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Verksamhetsberättelse 2021 för Borgs församling 

Samverkan 

Samverkan med andra aktörer har varit en viktig del av Borgs församlings verksamhet. Tillsammans 
med andra kan vi bidra till ett gott liv för de människor som finns i vår församling och som vi är till 
för. Vi har under många år samverkat med olika samfund och med idrottsföreningar och det har varit 
självklart att samverka och samarbeta med skolor, förskolor, BVC och familjecentraler. Vi har de 
senaste åren varit en av huvudmännen i Kunskapens Hus i Klockaretorpet tillsammans med 
Hyresbostäder. Vi har sett ett behov av att skapa fler samverkans former i församlingens olika delar 
för att tillsammans med andra skapa gemenskap och trygghet. 

Vi planerade: 
Att fortsätta att vara närvarande med personal på Kunskapens Hus och utveckla verksamheten. Att 
jobba för att Klockaretorpet kommer bort från polisens lista över utsatta områden. 
Att fortsätta samarbetet med de idrottsföreningar vi har avtal med, IFK, Dolphins, Vargarna, Vita 
Hästen m.fl och vara närvarande på olika sätt vid föreningarnas matcher och liknande... 
Att starta upp ett samverkansråd i Skärblacka med olika föreningar och aktörer som finns där för att 
tillsammans kunna jobba med gemensamma aktiviteter och evenemang men även kring problematik 
som finns, exempelvis skadegörelse. Tillsammans med andra kan vi skapa ett tryggare Skärblacka. 
Att fortsätta det goda samarbetet vi har med olika samfund i församlingen. 

Så blev det: 
Vi fortsatte vårt arbete på Kunskapens Hus och har tillsammans med andra skapat flera goda 
mötesplatser och verksamheter för alla åldrar. Pandemin har såklart begränsat en del men när det varit 
möjligt så har det fungerat väldigt bra. 
Hösten 2021 togs Klockaretorpet bort från polisens lista över utsatta områden. God samverkan och 
gott samarbete mellan olika aktörer i området och med polisen har gjort detta möjligt. Det känns gott 
att vi som kyrka har varit med och bidragit till att Klockaretorpet har blivit tryggare och lugnare. 
Vi har slutit nya avtal med flera idrottsföreningar och fortsatt att samverka när det har varit möjligt. 
Pandemin har gjort det svårt att närvara vid olika sportevent. 
Vi har sammankallat ett samverkansråd i Skärblacka och många är intresserad att vara med. Under 
hösten 2021 så hade vi två möten och planerar för en gemensam Skärblackadag i september 2022. 
Vi har fortsatt det goda samarbetet med olika samfund när pandemin tillåtit. 

Kommentar: Pandemin har påverkat möjligheten till att aktivt delta i evenemang och att träffas fysiskt.  
Det är viktigt att hitta de aktörer och föreningar som vill samarbeta och samverka för att tillsammans 
kunna påverka samhället i en positiv riktning. 

Ideella 

Ideella är viktiga i Borgs församling för att vår verksamhet ska fungera och för att människor ska 
känna gemenskap och sammanhang. De ideella behöver rustas för att vara en resurs och för att känna 
att de är en resurs. Personal behöver rustas och utbildas för att leda och möta ideella. 

Vi planerade: 
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Att ideella ska var med i olika verksamheter som ledare i samtalsgrupper, ordna med soppluncher, 
värdar vid gudstjänster, ansvara för öppna verksamheter, vara med som ledare i barngrupper och vara 
aktiva i kyrka-idrott. 
Att tillsammans med hela pastoratet och Sensus ordna en grundkurs för ideella. 
Att arrangera en uppmuntransfest för alla ideella i församlingen. 
Att fler ska engagera sig ideellt i församlingen. 
 
 
Så blev det: 
Det har varit med några unga ideella och en vuxen i scoutgruppen i Söderledskyrkan under året. 
Under hösten har vi haft värdar vid våra gudstjänster. 
Vi har haft ideella som har hjälpt till vid Matbanken. 
När det har varit möjligt har ideella hjälpt till vid soppluncher och liknande. 
Det blev ingen grundkurs för att för få anmälde sig. 
 
 
Kommentar:  
Det har varit svårt under pandemin för ideella att kunna vara aktiva i församlingen. Mycket av 
verksamheten har varit begränsad eller satt på paus. 
Mycket av Kyrka-Idrotts verksamhet har varit inställt under året. 
Vi kunde inte ordna med en ideellafest pga pandemin. 
 
Pandemin har verkligen bromsat upp mycket av ideella arbetet. Och risken är att vi tappar flera 
engagerade som har svårt att hitta tillbaka. Det kommer att krävas mycket arbete för att få igång ett bra 
och meningsfullt ideella arbete igen. 
 
 
 
Gudstjänst 
 
Gudstjänstlivet i Borgs församling är viktigt och präglas av mångfald. Under 2020 blev vi tvungna att 
hitta nya sätt att fira gudstjänst och samlas i våra kyrkor.Vi  upptäckte att kyrkorummet med möjlighet 
till stillhet och ljuständning var viktigt för många människor. Inför 2021 hoppades vi att vi skulle 
kunna öppna upp mer och börja fira gudstjänster igen med många besökare. 
 
Vi planerade: 
Att fira gudstjänst varje söndag i Söderledskyrkan och Skogängsgårdens kyrka.  
Att fira gudstjänst regelbundet en till två gånger i månaden i Vånga, kimstad och Klockargårdens 
kyrka. 
Att våra gudstjänster ska utformas utifrån de lokala behov och förutsättningar som finns. 
Att flera av våra gudstjänster ska ledas av lekmän, främst i Vånga. 
Att fira olika former av familjegudstjänster i våra kyrkor. 
Att musiken ska ha en viktig plats i våra gudstjänster med medverkan av våra körer och olika solister. 
 
Så blev det: 
Pandemin gjorde att vi fick planera på ett annat sätt. Under våren hade vi öppna kyrkor med musik och 
ljuständning, det uppskattades på flera platser. Under påsken hade vi vandringsgudstjänster utomhus 
som avslutades med ljuständning i kyrkorna. 
Under sommaren blev det möjligt att fira enkla gudstjänster på max 45 min. 
Musik i sommarkväll blev möjligt att ha i Kimstad men det efterföljande fikat valde vi bort. 
Från mitten av september fram till november kunde vi sakta men säkert återgå till våra vanliga 
gudstjänstrutiner och det kändes gott. 
I december ökade smittspridningen igen och vi blev tvungna att sänka max antalet i kyrkorna och 
kräva covidbevis vid större gudstjänster/arrangemang. 



Kommentar: 
Under 2021 har pandemin hindrat oss från att fira gudstjänster som vi brukar men andra former av 
gudstjänster och gemenskaper har vuxit fram och den erfarenheten ska vi ta med oss in i framtiden. 

Slutlig sammanfattning: 
Året har präglats av pandemin och många av våra verksamheter och evenemang har vi inte kunnat 
genomföra. Det har känts gott att vi har kunnat bedriva barn och ungdomsverksamhet även om det 
varit begränsat.  
Vi har haft många fler förrättningar under året, främst dop och begravningar. 
Pandemin har påverkat många människors ekonomi och utsattheten har ökat. Vi har haft fler 
stödsamtal och mött fler som har behov av mat. Vi har kunnat ha matbanken öppen och det har varit 
viktigt. 

Utifrån vår mission, våra resurser och vår kompetens så vill vi bidra till ett gott liv för alla människor i 
vår församling. 





Verksamhetsberättelse 2021 för Kolmården församling 

Diakoni  
Vi planerade 
Diakoni är ett fokusområde i FIN för Kolmårdens församling. Där står bl.a. att ”Vi utvecklar det 
diakonala arbetet utifrån de specifika utmaningar som finns i vår församling.” 

I Församlingsrådets input till budgeten för 2021 står följande om diakoni: 
• Vi kommer fortsätta att tillsammans med medarbetare fördjupa vår förståelse av

församlingens diakonala arbete. I detta arbete använder vi oss av en modell som tagits fram
av Svenska kyrkan på nationell nivå som heter ”diakonitriangeln”. Modellen är ett redskap
för att utvärdera och vidareutveckla det konkreta diakonala arbetet. Vi reflekterar både kring
diakoni som förhållningssätt i allt vi gör och är som kyrka, men vi reflekterar även kring den
specifika professionella diakonala verksamheten (t.ex. ekonomiskt bistånd till behövande).

