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Domkapitlet i Stockholms stift utfärdar denna 

församlingsinstruktion att gälla till och med 
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Jag vill tillsammans med er dela glädjen, 
stoltheten och nåden att få vara en del av en 

kyrka som är just nu, som planerar framåt, som 
har en god tradition i ryggm och allra mest: 
en kyrka som talar tydligt om Jesus Kristus och 
51021751' kan ha vidöppna dörrar utåt. 

På domkapitlets vägnar 
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Inledning och vision 
Vi har en dröm för människorna i Brännkyrka. 

Att alla ska kunna känna tro, hopp och kärlek, och störst av dem är kärleken. 

Hämtat ur Första Korintierbrever 13:13. 

Gud är med oss alla. Även i stunder när vi inte tror det. 

Syfte 

”Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna 511 den primära enheten inom 

kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att ñra gudstjänst, bedriva undervisning 

samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva 

i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen 

återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna 

grundläggande uppgiñ.” 

Ur Kyrkoordnz'ngen, inledningen till den andra avdelningen 

Församlingsinsmtktionen utgår från var vi är nu och vilken färdriktning församlingen ska ha 

de närmaste fyra åren. Syftet är att fler ska komma till tro och leva i tro. Församlingen 

samverkar med andra aktörer i samhället. Ord som församling/kyrka har i texten en bred och 

inkluderande betydelse. 

Historik- i Brännkyrka möts Årstafrun och söderbönor 

Brännkyrka församling har en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden, med en 

stenkyrka från 1 lOO-talet. Bredvid Brännkyrka kyrka passerar den urgamla Götalandsvägen, i 

huvudväg mellan Götaland, Svealand och Stockholm. Från början hette :Församlingen Vantör, 

som betyder Ovanför rören, dvs. skogsbaniären på Södertörn. Men redan på 1400-talet hade 

folk börjat kalla kyrkan det ovanliga namnet Brännkyrka då kyrkan drabbats av brand. 

Brännkyrkaslaget som var en del av upptakten till reformationen ntspelades här, förmodligen i 
huvudsak på Årstafáltet. Både Gustav II Adolf och Karl X lär ha legat lik i kyrkan på sin färd 

in till Stockholm. 

Brännkyrka socken dominerades redan på 1600-talet av adel och torpare. Slott och herrgårdar 

ligger tätt i socknen. Bondgårdama blev tidigt väldigt få. På slotten och herrgåidarna bodde 

ofta högt uppsatta personer med positioner nära kungahuset. I slutet på 1800-talet ökar 

befolkningen kraftigt och nu finns alltfler som inte forsöij er sig på jordbruk utan är arbetare, 

tj änstemän och hantverkare. 
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Församlingen omfattade ñ'ân början hela södra Stockholm, men i takt med att nya förorter 

byggdes bildades nya församlingar och Brännkyrka församling krympte till ytan. De gamla 

slotten och torpen har fått ge nanm åt de nya stadsdelarna. 

Församlingens andra kyrka, Värfrnkyrkan, ligger i Fruängen. Det nuvarande kyrkorumrnet 

invigdes första advent 20 05, men församlingen har funnits i Fruängen sedan stadsdelen 

byggdes. Den tidigare kyrksalen är nu del av församlingslokalerna knutna till Vårñnkyrkan. 

Söder om söder kan nog sägas ha haft och fortfarande har en ganska stark identitet och prägel 

av arbetare och tjänstemän. Stadsdelama kallas vanligtvis södra förorterna eller Söder om 

söder. Staden växer och förtätas. Kommunikationer, bostäder, service, skolor, hotell, 

restauranger mm. byggs ut och utvecklas. Brännkyrka församling är en del av ett sjudande 

och växande Stockholm. 

