
Borgs församlingsråds input till budget 2022 

1. Det här blir viktigast 2022 för vår församling
I Borgs församling ser vi att det viktigaste år 2022 kommer handla om att återvända efter
pandemin. Förhoppningen är att hösten 2021 kommer påbörja arbetet med att återgå till det
nya normala och att 2022 då kommer behöva vara en viss nyetablering för att våra
församlingsbor ska känna sig välkomna och återvända. Över lag ser vi att det viktiga är att
öppna upp och finnas tillgängliga.

2022 blir det viktigt att erbjuda verksamhet för alla åldrar. Likaså att verksamhet som varit 
uppskattad innan behöver få återvända även om det tar tid för folk att hitta tillbaka. Det 
kommer vara ovant för människor att gå på fysiska gudstjänster men vi vet att de är saknade 
och därför måste de erbjudas även om deltagandet är lågt inledningsvis. För att det ska vara 
hållbart att satsa på att verksamheterna ska komma tillbaka kommer det vara viktigt att 
använda de ideella krafter som finns i församlingen på ett bra sätt.  

Under pandemin är det också så att delar av samhället inte stannat av på samma sätt, 
människor har flyttat på sig vilket exempelvis betyder att områden i församlingen förändrats 
med exempelvis nya barnfamiljer. Vi ser därför att det är viktigt att erbjuda verksamhet i hela 
församlingen, både där den funnits förut och där det uppstått nya behov. Nya föräldrar i 
församlingen över lag är en viktig grupp att satsa på då vi vet att det har varit en utmaning 
och väldigt ensamt att bilda familj under pandemin och att det behöver finnas stöd och 
gemenskap att få.  

Utmaningen som pandemin inneburit har också gett oss nya sätt att arbeta. Det kommer 
vara viktigt att bevara de positiva delarna av det. 

Det nya normala kommer också innebära att utmaningar kvarstår och att människor som fått 
det sämre under pandemin kommer ha det svårt att ta sig ur det. Diakonin kommer fortsätta 
vara viktig. Det diakonala arbetet vänder sig till människor i livets alla skeden. Det kommer 
vara viktigt att kunna möta dem i hela församlingen.  

2. Det här vill vi göra 2022 i vår församling
Vi vill erbjuda gudstjänster regelbundet i hela församlingen. Under pandemin har vi haft
digitala gudstjänster vilket vi vill fortsätta med också för att tillvarata det vi lärt oss av
pandemin. Vi vill att gudstjänsterna ska utvecklas och använda de ideellas kompetens. Vi vill
även att musikverksamheten ska utvecklas.

Verksamhet för alla åldrar innebär många saker. Vi vill kunna visa att våra viktiga moment, 
som dop, konfirmation och vigsel, kan ske även om man under pandemin missade de 
traditionella tiderna att göra det. Vi vill att barngrupperna som fanns och uppskattades innan 
återvänder där behovet kvarstår men att det också kan finnas utrymme att etablera nya. En 
specifik målgrupp vi vill erbjuda verksamhet för är föräldrar. Det kan både handla om 
babysång för gemenskap, barngrupper för avlastning och familjeverksamhet för att skapa 
nätverk. Även församlingsbor i mitten av livet behöver mötas där de är och behovet behöver 
styra vilket gör att det kan handla om körer, samtalsgrupper och bibelstudium. 

För att kunna göra ovanstående behöver vi kunna satsa på nya idéer och projekt men också 
grunda med det väletablerade. Det vi lärde oss av arbetet under pandemin vill vi ta med oss, 
likaså flexibiliteten som gjort att vi kunnat ställa om när det behövs. Vi vill också fortsätta 
samverka med våra samarbetspartners vilket efter pandemin kommer innebära att vi är den 
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bärande aktören då exempelvis föreningar haft ännu svårare att gå runt under pandemin. I 
och med att människor fortsatt flytta på sig är nya områden, som Kimstad, familjetäta och vi 
vill att de ska hitta vår verksamhet vilket innebär att vi behöver utrymme att prova, synas och 
finnas. 

Vi vill att vårt diakonala arbete i församlingen ska nå dem som behöver det. Det innebär 
tillgänglighet för samtal, matbanken och samverkan inom pastoratet. Under pandemin har vi 
inte kunnat vara närvarande på församlingens äldreboenden och för församlingens äldre 
generellt som tidigare, det vill vi kunna erbjuda igen för att ta ansvar för den ensamhet och 
de svårigheter som pandemin inneburit för dem.  

Vi vill fortsätta ligga i framkant med miljöarbetet. Under 2022 vill vi att det ska satsas på 
hållbarhet med exempelvis solceller. 