• I församlingen finns endast två diakoner. Vi kommer under 2021 att arbeta för ökad
kompetens hos fler medarbetare inom det diakonala området.

• Vi har påbörjat detta arbete under 2020 och kommer under 2021 att implementera det.

Så blev det 
Arbetsorganisationen för diakoniarbetet är ett resultat av reflektionen kring fokusområde Diakoni: En 
grupp med diakoniarbetare från alla enheter i församlingen samordnar arbetet och reflekterar 
tillsammans kring diakoni. Vissa uppgifter är meningsfulla att utföra tillsammans, andra sker enskilt i 
den egna enheten. Ingvar Sjögerud är samordnare. Att kraftsamla och att hjälpas åt bidrar till att 
kompetensen inom det diakonala området stärks. Diakonimedarbetarna har också utvecklat ett 
arbetssätt, med fokus kring enskilda människor, för att stärka deras möjligheter att förbättra sin 
livskvalité. 

Dessutom är diakoni ett viktigt förhållningssätt för alla medarbetare. Pandemin gjorde att det fanns 
mer tid till att planera och reflektera i enheterna kring hur det diakonala arbetet ska utformas på ett 
långsiktigt sätt framöver. I Krokek planerades t.ex. för ett arbete kring existentiell hälsa. I 
Ättetorpskyrkan startades ”Tages” som är en butik där människor gratis kan få och ge vidare kläder. I 
Eneby upprättades matutdelning och enskilda samtal med boende på Norrköpings kommuns 
jourboende i Bråvalla.  

I alla enheter har man fortsatt arbetet med ”Öppen kyrka” med hjälp av anställda och ideella 
medarbetare. Kyrkorummen har under vissa tider i veckan varit öppna för enskild andakt och 
gemenskap. Detta har bidragit till att öka känslan av gemenskap och sammanhang för människor. 

Diakonimedarbetarna har fortsatt med matutdelning till människor som har behov av det. Man får 
gratis mat, från butiker i närområdet, som tillreds och delas ut. 
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Presentkort har delats ut, dels från egna medel och dels från medel som Stadsmissionen bidragit 
med. Presentkort har även delats ut med hjälp av ett statligt bidrag (MUCF). 

Julkassar som nådde cirka 250 personaer har delats ut. 

Soppluncher, dagledigträffar och födelsedagsfester för äldre har hållits i hela församlingen. I Krokek 
startades ett nytt samarbete tillsammans med Sjövikskyrkan med sopplunch.  

Kontakter med andra organisationer, t.ex skolor, LSS-boenden, Turistgården (ett vandrarhem som 
erbjuder plats för temporärt bostadslösa) har dels upprätthållits och dels har nya viktiga kontakter 
inletts. Medarbetare har bidragit med t.ex. RePulse-samtal i skolan med elever som behöver extra 
hjälp och stöd.  

En diakoniassistent-tjänst omvandlades till diakontjänst. Under hösten 2021 utannonserades 
tjänsten, men tyvärr fanns ingen sökande med rätt kompetens. 

Idealitet 
Vi planerade 
I FIN är ”Ideella” ytterligare ett fokusområde för Kolmårdens församling. I Församlingsrådets input till 
budget 2021 står det: ”Det ideella arbetet är viktigt nu och i framtiden. Vi kommer att utse en 
anställd medarbetare som får uppgiften att samordna och organisera det ideella arbetet. Vi utvecklar 
arbetet med ideella i samarbete med hela pastoratet.” 

Så blev det 
Pandemin gjorde att vi, särskilt under vårterminen, hade tid till reflektion kring idealitet. Sigrid 
Wessén utsågs till samordnare för ideella/engagerade. En grupp medarbetare som består av 
representanter från alla enheter i församlingen tillsattes också. Denna grupp deltog under året i en 
omfattande processutbildning som Linköpings stift anordnar ”Att vara kyrka”.  

Arbetslaget i Kolmårdens församling samlades vid flera tillfällen under året tillsammans med 
medarbetare från Sensus kring frågeställningarna Why? How? What för att fördjupa sig inom 
området. När året var slut mynnade arbetet ut i en grundsyn som används som en utgångspunkt för 
att skapa handlingsplaner.  

En slutsats i utvecklingsarbetet var att när begreppet ”ideella medarbetare” används så syftas det på 
en väldigt heterogen grupp. Det är viktigt att möta ideella/engagerade så att det fungerar i den 
specifika situationen och inte blir för allmänt hållet. Därför bör det inte vara samma belöningssystem, 
utbildningar m.m. till alla ideella. Det som ska vara lika är att varje ideell/engagerad ska ha en 
anställd kontaktperson att vända sig till.  

Det finns nu förutsättningar för ett riktigt gott arbete kring engagerade och ideella i församlingen. 
Det gedigna arbetet tillsammans med alla medarbetare gör att man har fått nya ”glasögon” i arbetet 
kring ideella/engagerade. Detta underlättar det fortsatta utvecklingsarbetet kring idealitet inför 
kommande år. 



 
 
 
Det viktigaste är ändå att många ideella/engagerade finns i livet kring våra kyrkor. Vi bidrar alla på 
många olika sätt: som gudstjänstfirare, förebedjare, kyrkvärdar, unga ledare, engagerade i ACT och 
körsångare m.m. Tillsammans är vi kyrka. 
 
 
Lärande 
Vi planerade 
Det tredje fokusområdet som tas upp i FIN är ”Lärande”. I FIN står det så här: ”I ett sekulariserat och 
fragmentiserat samhälle behövs de goda, meningsskapande berättelserna och upplevelserna. Vi ska 
särskilt fokusera kristendomens berättelser och upplevelser i interaktion med människors liv och 
olika livssituationer.”   
 
I församlingsrådets input till budgeten står det att församlingen under året kommer att genomlysa 
och reflektera kring hur lärande tar sig uttryck i grupper och mötesplatser. 
 
Så blev det 
Mötesplatser och verksamheter för barn och unga är prioriterat i Kolmårdens församling. Det är bl.a. 
babysång, öppen förskola, barn- och ungdomskörer, lågstadiegrupp för barn, högstadiegrupp för 
ungdomar, konfirmander, ungdomsgrupp, Unga Ledare och gudstjänstmedverkan för barn och unga.  
 
Församlingen har samverkat med skolor i alla enheter. I Krokek genomfördes t.ex. påskvandringar för 
mellanstadiet med berättelsen om Påskens budskap i fokus. Även allhelgonavandringar och julspel 
kunde hållas trots restriktioner. I Åby samverkade man bl.a. genom musikinsatser och genom 
enskilda samtal med elever som behöver stöd. Församlingens medarbetare fortsatte samverkan med 
Bråvallagymnasiet med temadagen ”Don´t drink and drive”. Man har också varit en aktiv del av vissa 
skolors krisarbete i olika akuta situationer. Vi fortsätter att skapa goda relationer till både elever och 
lärare genom närvaro och lyhördhet. 
 
Pandemin bidrog till att församlingens medarvetare fick hitta nya och kreativa sätt att möta 
människor på. Tyvärr kunde inte ha skolavslutningarna hållas i kyrkan som planerat p.g.a. 
smittspridningen. Istället utvecklades digitala sätt att kommunicera på från församlingens sida.  
 
För vuxna har bibelstudier hållits (när det varit tillåtet p.g.a restriktioner). Även grupper som 
förkovrat sig inom internationellt arbete och liknande har träffats.  
 
Kommentar 
Det reflektionsarbete kring ”Lärande” som efterfrågas i församlingens input till budgeten kommer att 
genomföras under 2022. Fokusområde ”Ideella” blev istället genomlyst under år 2021. 
 
 
Gudstjänst och musik 
Vi planerade 

• Att fira söndaglig gudstjänst i Eneby, Ättetorp, Krokek och Kvarsebo kyrkor. 