Omvä rldsbeskrivning 

Barns omvärldsbeskrivning 

Så här kan det låta när barn och ungdomar i våra verksamheter beskriver församlingen och 

området: 

”Det är bra, trevligt med snälla grannar” 

”Finns park med plaskdannn” 

”Åker pulka i kyrkbacken” 
”Går till kyrkan vid dop, giftermål och begravningar” 

”Det finns mycket bussar och tunnelbanor” 
”Jag har blivit jagad av människor jag inte känner” 
”J ag ser kyrkan varje dag jag går till skolan” 
”Jag förväntar mig glada och äldre personer” 

”Det finns en kiosk som ligger nära” 

”Kyrkan är en plats som hanterar bröllop, dop och begravningar” 
”En plats där livet både börjar och slutar” 
”Jag räknar kyrkklockans slag” 

Vuxnas omvärldsheskrivning, se bilaga. 

Omvä rldsa na Iys 
Brännkyrka församling är en urban storstadsförsamling. År 2018-12-31 uppgick folkmängden 

till 47 916 personer. Drygt var fjärde invånare har utländsk bakgrund. År 2018-12-31 var 

antalet kyrkoiillhöriga 22 901, dvs. 47,8 % av befolkningen. 

Vi ser på siffrorna för utländsk bakgrund, utbildning och inkomstnivåer att befolkningen i 
församlingen är både socialt och etniskt blandad. Det råder också tydliga skillnader mellan de 

olika stadsdelarna. 
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Staden växer och förtätas och befolkningen förväntas ökai snabb takt. År 2022 beräknas 

antalet invånare vara nästan 51 000. 

Värt att särskilt notera är att i nya stadsdelen Älvsjöstaden, som räknas till Solberga, kommer 

befolkningen att Öka mycket. Antalet barn beräknas ha ökat till år 2022 med mer än 1 000 

barn. 

Värt att särskilt notera är det dalande antalet döpta. År 2010 döptes 252 församlingsbor och år 

2018 döptes 166 församlingsbor. En minskning med drygt en tredjedel. Trenden finns i hela 

riket, men siffrorna måste tas på allvar. Dop måste prioriteras. 

Forskning visar att konñrmerade i högre utsträckning än andra förblir kyrkotillhöriga. Antalet 

fán'e dop hänger förmodligen samman med få konfirmander under många år. Konfirmation 

måste prioriteras. 

Vi behöver bli mer relevanta för dagens människor. Vi har en missionsbefallning att leva upp 

till: 

Jesus sade: Åt mig har getts all maka* i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk 
till lärjungar: döp dem i F oderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att 

hålla de bud jag gett er. Och jag är med er alla till tidens slut. 

Hämtat ur Morreusevangelier 28:18-20. 

Med detta som bakgrund ser vi följ ande mål och strategier'
i 

Mål 

Våga vara kyrka 

Behålla och öka antalet tillhöriga 

Strategi 

Prioritera barn och unga 

Döpa iler 
Konilnnera fler 

Erbjuda en god mötesplats med Gud och varandra 

Pastoralt progra m 
Vårt pastorala program vilar på de fyra benen gudstjänst, under-visning, diakoni och mission. 

De är inte väsensskilda olika verksamheter utan hänger tvärtom intimt samman. De utgör i 
grund och botten fyra infallsvinklar på samma uppdrag. 

Gudstjänst
: 

Vi vill erbjuda ett levande gudstjänstliv 

Hela livet är en gudstjänst där vi alla är kallade till den viktiga uppgiften att tjäna Gud och att 

? 
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älska varandra på samma sätt som Kristus älskar oss. I den heliga måltiden möts vi alla som 

jämbördiga. 

Prioritera att kyrkliga handlingar genomförs på ett bra sätt 

De kyrkliga handlingarna, dop, vigsel och begravning är både andligt och pastor-alt viktiga. 

De kyrkliga handlingarna är vår absolut största kontaktyta med människor som kommer till 
oss för att fira gudstjänst. Det är av största vikt att människor känner sig sedda och bekräñade 

i de kyrkliga handlingarna. 

Mål: Vi vill att fler döps 

Undervisning 

Hela livet är ett livslångt lärande. Det är viktigt att vi inte slår oss till ro utan att vi hela tiden 

sträva' eñer att utvecklas. Vi vill kunna möta de nya utmaningar som alltid kommer. Lärande 

ska vara roligt 

Vi ska erbjuda bra undervisning för både unga och vuxna såsom skolkyrka, skolkontakter, 

konñnnation, katekuinenat osv. 

