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från långfristiga värdepapper 
och fordringar

3 3 2 2 2 2

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

1836 520 906 1069 1273 2341

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 -7 -7 -16 -2 -2

Summa resultat från finansiella investeringar 1837 516 900 1054 1274 2341

Resultat efter finansiella poster 1050 3084 1704 156 11068 9532

Skattemässiga bokslutsdispositioner 0 0 - 0 0 0
Skatt på resultat från näringsverksamhet 0 0 - 0 0 0
Årets resultat 1050 3084 1704 6942 156 11068

Belopp i TKR
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TILLGÅNGAR 2017 2016 2015 2014 2013
Anläggningstillgångar
Byggnader och mark 48528 51 668 45 286 40 635 33 810
Inventarier, verktyg och installationer 6834 3 644 4 197 2 134 1 097
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 5219 2 670 1 750 0 0
Materiella anläggningstillgångar 60581 57 983 51 233 42 769 34 907
Långfristiga värdepappersinnehav 3058 3 058 3 058 3 058 7 043
Långfristiga fordringar 4856
Finansiella anläggningstillgångar 7914 3 058 3 058 3 058 7 043
Anläggningstillgångar 68495 61 041 54 291 45 827 41 950

Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar 140 313 212 216 174
Fordran på Kyrkvärden 409 395 176 326 236
Fodringar begravningsverksamheten 0 0 0 5 053 3384
Övriga fordringar 2 279 1 527 1 033 1 197 453
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 007 2 025 1 802 1 349 2180
Kortfristiga fordringar 4 260 3 223 8 141 6 427
Kortfristiga placeringar 21 400 14 315 14 969 14 932 14903
Kassa och bank 45 001 60 516 59 555 53 231 48981
Omsättningstillgångar 71 236 79 091 77 747 76 303 70 311
SUMMA TILLGÅNGAR 139 731 140 132 132 038 122 130 112 261

EGET KAPITAL, OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat -111 558 -108 475 -106 771 -100 251 -100132
Församlingskyrkas fastighetsfond 0 0
Årets resultat -1 050 -3 084 -1 704 -6 942 -156
Eget Kapital -112 608 -111 559 -108 475 -107 194 -100 288
Ändamålsbestämda medel 0 0 -424
Avsättningar -431 -862 -911 -746 -669
Långfristiga skulder
Gravskötselskuld -846 -719 -804 -729 -633
Övriga långfristiga skulder
Långfristiga skulder -846 -719 -804 -729 -633

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 0 0
Skuld till begravningsverksamheten -10 929 -12 929 -8 323 0
Leverantörsskulder -4 380 -3 499 -6 137 -6 197 -3819
Skatteskulder -617 -484 0 0
Gravskötselskuld -207 -182 -184 -192 -179
Övriga skulder -3 192 -3 487 -3 216 -3 449 -1284
Vilkorat bidrag -2 459 -2 430 -173 -168
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -4 062 -3 981 -3 816 -3 456 -4965
Kortfristiga skulder -25 846 -26 992 -21 848 -13 462 -10 247

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -139 731 -140 132 -132 038 -122 130 -112 261

Balansräkning Belopp i TKR
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Folkmängd och medlemmar

Folkmängd 80 478 80 700 82 971 83 370 84 296 85 495

Medlem i Svenska kyrkan 29 433 29 416 28 314 27 522 26 667 25 732

% andel medlemmar 37 % 36 % 34 % 33 % 32 % 30 %

Antal inträden 62 96 66 97 78 64

Antal utträden 255 322 202 191 480 424

Antal gudstjänstbesökare

Huvudgudstjänster 14 404 15 485 15 562 13 199 13 005 12 670

Andakter o andra gudstjänster 12 251 12 139 10 166 11 274 9 556 8 309

Musikgudstjänster 6 863 8 087 8 901 7 546 6 613 7 080

Dopgudstjänst 7 399 8 620 7 812 7 087 6 144 5 508

Vigselgudstjänst 3 604 2 626 2 930 2 209 2 875 2 542

Välsignelse av ing. borgligt äktenskap 0 2 3 0 0 0

Begravningsgudstjänst 6 832 8 365 8 274 11 841 10 201 11 384

Nattvardsgäster 12 678 15 041 15 161 15 283 15 554 16 549

Sjukkommunion 3 0 35 0 0 0

Kyrkliga handlingar

Antal födda barn 1 136 1 187 1 177 1 141 1 131 1 161

Döpta barn 219 269 225 203 198 177

% döpta medlemmars barn 52 % 63 % 56 % 54 % 

% andel döpta barn i SvK 19 % 23 % 19 % 18 % 17,5 % 15 %

Konfirmandberättigade 15-åringar 354 388 375 311 213 308

Antal konfirmerade ungdomar 70 83 98 101 79 76

% andel konfirmerade 15-åringar 18 % 21 % 26 % 32 % 26 % 25 %

Vigslar 61 60 92 54 72 61

Statistik
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