 
 

• Att fira gudstjänster vissa helger i Simonstorp och Kvillinge kyrkor. 
• Att samverka ekumeniskt kring vissa gemensamma gudstjänster. 
• Att fira vardagsgudstjänster på kyrkans öppna förskolor och på förskolorna Liljan och 

Humlan.   
• Att fira andakter på äldreboenden. 
• Att ge människor möjlighet till kyrkliga handlingar i livets olika skeenden. 
• Att fira musikgudstjänster, ge körkonserter och andra konserter. 
• Att hålla kyrkorummen öppna vid vissa tillfällen under veckan, s.k. ”Öppen kyrka”. 

  
Så blev det 
Gudstjänsterna har genomförts som planerat, när så har varit möjligt, p.g.a. restriktionerna.  
När man inte kunde träffas i rummet fanns det möjlighet att delta i digitala pastoratsgemensamma 
gudstjänster. Under Ekumeniska böneveckan i januari sändes ett antal digitala andakter/gudstjänster 
i samarbete mellan Östra Eneby och Vidablickskyrkan. Öppen kyrka blev en möjlighet för människor 
att fira enskild andakt i kyrkorummet. 
 
Konserter har inte genomförts i samma omfattning som vanligt. Även här har det sett olika ut vid 
olika tider under året. En välbesökt utomhuskonsert tillsammans med kyrkogårdsavdelningen 
genomfördes t.ex. i Östra Eneby i början av hösten. Vid jul kunde konserter och gudstjänster med 
många deltagare hållas igen om covidbevis uppvisades vid ingången.  
 
Kyrkliga handlingar har också kunnat genomföras, men med ett begränsat antal deltagare, under 
vissa delar av året. Under sommaren märktes en uppgång i antalet bokningar när fler deltagare än 
tidigare tilläts. 
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Verksamhetsberättelse 2021 för S:t Johannes församling 

Gudstjänst  

Vi planerade:  

Johannesmässa med söndagskola i S:t Johanens kyrka. 

Högmässa i Tingstad kyrka 

Gudstjänster i Styrstad vid speciella tillfällen 

Dop och vigslar på lördagar  

Sju begravningstider i veckan.  

Så blev det: 

På grund av pandemin hade vi under perioden januari till maj endast öppen kyrka i S:t Johannes på 

söndagar. En kortare andakt anordnades med max 8 deltagare. Under veckorna försökte vi bemanna 

S:t Johannes så mycket som möjligt under. Tingstad var inte öppen på söndagarna, men på påsknatten 

firades en enkel påsknattsgudstjänst med 8 deltagare. Det kändes starkt att mitt i pandemin ändå får 

dymla av klockan och fira att Kristus är uppstånden.   

Från juni gavs möjlighet att återigen fira mässa men med begränsat deltagarantal. I S:t Johannes 

skapades en enkel pandemianpassad mässa som repeterades två gånger. Under sommaren firades inga 

högmässor i Tingstad på grund av personalbrist.  

I september öppnades upp att fira mässa utan begränsningar i både Tingstad och S:t Johannes för att i 

december återigen på grund av restriktioner deltagarbegränsas. Vid Alla helgon var det endast 

minnesgudstjänster i S:t Johannes.  

Under hösten startade i arbetslaget en grupp med ansvar att utveckla Johannesmässan. Det arbetet 

beräknas bli klart mars 2022. 

I Styrstad anordnades några musikgudstjänster samt julkrubba på julafton och julotta.    

Från och med första advent är åter igen gudstjänsttiden kl. 11.00 i Tingstad.  

Beträffande dop och vigslar så har bokningarna gått fram och tillbaka under året beroende av hur 

restriktionerna varit. På alla hjärtans dag 14 februari anordnades drop-in-vigslar. Ett 10-tal par vigdes. 

Det kändes som att det fanns ett behov att i pandemin ge möjlighet till högtidlig vigsel i all enkelhet.  

Kommentar:  

Året har präglats av pandemirestriktionerna och det har av många upplevts ryckigt fram och tillbaka.  

De gudstjänstfirande församlingarna upplevde att det var skönt att få fira mässa igen.  

Vid Alla helgon behöver det vara minnesgudstjänster även i Tingstad och Styrstad då många finns på 

kyrkogårdarna. I Styrstad behövs ett mer frekvent gudstjänstliv.  Johannesmässan behöver hitta ett gott 

förhållningssätt med barnens plats i mässan kopplat till söndagsskolan.  
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Diakoni 
 

Stöd och uppmuntran 
 

Vi planerade: Äldreboende, Leva vidare grupp 

 

Så blev det: Vi har inte kunnat genomföra planerade andakter på äldreboenden men vi har till påsk 

och jul delat ut gåvor till varje avdelning ex chokladkartong, pussel, aktivitetsböcker med pennor mm. 

Under sommaren genomförde vi varje tisdag ett sångprogram utomhus på ett äldreboende. Alla i 

personalen som var i tjänst deltog tillsammans med ideella krafter. Mycket uppskattat av både publik 

och deltagare.  

Vi har inte kunnat bjuda in till leva-vidare-grupp men erbjudit enskilda samtal för de som kontaktat 

oss.  

 

Kommentar: Att göra yrkesgränsöverskridande aktiviteter i personalgruppen är stärkande. 

 

Portalen 
 

Vi planerade: Personalnärvaro och deltagande i ledningsgruppen  

 

Så blev det: En av medarbetarna i diakonigruppen jobbar två dagar i veckan på Portalen och är genom 

det kyrkan på plats i Portalen. Svenska kyrkan har under året haft ordförandeposten i ledningsgruppen. 

 

Kommentar: Samverkan med Portalen är en del av den diakonala strategin att sameverka med goda 

krafter och förbättra livvillkoren för människor i närområden att komma i egenförsörjning. 

 
Matbank och arbete/utdelande av gåvor, stöd 
 

Vi planerade: För matbank, julpeng och sommarpeng. 

 

Så blev det: Under våren effektiviserade vi arbetet med matbanken och hade fast dag för utdelande. 

Ideella krafter fanns med i hämtandet och sorterandet av maten. Genom samverkan med 

Stadsmissionen och ansökan till MUCF fick vi extra utrymme att dela ut förstärkta julmatskassar och 

matpresentkort. Vår vanliga sommarpeng och julpeng med gåvan ”De fattigas vänner” genomfördes 

som planerat. Vi har genomfört många diakonala samtal för att tillsammans se vad vi kan bidra med.  

 

Kommentar: Detta är en verksamhet som pågått under hela pandemin. Vi har sett att behoven ökat i 

spåren av pandemin, arbetslöshet och utanförskap.  
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Kyrkomusik 
 

Vi planerade: 
Körövningar med 4 vuxenkörer och en barnkör 

Sång utanför äldreboenden under sommaren 

Tisdagsmusik januari-dec 

Orgelundervisning och orgelakademi för 20 barn 

Orgelrenovering Styrstad 

 

Så blev det: 

Under våren låg vuxenkör-verksamheten nere. Under hösten avvecklades två körer. Sångarna har 

erbjudits delta som försångare i Johannesmässan. Styrstadkören och Seniorkören har fortsatt som 

vanligt under hösten med totalt 60 sångare. Seniorkören med dropin-smörgås före. Medverkan i 

gudstjänst och julkonsert. En avslutning fick ställas in. Barnkören har fortsatt med ca 10 barn, men 

med inställd Luciahögtid.  

 

5-10 personal varje tisdag i somras sjöng/spelade för/med de boende. (Se diakoni.)  

Tisdagsmusiken startade i september med 15 konserter fram till jul. 

 

Orgelundervisning genomfördes, åtta barn/ungdomar, en vuxenelev har deltagit. Höjdpunkten blev 

gemensam konsert för ungdomarna i september. Orgelakademin kunde också genomföras. 

 

Orgelrenoveringen i Styrstad genomfördes på tillfredställande sätt med ny Principal 8’. Orgeln fick 

därefter ljuda vid tre konserter i Styrstad kyrka under hösten: Invigningskonsert, Allhelgonakonsert 

och Styrstadkörens Julkonsert. 

 

Kommentar: 

Körverksamheten har fokuserat på att få igång rösterna och koncentrerats till övningarna. En 

infosatsning i höstas gav ett tydligt tillskott till Seniorkören. 