Lärandet är som sagt livslångt. Därför är det viktigt att församlingen erbjuder en god 

verksamhet också för vuxet växande/katekumenat. 

Vi vill utveckla våra skolkontakter både genom att närvara på skolor och att erbjuda 

skolkyrka. Vi vill utveckla skolkyrkan till att på sikt omfatta alla årskurser från förskola upp 

till årskurs 7, före konfmnationsåret. Efter konñrmationstiden erbjuds ungdomar ett kristet 

sammanhang att växa i, såsom tex. att bli konfirmandledare. 

Mål: Vi vill att fler konfn'meras, detta kan uppnås genom ökade skolkontakter och att erbjuda 

fler konfirmandaltemativ. 

Diakoni 

Alla döpta har ett diakonalt ansvar att tjäna varandra. Församlingen ska Visa på Kristi kärlek 

genom praktisk handling. Vi tjänar andra och varandra. Vår diakoni är lokal och global. Över 

gränser här och nu. 

Diakonin kan agera direkt i akuta situationer. 

Diakonin bör arbeta systematiskt och långsiktigt. 

Diakonjn kan uppträda profetiskt och påtala systemfel, orättvisor och brister. 

Mål: En diakonal studie/inventering ska göras. 

Mission 

Församlingen skall verka missionerande genom utåtriktad verksamhet och öppen verksamhet 

med låga ”trösklar” för kyrkligt ovana. All vår verksamhet är i grund och botten mission. 

Mål: Vi vill att församlingen ska vara en god mötesplats med Gud och varandra. 
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Hållbart tänkande - Skapelsen är helig 
I församlingen pågår arbete med miljödiplomen'ng. Att tänka hållbart är ett arbete som aldrig 

blir färdigt. Förutsättningarna förändras oavbrutet. Att tänka hållbarhet ska genomsyra allt: 

gudstjänster, undervisning, diakoni, mission, inköp, fastigheter, transporter osv. 

Kyrkorådet har antagit följande vision och policy kring detta. 

Vision 

i Vi vill vara en förebild vad gäller hållbar utveckling och ta ett aktivt ansvar i vår 

gemensamma uppgift att förvalta Guds skapelse. 

0 Församlingen skall vara en verksam kraft för hållbar utveckling. 
0 Vårt ansvar är att ta hand om Guds skapelse. Hållbart, solidariskt och rättvist. 

Policy 

Vi bedriver miljöarbetet som en kontinuerlig process genom att: 

0 I all verksamhet och alla beslut arbeta för en hållbar, solidarisk och rättvis utveckling. 
0 Vi vill medverka och inspirera till en hållbar livsstil, genom praktiska exempel och 

information. 
0 Tillämpa kvalitetstänkande och miljömedvetenhet vid inköp och upphandling. Välja 

närproducerade, ekologiska, miljö- och fairtrade-märkta varor så långt möjligt. Samt 

sträva efter minsta möjliga klimatpåverkan. 

Om Barnkonsekvensanalys 
Församlingen ska vara en plats där barn känner sig trygga, sedda och behövda. Bam är 

viktiga. Barn är inte bara vår framtid utan de är här och nu. I allt vårt arbete ska det finnas ett 

tänkande med barnens bästai främsta rummet. Vid genomgripande och strategiska beslut ska 

en barnkonsekvensanalys göras. Församlingen ska också eftersträva att uppmärksamma barn 

och unga i torn-Gendemannasammanhang. 

Den framtagna församlingsinstruktionen prioriterar klart och tydligt arbetet med bam och 

unga. 

Jesus sade: Lär barnen vara, och hindra dem inlefi'ån at! komma hit till mig! Himmelriket 

tillhör sådana som de. 

Hämtat ur Marteusevangeliet J 9.-13-14. 