Vi vill ha en plan för Skärkinds kyrka att förhålla oss till under 2022. Ovissheten gällande 
planeringen för Skärkinds kyrka är en otrygghet för våra församlingsbor i Skärkind och vi 
behöver kunna återfå visst förlorat förtroende genom tydlig kommunikation.  

3. Så här vill vi bidra till pastoratets utveckling enligt FIN 2020 
Vi vill att pastoratet ska satsa på miljöarbetet. Miljö och hållbarhet är en viktig fråga för Borgs 
församling och vi vill att det ska vara en viktig fråga för hela pastoratet vilket vi kan bidra med 
som föregångare och med initiativförslag som laddstolpar och solceller på fler ställen i 
pastoratet.  

Vi vill att pastoratet ska utveckla ett helhetstänkt gällande barn och ungdom. Norrköpings 
pastorat behöver etablera sig som en samarbetspartner för att möta de utsatta barn och 
ungdomarna i pastoratet. Vi kan exempelvis se att kyrkan saknas i trygghetsarbetet i city. I 
Borgs församling finns ett etablerat samarbete med polisen som rör sig i Klockaretorpet, 
genom det kan vi bidra för att sprida samarbetet till hela pastoratet.  

Vi vill att pastoratet som stort ska använda ideella på ett bra sätt. Där tycker vi att vi har goda 
exempel för pastoratet, som lekmannaledda gudstjänster. Vi vill bidra med våra goda 
exempel.  

Vi ser ett behov av att pastoratet utvecklar arbetet med flexibiliteten i bemanning av 
församlingarnas verksamhet. Vi ser att arbetet är på gång genom bemanning på pastoratets 
begravningar och ett liknande tänk behöver finnas på fler områden.  

 

 



Församlingsrådens input till budget 
2022 
1. Det här blir viktigast 2022 i Kolmårdens församling 

Från FIN 
Vi utgår från de fokusområden som finns i församlingsinstruktionen för Kolmårdens församling, se 
sid. 17 i FIN: 

 
FOKUSOMRÅDEN 
Under de närmaste åren ska vi särskilt fokusera på följande områden: 
 
Diakoni 
Diakoni handlar om trons konkreta uttryck – ”Att leva sin tro”. Vi ska tillsammans 
reflektera kring och utveckla diakonin i församlingen. Vad innebär den ”professionella 
diakonin” i förhållande till ”diakoni som förhållningssätt”? Vad innebär det konkret för 
arbetet i Kolmårdens församling? Vi utvecklar det diakonala arbetet utifrån de specifika 
utmaningar som finns i vår församling. 
 
Lärande 
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. 
 
Ideella 
Det ideella arbetet är viktigt för vår församling i dag och i framtiden. Hur vill 
människor engagera sig ideellt i dag i vår församling? Vi tar nytag när det gäller att 
reflektera kring och utveckla det ideellaarbetet i Kolmårdens församling.  

 
Pandemin 
All verksamhet för vuxna har varit nedlagd under största delen av året 2020. Gudstjänsterna har inte 
kunnat firas som vanligt under 2020. Barn – och ungdomsverksamheten har genomförts under större 
delen av året 2020 – men med restriktioner. Kyrkliga handlingar har genomförts, men med 
restriktioner. Många dop och vigslar har om/avbokats. Till följd av detta behöver vi under 2022 
fortsätta prioritera och omvärdera vad som blir viktigast att genomföra när det gäller gudstjänster, 
kyrkliga handlingar och verksamheter. Vi behöver komma fram till om nya behov under pandemin 
leder till nya initiativ från oss. 

 
2. För vårt arbete under 2022 betyder det följande (det här vill vi göra):  

Diakoni 
Under 2020 reflekterade arbetslaget kring Fokusområde diakoni. Detta ledde bl.a. till att en 
diakonigrupp för hela församlingen bildades. Ingvar Sjögerud är ledare och diakonimedarbetare från 
alla enheter ingår i gruppen. Man kraftsamlade kring vissa viktiga diakonala områden – t.ex. 
matutdelning under pandemin och samverkan med externa aktörer. Under 2022 fortsätter denna 



grupp sitt utvecklingsarbete enligt verksamhetsplan. Gruppen arbetar konkret utifrån de behov som 
finns i församlingen. 

I enheterna kommer vi fortsätta att utveckla det diakonala arbetet utifrån modellen 
”Diakonitriangeln” som tagits fram av Svenska kyrkan på nationell nivå. Modellen är ett redskap för 
att utvärdera och vidareutveckla det konkreta diakonala arbetet.  