Konsertverksamheten låg nere första halvåret. Sedan den startade igång igen har det tagit tid att få 

människor att hitta tillbaka. Det kan också bero på att vi börjat med Tisdagsmusiken, som är ett nytt 

koncept på ny tid. Kontinuiteten med konsert varje vecka har verkat ha en positiv effekt. Vi upplever 

en längtan hos människor att få höra musik. 

Utöver detta är en stor del av kyrkomusikverksamheten att planera och leda musiken i gudstjänst och 

kyrkliga handlingar. 

 

 

 

 

Vuxenverksamhet 
 

Öppna Mötesplatser 
 

Vi planerade: Caféer i Johannes, Sopplunch höst och vår, Raggsång styrstad sommar, 

Sommarutflykter, Vandring, Föreläsningar kvällstid 

 

Så blev det: Café Johannes genomfördes under sommaren när vi kunde sitta utomhus. Då hittade nya 

deltagare till oss och goda samtal över kulturgränserna skedde. Ett 20 tal gäster. På hösten fortsatte vi 

bjuda in till enkelt kaffe varje vecka inomhus med musikunderhållning. Antalet sjönk när pandemin 

blev värre. 

Under hösten bjöd vi in till vandring onsdagar varannan vecka i samband med Caféet. 2-3 deltagare.  
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Inställt pga pandemin: Soppluncher, Raggsång, Sommarutflykt, föreläsning kvällstid 

 

Kommentar: Flera av våra vuxenverksamheter riktar sig till människor i riskgrupp. Vi har därför valt 

att bedriva verksamhet med försiktighet. Vi har haft telefonkontakt med flera av våra trogna besökare 

där vi insåg hur stor längtan och ensamheten är och har varit under pandemin.  

 

 

Grupper med syfte och inbjudan 
 

Vi planerade: Drop-in Ånestadgatan, Stickcafé Johannes, Födelsedagsfest, Söndagsskola för vuxna 

 

Så blev det: Stick caféet i Johannes som drivs av ideella krafter har bedrivits till och från beroende på 

pandemiläget. 12-15 st deltagare som stickar, samtalar och delar kunskap. 

Vi bjöd under våren in till söndagsskola för vuxna i anslutning till Andetag. Endast en deltagare. 

Födelsedagsfesten kunde inte genomföras men vi hade planer på att skicka födelsedagskort. Detta blev 

inte av. 

 

Inställt pga pandemin: Drop-in Ånestadgatan, Födelsedagsfest. 

 

Kommentar: Svårt att bjuda in till nya grupper under pandemin. Ideella krafter har varit bra på att 

ställa om och anpassa sig.  

 

 

 

 

 

 

Barn, unga och familj (BUF) 

 

 

Barnverksamhet 
 

Vi planerade för verksamheterna Spanarna, Sökarna, Singing kidz, Söndagsskola, Gårdsfest, 

Sommarlovsaktivitet, Familjeutflykt 

 

Så blev det: Barnverksamhet var under pandemin prioriterad. Spanarna fortsatte sitt Pilgrimstema 

utomhus med vandringar och utflykter. Sökarna startade hösten som ett testpilotprojekt i samverkan 

med Naturkyrkan och Wild and Holly konceptet. Samverkan med djurparken och tydligt tema med 

relation till sig själv, omvärlden och Gud. Grupperna skapade en vårutställning i kyrkan under påsken. 

”Det kommer bli bra”. Singing kidz anpassade verksamheten efter personalsituation och pandemi och 

genomförde träffar och sång.  Ingen Söndagsskola men alltid en pedagog i gudstjänsten. Under hösten 

skickades det hem samtalsunderlag och pyssel till alla barn. Tyvärr en minskande skara från 20 till 5 st 

innan jul. Under sommaren besökte BUF Portenparken och Ljuraparken för pop-up. 

Inställt- Gårdsfest, Familjeutflykt pga pandemin. 

 

Kommentar:  
Ett stort antal har hört av sig kring Öppna förskolan som vi inte startade under 2021 
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Ungdomsverksamhet 
Vi planerade för ungdomsgrupp med träffar, läger och studentfirande. Andetagsgudstjänst. 

Musikverkstan 

 

Så blev det: Ungdomsgruppen har träffats så ofta det gått. Zoom, i kyrkan, i församlingshemmet. Alla 

träffar har varit viktiga och spelar en stor roll i de ungas liv. En träff firande man studenterna. Andetag 

har varit en central del i träffen. Under sommaren hade man längre träffar vilket uppskattades mycket. 

 

Inställt Inga läger. Musikverkstan pga av personalbrist 

 

Kommentar:  

Ungdomarna kommer från hela stan men har sin samlingspunkt hos oss.  

 

Unga ledare  
Vi planerade för steg 1 och Gransnäskurser, ledarträffar och ledarläger 

 

Så blev det: Vi har haft ungdomar på årets alla stiftskurser. Steg 1 kurs under hösten med 3 deltagare. 

Samverka med Borgs församling på stiftskurserna.  

Inställt Ledarträffar och ledarläger har inte genomförts pga pandemin. 

 

Kommentar: Det är svårt att motivera ungt ledarskap när det inte finns grupper att vara ledare i 

 

Kyrka skola 

Vi planerade för Påskspel, julspel och besök av klasser, Samverkan fritidsgård/skola, Storsjung 

 

Så blev det: Påskspelet gick inte att genomföra men vi besökte våra mellanstadieklasser och lämnade 

påsk berättelsen (bibel) och samtalsfrågor. Hösten- Besök från Klingsborgs träningsklass i S:t 

Johannes kyrka. Ett mycket fint möte. Julspel genomfördes för åk 3 med 10 föreställningar både i 

Navestad och i Johannes. Deltog som änglar på Silverdansens skola Musikhjälpenkväll. Under 

sommaren var vi vid Ensjön tillsammans med fritidsgårdarna. Vi var med på Rambodals frita och 

gjorde aktiviteter. 

Inställt Storsjung pga pandemin 

 

Kommentar: Vi har arbetat med att fördjupa och planera vårt arbete med kyrka-skola. Vi har mött 

skolor, rektorer i vårt EST-arbete i Navestad.  

 

Dopuppföljning 
Vi planerade för Dopfester i våra kyrkor och fira personalens dopdagar.  

 

Så blev det:  
Dopdagsfirande Drop -in 10 jan i Styrstad 4/15 barn (4 av 15 inbjudna kom), 14 mars Tingstad 2/10 

barn, 26/9 S:t Johannes 10/19 barn: Familjen bjuds in att hämta sin droppe eller löv och möta sin 

dopkyrka. Brev hem till alla 2-6 års dopdag. Ett mycket lyckat koncept med närhet och relation. 4 

gånger under året har vi firat personalens dopdagar med sång, skål och att de delat sina dopminnen.  

 

Kommentar: Pandemin tvingade oss att tänka om och vi har funnit ett bättre sätt att bjuda in till 

dopuppföljning. Enligt beslutad doppastoral fortsätter vi på detta sätt.  
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Konfirmander 
 

Vi planerade för att få ett avslut på Act-konfirmandgruppen som startade på höstlovet 2020, och OL-

konfirmanderna som startade i januari 2020, för att sedan starta den nya Johannes-gruppen under ht-

2021. 

 

Så blev det: För Act hade det planerats ett tredagarsläger i januari, p.g.a. restriktioner planerades detta 

om till två heldagar med aktiviteter utan övernattning. De träffades digitalt 20/1, resterande terminen 

kunde de ses, med avstånd i stora salen, varannan onsdag 16.30 – 19.00. Det 4-dagars läger som hade 

planerats för under Kristi.him. kunde inte genomföras p.g.a. restriktioner, och planerades om till två 

heldagar med aktiviteter utan övernattning. Samtliga veckoträffar avslutades med Andetagsandakten. 

Den 5 juni kunde konfirmationsgudstjänsten genomföras med en maxgräns på 45 anhöriga, 8 

konfirmander konfirmerades.  