Volontärer och frivilliga 
Vi vill att församlingen ska vara en god mötesplats med Gud och med varandra. Gör inte 

skillnad på människor. Vi vill att alla slags människor med sina likheter och olikheter ska 
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kluma finna en plats i församlingen på sin vandring med Gud. Vi är alla olika delar av den 

kropp som tillsammans utgör Kristus. 

Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många Ia“oppsdelarna bildar en 

enda kropp, så är det också med Kristus. 

Första Korinthierbraver 12:12. 

Försa mlingens ekonomi 
Tack vare en ansvarsfull hushållning och förvaltning har församlingen en god ekonomi. 

Församlingen ska arbeta aktivt med att ha en god ekonomisk förvaltning. Verksamheter och 

aktiviteter skall prövas mot församlingsinstruktionens intentioner och församlingens 

ekonomiska förutsättningar. Medlemmarna är av avgörande betydelse för församlingens 

möjligheter att möta framtidens utmaningar. 
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Svenska Iqlrkan. 
STOCKHOLMS STIFT 

CHECKLISTA FÖR FÖRSAMLING som inte ingår i pastorat 
Regler för församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta om (57 kap 5 § KO) 

GUDSTJÄNST 
Firas iförsamlingen huvudgudstjånst varje söndag och kyrklig helgdag? 

(17 kapa § Ko) 

l: Ja i: Nej 

Om nej ange varför: 

| 
OBSERVERA att hWUngdStjanSt ska firas i församlingen om inte domkapitlet medgivit undantag för visst tillfalle. 

Firar församlingen regelbundet gudstjänster med annan församling inom Svenska kyrkan? 

El Ja i: Nej 

ija ange vilka/vilken församling: 

Firar församlingen huvudgudstjänst tillsammans med församling/ar i ett annat kristet samfund? 

(17 kap. 7 § KO) 

En El Nej 

Om ja - ange i vilken utsträckning? 

iEn gång per termin med Equmenia-kyrkan, (Älvsjökyrkan). 

i 

i 
.

i 

l 
OBSERVERA att domkapitlets tillstånd ska inhämtas. 

Används någon annan ordning eller annan musik än kyrkohandbokens i huvudgudstjänsten? 

(17kap.4§och18kap.6+ea § §KO) 

El Ja li: Nej 

Omja ange vilken: 

OBSERVERA att annan gudstjänstordning än den som ingåri kyrkohandboken får användas vid visst tillfälle eller under 
viss tid. efter beslut av kyrkoherde och efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker samt efter med- 
givande av kyrkorådeti Beslutet ska anmälas till domkapitlet. Om det finns särskilda skäl får domkapitlet ändra eller 
upphäva kyrkoherdens beslut. Gäller avvikelsen måltidens texter krävs även medgivande av domkapitlet. Ett sådant 
medgivande får lämnas efter ansökan från kyrkoherden. 

OBSERVERA också att annan musik än den som ingåri kyrkohandboken får användas till kyrkohandbokens texter, 
efter beslut av kyrkoherde och efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker samt efter medgivande av 

kyrkorådett Beslutet ska anmälas till domkapitlet. Finns det särskilda skäl får domkapitlet ändra eller upphäva kyrko- 
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Enligt domkapitlet i Stockholms stift ska huvudgudstjänst med nattvard firas i vade församling minst 
24 gånger under ett kyrkoär. Sker så i er församling? 

(17 kap 5 § Ko) 

Ella DNej 

Om nei ange varför. 

TJÄNSTER 
Stiftsstyrelsen har beslutat att det ska finnas minst 8 

(ange antal) prästtjänster (inklusive kyrkoherde) 
ier församling, 

(37 kap 19 § KO) 

Domkapitlet har beslutat att det ska ñnnas minst en kyrkomusiker som ska vara: 

(34 kap,2§ KO) 

lil Försteorganist El Organist l:l Kantor 

Finns någon av följande specialbefattningar i församlingen: 

(34 kap.11 § KO)
' 

El Sjukhusprâst El Präst för verksamhet på teckenspråk, finska eller annat språk 

El Präst i en samarbetskyrka eller liknande 

l:l Övrig specialbefattning Ange vilken: _ 4 , , 

FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA 
(57 kap. 5 § KO) 

Redovisa kort församlingens verksamhet på de andra språk än svenska som behövs för att församlingen ska 
kunna fullgöra sin grundläggande uppgift: 

l For finsksprakiga forsamlingsbor hänvisas t gudstjanster i Finska församlingen. För gudstjänster med
l 

l samiska inslag hänvisas till siiftets arbete med bl.a. gudstjänster i grannförsamlingen Vantör. Bland 
äansiällda finns kunskaper att hjälpa människor på finska, spanska och amarinja (amhariska). 