För OL-konfirmanderna såg våren ut så här: 17/1 digital träff, 13/2 heldagsträff i LOK-gården i 

Linköping, 14/2 digital träff, 13/3 heldagsträff i och runt om S:t Johannes församlingshem, 17/4 

heldag i Olstorp, den 13-16/5 planerades det för läger som p.g.a. restriktioner planerades om till två 

heldagar via Zoom, 12/6 heldag i Rimforsa, 14-17/6 sommarläger på Gransnäs och 19/6 övningsdag 

inför konfirmationen. Den 20/6 konfirmerades de 22 konfirmanderna i Styrstadskyrka. 

Konfirmationen planerades med hänsyn till restriktionerna, därför delades gruppen i två där ena halvan 

började i Styrstadgården och andra halvan i kyrkan och så skiftade efter halva tiden.  

Nya Johannes-gruppen påbörjades under hösten. De 5 konfirmanderna träffas varje onsdag och 

avslutas i Andetag. Konfirmationen är planerad till den 4/6-22, i S:t Johannes kyrka.   

 

Kommentar: Under hösten påbörjades ett arbete för att implementera pastoratets riktlinjer, för 

konfirmandarbetet, i vår planering av församlingens konfirmander. I detta arbete vill vi få fram en 

gemensam hållning kring konfirmandarbetet, och få ett gemensamt helhetsgrepp. Detta arbete är 

fortfarande under process och kommer fortsätta under 2022. 

 

 

Navestad 
 

BUF 

Vi planerade för Familjemötesplats Mat i Navet och Popupverksamhet 

 

Så blev det: Under våren bjöd vi in till Mat i Navet men ingen kom. 21okt startade vi på nytt. 7 träffar 

och 15-50 personer. Goda samtal mellan kulturer och religioner och över åldersgränser.  

Popupverksamhet med samtal, reflexutdelning, lek under våren som sedan blev Torsdagskul i 

Ringarna. Genomfördes 20 maj-14 okt. I början med Myran och Portalen.  

 

Kommentar: Relationsbygge tar tid.  

 

Vuxen 
Vi planerade för Hantverksgrupp, Öppen dörr, Tisdagsbingo, Sygrupp, Mindfullness, 

Ekonomistödsgrupp 

 

Så blev det: Utifrån restriktioner har all verksamhet anpassats. Hantverksgruppen – social träffpunkt 

med uppdrag att tillverka dopdroppar, har träffats tisdagar. 7-8 deltagare och verksamheten drivs av 

ideella krafter.  

Öppen dörr – Social träffpunkt med fika och samtal onsdag fm som avslutats med Navestadbön. 1-6 st 

deltagare. 2 personal. 

Rockin Pots integrationskör i samverkan med Portalen startade hösten 21. 15-34 personer deltog en  
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gång i veckan i våra lokaler och med en personal från oss.   

Inställt pga restriktioner: Tisdagsbingo, Sygrupp, Mindfullness, Ekonomistödsgrupp 

Kommentar:  
Samverkan och relation med andra goda krafter hjälper oss att sprida information om våra 

mötesplatser och på så vis nå människors behov och tillfredsställa utifrån möjlighet. 

 

Gudstjänst 
 

Vi planerade för Att stegvis komma igång med ett bön- och andaktsliv i Navestad. Morgonbön och 

lunchbön i anknytning till befintlig verksamhet. Verka för Ekumenisk samverkan. 

 

Så blev det: Ht 2021 startade det, som kom att kallas Navestadsbönen, i direkt anslutning till Öppen 

dörr. En enkel form med psalm, text, reflektion, bön och välsignelse. Kyrkklockan har ringt varje 

torsdag och personal har bett. Vi har träffat ledarna för den sk Navestadsgemenskapen 

(Equmeniakyrkan) två gånger och bett tillsammans. De var även med på en nätverksfrukost. Nästa 

steg var att finnas med på en av deras träffar i hemmet, men det sköts på framtiden p.g.a. ledarnas 

föräldraledighet. 

Kommentar: Av den lilla skara som samlats till Öppen dörr har i stort sett alla stannat kvar på den lilla 

samlingen. Enkelt, avskalat och, enligt återkoppling, värdefull.  

 

 

 

 

 

 

 

Slutlig sammanfattning: 
 

Mycket av årets arbete har präglats av pandemin och restrektioner. Vi har trots det lyckats ställa om 

och även jobbat med utvecklingsarbete kring exempelvis Johannesmässan och matbank.  

Under maj månad drabbades personalen av Covid klustersmitta då 8 personer insjuknade. Året har 

präglats av ryckighet i bemanning på grund av sjukskrivningar.  

Under september gick det i kyrkovalet att förtidsrösta S:t Johannes församlingshem. Det var uppskattat 

av både personal och volontärer att möta alla de som kom för att rösta.  

Församlingsrådet har träffats digitalt till största delen och har genom det haft möjlighet att fullfölja sitt 

uppdrag.  

Det här året kommer att minnas som året där pandemirestriktionerna svängde fram och tillbaka. Vi 

lyckades att ställa om, men det var jobbigt att ställa in. Vi har insett att det viktiga är att vara kyrka, 

inte göra kyrka. Vi drivs av att fortsätta finnas där människor finns mer än att tro att de automatiskt 

hittar till oss om vi öppnar en dörr.  

Men de diakonala behoven kan inte ställas in. Stöd och hjälp har varit vårt gemensamma fokus och 

hela stora arbetslaget har burit uppgiften. 

Pandemin kan hjälpa oss att se över vår verksamhet för vuxna. Vad ska vi prioritera? Vad längtar och 

behöver våra församlingsbor och vår gudstjänstgemenskap? Hur tar vi reda på det? Vi fick upptäcka 

vår längtan efter att få fira gudstjänst igen. 

Navestad fortsätter vara ett fokusområde och vi har insett att det tar tid att bygga relationer och enda 

sättet är att vara på plats. Samverkan är nödvändig för att nå in och ut. Vi har funnits med i EST, bjudit 

in till nätverksfrukost för Goda krafter och varit med på Familjefest 5/11 med biblioteket och andra 

goda krafter. 

 

 

 

 





Verksamhetsberättelse 2021 för S:t Olofs församling 

Kyrkor och kapell 

Vi planerade: Kaplanerna i S:t Olai och Matteus samt verksamhetsansvariga i Hedvig respektive 
Lindö leder gudstjänstarbetet med kyrkvärdar, medarbetare och engagerade i och kring respektive 
kyrka. Församlingsherden samlar regelbundet till kaplansmöte för information och beslut i 
gemensamma frågor. 

Så blev det: Vi präglades av restriktionerna av Covid-19. Första delen av året hade vi inte möjlighet att 
samla till gudstjänst. Därefter har vi arbetat med anpassade gudstjänstformer, maxantal och kontroll av 
vaccinationsbevis. Advent- och julfirande liknade närmast det normala ur ett traditionellt perspektiv. 
Söndagskväll i Hedvig hittade tillbaka till sin form under hösten. Olika former av veckomässor och 
kvällsmässor som Taizéinspirerat och sinnesro har startat upp igen. Under Kulturnatten hade vi 
återigen ett program. Olika musikklasser har haft konserter och undervisning i kyrkorummen. 
Kaplanernas visionära arbete liksom möjlighet till rekrytering av ideella har bromsats. Kaplanerna har 
aktivt arbetat med att hålla kontakten med ideella. En arena för gudstjänst finns i den digitala formen 
där vi på ett sätt når en bredare grupp. Under tiden för Matteus kyrkas invändiga restaurering är 
platsen för den gudstjänstfirande gemenskapen Hedvigs kyrka. S:t Olai kyrka håller öppet även på 
vardagar. Och Lindö kapell söndag vid storhelg.  

Kommentar: Vi är i ett skede där gudstjänstlivet i dess sedvanliga form, och som kommit att bli vår 
identitet i församlingsverksamheten är i omdaning. En av våra största utmaningar framåt är att 
rekrytera ideella. Och att fortsätta med ett lyhört barnperspektiv och generationsöverskridande 
förhållningssätt i kyrkorummen.  
Kaplanerna för S:t Olai och Matteus har möjligheter när gudstjänster och mässor återigen kan firas. 
Matteus kyrka och tillbyggnad behöver återinvigas och tas i anspråk. Vision S:t Olai behöver 
återuppta idéarbetet kring kyrka, park och Stadstorn.  

Kyrkomusik 

Vi planerade: Vi har hela tiden aktivt sökt tillfällen under de tidsfönster som varit öppna som 
möjliggjort konserter, körsång och tagit vara på dessa. Eftersom körsång samt ensembler inte alltid 
varit möjligt har orgelkonserterna betytt mycket för S:t Olof och människors längtan efter musik. 
Konceptet lördagsorgel tog sin form. Ytterligare en bärande del i musikverksamheten har varit 
lunchmusiken vilket också möjliggjort öppna kyrkorum under vardagar. En viktig aspekt i körlivet är 
att barnen sjungit under i princip hela perioden. Det har blivit en stabil faktor i körlivet. 
Orgelakademin under juni -21 hade ett rekord i antal deltagare. Lättnader i restriktioner möjliggjorde 
från september och Kulturnatten till Fjärde söndagen i Advent att vi genomförde en variation av 
konserter och traditionella gudstjänster. En viktig period där våra körer på olika sätt kunde glädjas i att 
samlas.  

Så här blev det: Vi samverkade med Flimmer under Filmfestivalen och i Hedvigs kyrka spelades 
stumfilmen Körkarlen med levande orgelmusik. Kammarkören hade 5-årsjubileum och firade med en 
konsert. Vi lanserade ett nytt körkoncept, Sång i gemenskap, som samlas i Matteus nya lokaler. 
Novakören sjöng på ”I väntan på Lucia”, deltog i insamlingen till Musikhjälpen som gästade 
Norrköping samt sjöng på Kolmårdens djurpark under konceptet Sagojul. Lindökören, S:t Olofs 
Oratoriekör och S:t Olofs kyrkokör genomförde olika julkonserter. 

Kommentar: Kyrkomusiken har en stark prägel i S:t Olofs församlingsverksamhet. Vi tänker att när 
gudstjänstliv och konsertverksamhet blir möjligt behöver körer inventeras och nytt skapas.  

Bilaga 4 ärende 3, KF 2022-04-27



 
 
 
 
 
Diakoni  
 
Vi planerade: Då pandemin fortsatte under hela vårterminen och återkom under hösten, behövde vi 
förhålla oss till de av myndigheterna givna restriktioner och tänka annorlunda. Mycket av det som 
varit självklart blev nu begränsat, men behoven av diakonala insatser minskade inte, snarare såg vi en 
ökning. De redan utsatta drabbades hårdast: ensamhet, ångest, oro inför framtiden, ekonomiska 
bekymmer, relationsproblem och existentiella frågor.  
 
Så blev det: En del verksamheter kunde fortgå i begränsad form och med försiktighet, ibland digitalt. 
Såsom enskilda samtal för själavård och vägledning och hembesök. Musikterapi har getts både enskilt 
och i liten grupp. Vi har genomfört sångstunder utanför flera äldreboenden regelbundet, besökt RIA 
och häktet varje vecka. Förutom enskilda samtal av olika slag har vi kunnat ge möjlighet att stödja och 
hjälpa människor i kontakt med sociala myndigheter, sjukvård, psykiatri, ekonomisk rådgivning mm. 
Många enskilda och familjer söker ekonomisk hjälp från kyrkans fonder. Detta är ganska omfattande 
då vi tar emot hundratals ansökningar under året, där barnfamiljer och äldre prioriteras. Inför jul och 
sommar finns möjlighet att söka extra hjälp. Varje fredag eftermiddag har vi ”fredagsjour”. Trycket på 
den har periodvis varit högt. En måndag i månaden har vi mottagning för papperslösa, som har haft det 
mycket besvärligt under pandemin. Vi lyssnar, samtalar och delar ut presentkort, samt förmedlar 
juridisk rådgivning i vissa fall. Stiftelseutskottet har möte varje månad och behandlar ansökningar om 
olika saker där det handlar om större summor. Bland annat diverse hjälpmedel, tandvård eller annan 
vård. Vi ser att genom individuell ekonomisk hjälp skapas en kontaktyta med samhället och enskilda 
som vi annars aldrig hade mött, möten där vi kan också bidra med annat stöd; andligt, socialt, praktiskt 
eller psykiskt. 
 
Kommentar: Under året har det också pågått ett gediget arbete med att skapa en Diakonipastoral för 
hela pastoratet, för att ge riktning och praktisk vägledning för den diakonala verksamheten. Detta 
arbete fortsätter under 2022. 
 
 
 
Kyrka-Skola 
 
Vi planerade: Att söka samarbete med skolorna inom våra församlingsgränser och genom kontinuerlig 
kontakt upparbeta relationer och ett igenkännande av oss och vad vi står för. Till hjälp för detta har vi 
tagit fram en folder med aktiviteter vi erbjuder, t.ex. ”fråga kyrkan-pass”, jul- och påskspel, visningar 
av kyrkorum m.m. 
 
Så blev det: Påskspelet blev som planerat en kort film där vi med enkel rekvisita och tokiga upptåg 
berättade om påskens händelser. Filmen skickades sedan ut till samtliga lågstadieskolor i 
församlingen.  
Förutom ett antal digitala möten med skolornas krisgrupper hände sedan inte så mycket mer innan det 
var dags för julspel. Vi fick inte komma in på skolorna på grund av restriktioner och de kunde inte 
komma till oss. 
Julspelet blev dock av enligt plan. Ett 10-tal föreställningar bokades in ute på 4 olika skolor 
 
Kommentar: Att arbeta mot skolorna i vår församling är till sin karaktär ett uppsökande arbete. Det är 
aldrig givet att ett samarbete ska uppstå utan allt bygger på relationer. Därför kan också 
förutsättningarna snabbt förändras, personal byts ut eller nya direktiv införs och plötsligt läggs ett 



 
 
samarbete ned eller något helt nytt uppstår. Att arbeta med skolkontakter är att ständigt söka kontakt 
och vara närvarande på skolorna. Detta har av förklarliga skäl inte varit möjligt det gångna året men vi 
hoppas att möjligheten kommer åter. Vi kommer att arbeta vidare med att filma material till skolorna. 
 
 
Nämnden för andlig vård (NAV) 
 
Vi planerade: Vi firar gudstjänst och mässa samt erbjuder samtal både med klienter och personal, vid 
högtider som jul och påsk delar vi ut hälsningar. Vi bjuder in till en samtalsgrupp på anstalten i 
Kolmården. Vi efterstävar att vårt arbete präglas av stabilitet och regelbundenhet. 
 
Så blev det: Arbetet har fortgått såsom planerat. Samtal efterfrågas och antalet deltagare vid 
gudstjänsterna ökar. På häktet kan vi förutom enskilda samtal kan vi erbjuda dop, vigslar, bikt och 
enskild nattvard för de som önskar det. Allt vi planerat har genomförts. 
 
Kommentar: Vi har arbetat utifrån de riktlinjer och säkerhetsbedömningar som Kriminalvården gjort, 
detta har inneburit munskydd och visir. Under några kortare perioder har vi varit utestängda då 
smittspridningen varit hög. 
 
Kyrkan på universitetet 
 
Vi planerade: Året 2021 präglades, liksom 2020, i hög utsträckning av den pågående pandemin. 
Eftersom prognoserna inför 2021 talade om fortsatta restriktioner så planerade vi också 
verksamheten utifrån detta.  
 
Så blev det: Vi fortsatte att sända våra lunchböner via zoom under hela 2021. Det är en trogen skara 
som har följt oss under både 2020 och 2021, inte bara studenter utan också en hel del ”vanliga” 
församlingsbor från hela Östergötland.  
 