BARNKONSEKVENSANALYS 
(57 kap- 5 § KO) 

I det pastorala programmet ska barnets perspektiv utifrån en barnkonsekvensanalys behandlas. 
Enligt domkapitlets beslut ska barnkonsekvensanalysen lämnas in som bilaga till församlingsinstruktionen. 
Finns denna? 

.la l:lNej 

Om nej ange varför: 

e
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KYRKOR 
(57 kap 5 § KO) 

När det finns flera kyrkor i en församling ska det redovisas hur dessa i huvudsak används. 

Om flera kyrkor finns ange vilka och hur de används: 

[ i både Brännkyrka och Vårfrukyrkan firas regelbundna högmässor varje söndag samt förrättas 

I 
kyrkliga handlingar. I kyrkorna sker också andra typer av församlingsevenemang. 

L___A_A._,-_ WW, , . ,. ,,,d 
HANDLINGSPLAN FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING 

Enligt domkapitlets beslut ska en handlingsplan för lärande och undervisning finnas. Denna lämnas in som 
bilaga till församlingsinstruktionen. Finns denna? 

[i Ja Ei Nej 

Om nej ange varför:



Barnkonsekvensanalys 
Församlingsinstruktion för Brännkyrka församling 

Inledning 
Församlingsinstruktionen är ett strategiskt dokument med vision och prioriteringar som Visa: 
på riktningen for församlingen. Brännkyrka församling vill i hela sin verksamhet arbeta med 
bamets bästa för ögonen. Inför varje strategiskt avgörande och beslut ska en 

barnkonsekvensanalys genomföras. Vi ska tillämpa ett systematiskt arbetssätt med 

kartläggning, beskrivning och analys inför prövning och beslut. 

Vi vill poängtera att denna barnkonsekvensanalys är gjord på det färdiga dokumentet och har 

inte varit de] av processen med att ta fram församlingsinstluktionen. Analysen är alltså inte 
genomförd på ett optimalt sätt, vi kan bara bli bättre. 

Kartläggning/beskrivning 
Vi ser dalande siffror för antalet döpta i församlingen. Vi ser också att antalet barn och unga 

kommer att öka i vårt geografiska område. 
När vi bett ungdomar i vår verksamhet beskriva församlingens uppgift så låter det så här: ”Vi 
tycker att det är viktigt att man alltid känner sig välkommen och att även de som inte har 

några större vänskapskretsar fåren gemenskap att ta del av”. 

Som tidigare nämnts har arbetet med bamkonsekvensanalys inte haft en del i processen med 

att ta fram försmnlingsinstiuktionen, utan genomförts på det färdiga dokumentet. 

Men vi har läst igenom förslaget till församlingsinstruktion med ”barnglasögonen” på och 
dessutom haft med oss tre av bamkonventionens paragrafer: 3) Vid alla beslut som rör barn 
ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa, 6) Barn har rätt till liv, 
överlevnad och utveckling, och 12) Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla 
frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. 

Analys . 

I förslaget till församlingsinsnuktion framgår följande fokusorm'âden: 
0 Prioritera barn och unga 
- Döpa fler 
0 Konfn'mera fler 
- Erbjuda en god mötesplats med Gud och varandra 
0 Vara en förebild vad gäller hållbar utveckling 
0 Vara en plats där barn känner sig trygga, sedda och behövde 

Vi kan inte se att något i förslaget till församlingsinstmktion på något sätt skulle gå emot Vår 

strävan efter att barnets bästa ska komma i främsta rummet- tvältom! 