Vårt stora glädjeämne från 2020, den nystartade kristna studentgruppen ”Kefas”, förblev en ständig 
källa till glädje och tacksamhet också under 2021. Under året formaliserades gruppen som en formell 
studentförening vid Linköpings universitet, och har ett trettiotal medlemmar. Vårt populära 
korridorfika på campus kunde genomföras vid fem tillfällen under året, när restriktionerna så tillät. Vi 
stod då på Campus Norrköping och delade ut hundra kaffe och kanelbullar till studenterna. Vid juletid 
kombinerade vi ett korridorfika med julsånger, där vi sjöng allsång med studenterna i korridoren. 
Under senare delen av höstterminen kunde vi också genomföra några programkvällar på temat ”Pub 
Existens”, i samarbete med studentpuben Trappan. Vid årets sista Pub Existens var puben nästan 
fullsatt och vi lyssnade på juljazz med några studenter från den kristna studentföreningen. 
Vi har under året fortsatt det goda samarbetet med Studenthälsan och vårdutbildningarna. De 
pedagogiska visningarna, med tillhörande föreläsningar, kunde genomföras både vår och höst, även 
om föreläsningarna fick ske digitalt. Även minnesstunder, i samband med dödsfall bland studenter, 
fick genomföras digitalt, men det blev fint också.  
 
Kommentar: Under året har vi noterat att de digitala mötesplatserna inneburit en möjlighet för oss att 
nå ut till fler studenter. För en del är det enklare att knyta an via digitala kanaler än IRL, 
 
Sverigefinsk verksamhet 
 
Vi planerade: Början av året präglades av pandemin och i vårt pastorat hade vi inte vanlig verksamhet 
i gång. Eftersom vi är en mindre grupp, känner vi våra församlingsbor ganska väl och vi kunde hålla 
kontakt med människor på olika sätt. 
 
 



Så blev det: I stället för vanliga gudstjänster i början av året, fanns det möjlighet att hämta ett blad i 
våra kyrkor med en text och betraktelse, som man kunde ha med sig på en vandring, olika texter varje 
månad. Vi utvecklade och utökade också nationellt den sverigefinska telefonjouren och vi satsade 
extra på tidningen Himmeli. Vi gjorde även några digitala andakter. 
Från och med hösten kom den vanliga verksamheten i gång. Förutom gudstjänster, ordnade vi en 
stiftsdag. Vi sjöng De vackraste julsångerna i Hedvigs kyrka. Vi ordnade också ett större 
Självständighetsdagsfirande i samarbete med kommunen. I samarbete med kommunen ordnade vi 
även en skrivarkurs på finska med författaren Maarit Turtiainen i Hedvigs prästgård. 
Vi ordnade också julgröt med julsånger i Skärblacka, Skogsängsgården. 
På måndagar har vi också måndagsträffar i prästgården med många olika sorters aktiviteter.  
Kyrkvärdar deltog i kyrkvärdsutbildning i Stockholm. 
Vi har också besökt regelbundet Vrinnevihuset, där det finns en finskspråkig avdelning. Personalen 
där är angelägna om att vi kommer och att de äldre får sjunga och tala på sitt modersmål.  
Många finskspråkiga deltar också i prästgårdens verksamhet. 

Kommentar: Det finns en längtan att träffas och vi har anpassat verksamheten efter förutsättningar. 

Hedvigs prästgård 

Vi planerade: Verksamheten under vårterminen i Hedvigs prästgård var begränsad på grund av 
pandemin. Lokalerna bedömdes att vara för trånga för större samlingar. 

Så blev det: Det ordnades pilgrimsvandringar och meditationer då möjligheten uppstod. Retreater var 
fullbokade och det fanns mindre samtalskvällar och på Hedvigs prästgårds fb-sida lades det ut länkar 
till olika föreläsningar, artiklar och digitala andakter. På kulturnatten var det ikonutställning. Måla-
bibeln- gruppen samlades för att arbeta med texter på ett nytt sätt och en katekumenatgrupp samlades 
för att samtala om tro och liv.  
Meditativ dans var någonting nytt, en sorts frigörande, stilla dans där kroppen kan uttrycka rörelser 
som bön. Det fanns även verksamhet på finska – måndagsträffar, skrivarkurs och andra samlingar.  
Trädgårdsträffar fanns från tidig vår till sen höst. Vi arbetade i örtagården och hade naturtema med 
samtal och så småningom också fika. Sommartid var det meditationer utomhus samt 
labyrintvandringar. Klimatfrågan och relationen till naturen är en sorts andlig fråga. 
Prästgården har varit en särskild plats för stillhet, reflektion och samtal om livets olika frågor.  
Gemensam reflektion är någonting viktigt för oss även inför framtiden. 

Kommentar: Gemensam reflektion är någonting viktigt och vi har ställt om det som har varit möjligt. 

Slutlig sammanfattning: 
S:t Olofs församlings verksamhet har under det historiskt annorlunda 2021 präglats av att vara vaken 
och lyhörd för det tidsfönster av möjligheter som funnits. Och samtidigt balansera det med ansvaret att 
förhindra smittspridning. Tillbyggnaden vid Matteus samt ombyggnaden i Kyrkans hus har gett oss 
nya efterlängtade möjligheter. Att skapa öppna och tillgängliga kyrkorum har varit en hög prioritet. Vi 
fortsätter att skapa stabilitet och bedriva utvecklingsarbete för att vara en innerstadsförsamling med 
musikprofil, där församlingens grundläggande uppgifter blir tydliga. Verksamhetsberättelsen har sin 
utgångspunkt i det som är församlingsrådets inriktningsmål i budgetarbetet samt 
pastoratsgemensamma verksamheter som universitet, sverigefinskt, prästgård och NAV. 

Linda Folebäck 
Församlingsherde S:t Olof 



Verksamhetsberättelse 2021 för Kyrkogårdsförvaltningen 

Miljö och hållbar utveckling  
Norrköpings kyrkogårdsförvaltning ska vara med och forma en hållbar framtid. Det är en självklarhet 
att vi tar hänsyn till hållbar utveckling och klimatpåverkan i alla våra beslut och processer. Hur vi gör 
saker och vad vi väljer att göra blir också en del av samhällsutvecklingen och Norrköpings 
kyrkogårdsförvaltning har all anledning att ligga i framkant. Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Förutom krematoriet har Norrköpings kyrkogårdsförvaltning fokuserat på att ställa om förvaltningens 
maskinpark. Främst innebär detta att vi successivt bytt ut maskiner när de går sönder eller är för gamla 
till fossilfria alternativ, men i vissa fall har vi bytt ut maskiner i förväg. Målet med maskinparkens 
omställning är att:  
Alla dieselmaskiner ska drivas med HVO  
Alla bensindrivna gräsklippare ersätts med maskiner som kan drivas med HVO  
Bensindrivna handmaskiner ersätts med batteridrivna maskiner  
Bensindrivna truckar byts till batteridrift  
Långsiktigt mål för förvaltningens maskinpark och förvaltningen som helhet är att bli helt fossilfri. 

Krematoriet  
Arbetet med om- och tillbyggnaden av Norrköpings krematorium har pågått under hela 2021. Det är 
ett stort och omfattande projekt som är av intresse för människor i Norrköping. Arbetet har präglats av 
respekt och värdighet för den verksamhet som ska bedrivas i byggnaden. Tidplanen har hållits och 
arbetet har flutit på utan några stora problem. När det nya krematoriet står klart innebär det att det 
kommer att drivas med ett fossilfritt drivmedel RME (rapsmetylester) vilket innebär en stor positiv 
miljöeffekt. Vidare innebär tillbyggnaden och renoveringen en positiv inverkan på arbetsmiljön för de 
anställda. Planen är att det nya krematoriet ska stå klart och vara i drift i april 2022.  

Arbetsmiljö 
En god arbetsmiljö kräver flera olika pusselbitar i en organisation. På Norrköpings 
kyrkogårdsförvaltning har vi varit förskonade från fysiska arbetsmiljöolyckor och vi jobbar på att 
skapa variation i arbetsuppgifter för att minska riskerna för belastningsskador. Men i stor utsträckning 
är vi också varandras arbetsmiljö och att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön är minst lika 
viktigt som den fysiska. Vårt långsiktiga mål i förvaltningen är att ha en god arbetsmiljö utan 
arbetsskador som präglas av öppenhet och värme. 
Under 2021 hade kyrkogårdsförvaltningens ledningsgrupp i uppgift att ta fram en ny struktur för ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Fokus ska ligga på den psykosociala arbetsmiljön.  
Alla arbetsledare i förvaltningen gick under 2021 en utbildning i arbetsmiljöansvar både gällande den 
fysiska och psykiska arbetsmiljön.  

Slutlig sammanfattning 
Vi kan konstatera att de mål vi satt upp för verksamhetsåret 2021 har kunnat genomföras. Detta beror 
på att våra medarbetare har tagit ett stort ansvar i sitt uppdrag och verkat mot uppsatta mål och på ett 
positivt sätt bidragit till utveckling. Det finns en vilja och drivkraft att förändra för att förbättra vilket 
leder till att gemensamma insatser ger ett bra resultat med kvalité. Kyrkogårdsförvaltningen utför ett 
viktigt samhällsuppdrag vilket uppfylls och sköts respektfullt, värdigt och med stolthet. Vi skapar 
trygghet för människor i Norrköping.  
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Instruktion: 
1.  Byt ut rubrikerna ”Verksamhetsområde” till t ex Gudstjänst, Barn och ungdom, Ideellt arbete eller 
 annan rubrik från er församlingsinstruktion/verksamhetsplan. 
2.  Beskriv kortfattat, gärna i punktform, vad ni planerade att göra/genomföra under året för varje 
 verksamhetsområde. 
3.  Beskriv kortfattat, gärna i punktform, vad ni har genomfört och hur det stämmer överens eller 
 avviker från planeringen.  
4.  I de fall ”Så blev det” skiljer sig från ”Vi planerade” beskrivs detta kortfattat under ”Kommentarer”. 
5.   Skriv en kort sammanfattning av året i sista rutan, ”Slutlig sammanfattning”.  
 
 
Skickas in till nkoekoavd@svenskakyrkan.se eller asa.af.ekenstam@svenskakyrkan.se 
 senast den 28 februari 2022. 

mailto:nkoekoavd@svenskakyrkan.se
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Verksamhetsberättelse 2021 för kyrkoherdens verksamhet

Kyrkoherdens verksamhet 

Vi planerade: 
1. Utvecklingsdagar med styrningen och ledningen i pastoratet
2. Gemensam medarbetardag
3. Pastoratsdag
4. Utveckla Kolmårdskyrkan/Naturkyrkan
5. Utveckla Hållbar utveckling
6. Utveckla samarbetet med Stadsmissionen
7. Utveckla ledarskap i pastoratets ledningsgrupp och församlingarnas/enheternas ledningsgrupper
8. Bedriva krisarbete i skuggan av pandemin och regeringens restriktioner

Så blev det: 
1. Utvecklingsdagarna ersattes med inspelningar
2. Gemensam medarbetardag sköts upp för att slutligen ställas in
3. Pastoratsdagen ställdes in
4. Projektet utvecklades under hela året och samarbetet med djurparken fördjupades. När det var
möjligt hade vi aktiviteter i kyrkan, som under året ändrade namn till Naturkyrkan.
5. Projektet utvecklades under hela året.
6. Projektet att etablera Stadsmissionen i Norrköping följde planen med framgång.
7. Under hösten genomfördes kvalificerade utbildningar.
8. Pastoratets krisgrupp fungerade fullt ut under hela året.

Kommentar:  
Varierade pandemirestriktioner påverkade kraftigt möjligheterna att samla till gudstjänst och bedriva 
verksamhet. När det var möjligt genomförde vi digitala möten och våra digitala gudstjänster var 
uppskattade under hela året. Vår kommunikationsenhet har byggt upp en mycket god kompetens att 
producera digitala inspelningar. Generellt har vi under året skaffat oss en stor vana att medverka i 
digitala möten. 
Vi fortsatte vara kyrka fullt ut också under pandemin. Vi visade att vi är en kyrklig organisation som 
har kapacitet att ställa om och anpassa sig efter läget och förutsättningarna. 
De stora gemensamma projekten fungerade trots pandemin, även här var digitala möten en god hjälp. 

Diakonicentrum 

Vi planerade: 
1. Att driva en samtalsmottagning för unga.
2. Att samverka med övriga samhällsaktörer kring unga.
3. Att utveckla det diakonala arbetet.

Så blev det: 
1. Samtalsmottagningen fungerade fullt ut. Behovet ökade under året och fler sökte sig till samtal.
Stundtals skedde alla samtal digitalt.
2. Möjligheterna till samverkan var kraftigt begränsat.
3. Verksamhetschefen inledde projektet med att ta fram en diakonipastorat för pastoratet (klart 2022).
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Kommentar:  
Värdet av en fungerande samtalsmottagning för unga blir mycket tydligt i tider av kris. 
 
 
 
Slutlig sammanfattning: 
Vi fortsatte att vara kyrka i vår trakt och vår stad och visade både för oss själva och andra att vi är 
fortsatt relevanta och har något sätt säga och tillföra till människor och organisationer i Norrköping. 
 
 
 



Verksamhetsberättelse 2021 för kansliet 

Digitalisering 

Ett av kansliets prioriterade områden i FIN är digitalisering. Arbetet styrs mycket utifrån 
användarens/verksamhetens behov men också utifrån krav från kyrkan nationellt och utvecklingen i 
samhället. Exempel på digitaliseringsarbete under året är att förskolorna nu kan tidrapportera digitalt, 
via terminaler i sina lokaler, att församlingarnas och diakonins fondhantering nu har ett digitalt stöd 
och att våra rutiner kring anställningar är digitala. Vi har också bytt telefonväxel för pastoratet, från en 
analog till en digital, vilket möjliggör en stor förenkling, t ex genom ökad rörlighet, och dessutom ger 
stora besparingar. 

Då pandemin fortsatte, fortsatte också behoven av digitala möten. Kansliet har tillhandahållit tekniska 
plattformar, stora och små skärmar, support och utbildning för detta.  

Under året har förberedelser påbörjats för att pastoratet ska flytta över stora delar av sin IT-plattform 
till nationell nivå och deras lösning som kallas ”den digitala arbetsplatsen”. Syftet med detta är att alla 
i hela Svenska kyrkan ska kunna jobba på ett modernt sätt med digitala verktyg, att sänka kostaderna 
och säkra IT-driften. Själva flytten till den nya plattformen kommer att ske under 2022. 

Del av helheten 

Att vara en ”del av helheten” är en viktig aspekt för kansliet som vi tydliggjort i FIN. Det innebär att 
vi, som den administrativa resursen i pastoratet, är en del av, ett stöd för och ibland en förutsättning 
för hela organisationens arbete med att bidra till ett gott liv för alla i Norrköping. 

Under året har arbetet fortsatt med att utveckla AC (administrativt center) till att bli pastoratets 
gemensamma pastorsexpedition. Sedan tidigare sker bokning av alla dop, vigslar och begravningar i 
pastoratet på AC, och fr o m i år även själva schemaläggningen av de kyrkliga handlingarna. På detta 
sätt får vi en samlad bild och överblick av vår verksamhet som gör vår planering och uppföljning 
bättre och mer träffsäker.   

Flera avdelningar har under året genomfört regelbundet ”studiebesök” i verksamheten. Detta för att 
sätta sig in verksamheten och bättre förstå hur vi på bästa sätt kan stötta och bidra till utvecklingen. 

Att vara en del av helheten innebär också att hjälpas åt inom hela Svenska kyrkan. Under året har 
kansliet utfört tjänster inom ekonomi, lön och IT åt Östra Vikbolandets pastorat och Västra 
Vikbolandets församling.  

Tillsammans är vi kyrka. 
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Valet 
 
Den 19 september var det kyrkoval. Ansvaret för kyrkovalet vilar ytterst på valnämnden, som är 
tillsatt av kyrkofullmäktige. Men för mycket av den praktiska hanteringen och administrationen 
svarade kansliets personal. Då bemanningen på kansliet är slimmad och kompetensen kring valet är 
mycket specifik, togs en extra resurs in för att bidra i det omfattande valarbetet. Valnämndens 
återkoppling av genomförandet av valet har varit mycket positiv. 
 
 
 
 
Slutlig sammanfattning: 
 
Kansliet har under året kunnat arbeta med och genomföra det som var planerat. Valet tog en del 
resurser och gjorde att en del annat fick vänta. Men då valet också är ett fundament i vår kyrka är det 
en självklar prioritering. Pandemins fortsatta framfart bromsade arbetet något, men i stort sett har allt 
kunnat genomföras som var planerat. 
 
 
 