Prövning/beslut 
När vi läser förslaget till fo'rsamlingsinstruktion för Brännkyrka församling med 
”barnglasögonen” på, så konstaterar vi att detta blir en församlingsinstruktion som visar på 

barns särställning i vår kyrka. Dock ser vi sj älvkritiskt på att denna barnkonsekvensanalys 

gjorts i efterhand och inte varit en del av processen med att ta fram församlmgsinstruktionen. 
Vi tar med oss detta och lovar oss själva att bli bättre på arbetet med bamkonsekvensanalys. 
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Kekke Waltersson, kyrkorâdets ordförande

Mm



Handlingsplan för lärande och undervisning 
Brännkyrka församling 2019 

Vision, syfte och mål 
Vi vill skapa och utveckla ett lärande som stärker delaktighet, med ett öppet och inkluderande 
förhållningssätt. Ordet lärande innefattar så mycket. Givetvis den undervisning som sker vid 
krubbvandringen, i kontirmationsläsningen, i vuxenkatekumenatet, i musikverksamheten och 
i predikan vid gudstjänster och förrättningar. Men vi vill även lyfta det lärande som sker i 
möten och samtal mellan människor, på kyrkkaffet, vid sopplunchen, i öppna förskolan och 
på ungdomskvällen. Vårt mål är att hitta ett mer enhetligt förhållningssätt, internt och externt. 

Policydokument 
Vi vill under de kommande åren fördjupa, utveckla och lära oss mer om de policydokument vi 
redan har. Bland annat ska vi bli bättre på att arbeta med bamkonsekvensanalys. 

Omvärldsbeskrivning och omvärldsanalys 
Vår församling är ett expansivt område strax söder om huvudstaden. På alla håll, i våra 
stadsdelar, byggs det nya bostadsområden och invånarantalet väntas öka relativt kraftigt 
närmaste åren. Befolkningen är såväl socialt som etniskt blandad, drygt var fjärde invånare 
har utländsk bakgrund. Knappt hälften av invånarna är medlemmar i Svenska kyrkan. 
Vi läser rapporter om att det andliga sökandet hos svenskarna ökat, samtidigt som vi ser hur 
Svenska kyrkans medlemsantal minskar. 80 procent av svenskarna säger sig ta avstånd ü'án 
organiserad religion, ändå har vi fortfarande mer än 60 procent av befolkningen som 
medlemmar i kyrkan. På frågan om man tror på en högre livskraft eller ande svarar 
svenskarnaja i högre utsträckning än något annat europeiskt folk - ändå är det endast 23 

procent som säger sig tro att det finns en Gudr 
Vi har många utmaningar i vårt uppdrag att sprida evangeliet till människor. Vi behöver hitta 
nya Vägar att nå människor med vårt budskap och hitta nya sätt att uttrycka oss på ett sätt som 
när fram. 

Program, aktiviteter och metoder 
I större del av församlingens verksamhet finns ett lärandeperspektiv. 
Vi står just nu i en förändringsperiod med tillförordnad kyrkoherde, arbetsmilj ökartläggning

g 

och ett gediget gemensamt arbete kring vilken församling vi vill vara och vilken organisation i 

vi vill ha. I denna process Vill vi ta med frågan om lärande och undervisning, vilket kommer 
att utmynna i en handlingsplan där program, aktiviteter och metoder beskrivs. I dagsläget har 
Vi inte möjlighet att presentera någon sådan. 

Budget 
Budgeten för nästkommande år är i dagsläget inte fastslagen, meni det förslag som ligger 
prioriteras musikverksamheten och barn- och ungdomsverksamheten högt _ inom Vilka en 

stor del av församlingens arbete med lärande och undervisning finns. Vi ser också positivt på 
utveckling för vår anställda personal och volontärer. I skrivande stund har vi bland annat 
beviljat att en av våra församlingsassistenter får fortbilda sig till församlingspedagog. 

F1 mången, 
,WU 

novem r 2019 

LM 
Kekke Waltersson,ky1korâdets ordförande 
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