I det diakonala arbetet blir det viktigt att uppmärksamma och svara upp mot behov som uppstått i 
pandemins spår.  
 
Ideella 
Under 2020 blev Sigrid Wessén utsedd till samordnare för församlingens arbete med idealitet. Sigrid 
samlar en grupp anställda medarbetare från alla enheter som arbetar med att utveckla 
ideellafrågorna. Under 2021 fördjupar sig gruppen genom Linköpings stifts processutbildning ”Att 
vara kyrka”. Hela arbetslaget reflekterar under 2021 över frågorna kring ideella-arbetet. Tanken är 
att detta ska utmynna i en handlingsplan inför 2022 som då ska sjösättas. Under 2022 kommer vi att 
arbeta utifrån handlingsplanen. Vi kommer då att ha konkreta svar på frågorna- Varför, hur och vad 
blir viktigt i arbetet med ideella. 

Lärande 
Kolmårdens församling är en folkkyrka och vi har en stor verksamhet för alla åldrar på våra olika 
geografiska platser. En viktig del i verksamheterna är lärande. Under 2022 kommer vi att genomlysa 
och reflektera kring hur lärande tar sig uttryck i våra grupper och mötesplatser. Därefter kommer vi 
att utveckla och anpassa verksamheterna så att de har ett tydligt syfte som grundar sig i kyrkans 
uppgift. En av Svenska kyrkans viktiga bidrag till samhället är att genom våra meningsskapande 
berättelser och sammanhang ge möjlighet till att känna att deras liv är meningsfulla och del av något 
större. Arbetet med ungdomar är ett särskilt viktigt område för detta. 
Övrig reflektion  
Fokusområdena ovan ingår som viktiga beståndsdelar i alla verksamheter, framförallt våra 
mötesplatser för barn och ungdom, gudstjänstliv, musikverksamhet och arbete för äldre, som utgör 
en stor del av vårt budgetarbete. Kaplanerna har ett särskilt ansvar för utveckling av gudstjänstlivet 
och musikerna för musikarbetet. 
 
3. Så här vill vi i Kolmårdens församling bidra till pastoratets utveckling enligt 
FIN 2020 

Kolmårdens församling vill bidra till pastoratets utveckling genom att ge möjlighet för människor att 
ha livslånga relationer med Svenska kyrkan. Vi finns som en del av samhället på flera geografiska 
platser i vår stora församling. För oss är det viktigt att många olika slags människor känner sig hemma 
i kyrkan. Vi vill fortsätta med – och vidareutveckla – vår folkkyrkoidentitet för att hela pastoratet ska 
leva. Vår lutherska identitet är viktig med nåden i centrum.  
 
Vi vill vara en synlig, verksam kyrka som kan kraftsamla på många olika sätt i Norrköpings pastorat 
när det behövs. Kolmårdens församling vill fortsätta att bidra på ett särskilt sätt med diakoni och 
konfirmand/ungdomsarbete till helheten.  
 
 
 



Underlag till budget 2022 – S:t Johannes församlingsråd  

 

För församlingsrådet är de utmaningar som nämns i församlingsinstruktionen 2020 centrala 

och viktiga för församlingen och det ska också självklart prägla budget 2022. 

Flera av utmaningarna är formulerade i frågeform och församlingens uppdrag är att i dess liv 

och verksamhet söka svaren på dessa frågor: 

- Mångfaldsarbete: Hur kan församlingslivet i S:t Johannes spegla den mångkulturella 

omgivningen. 

- Medlemskap och dop: En särskild utmaning för S:t Johannes är att en majoritet av 

den gudstjänstfirande församlingen har sina rötter i andra kyrkotraditioner och många 

är inte medlemmar i Svenska kyrkan. Hur hanterar vi det? 

- Barn och unga: Hur kan relationen till barn och unga stärkas så att man som ung 

människa väljer att stanna kvar i kyrkans gemenskap? 

- Diakonal kyrka: Hur möter S:t Johannes den nöd som finns? Vilka ska 

prioriteringarna vara? Och hur kan vi samverka i högre grad med övriga 

samhällsaktörer? 

- Egen fördjupning: Det kan vara en utmaning att prioritera den egna fördjupningen så 

att tron, och handlingen som utgår från tron, leder rätt. Stöd och handledning blir 

därför viktigt för alla som arbetar i kyrkan, anställd som ideell, för att orka möta och 

hjälpa. 

 

För att fördjupa och utveckla dessa utmaningar anser församlingsrådet att det behöver satsas 

på: 

- Utveckla arbetet med frivilliga och ideella, särskilt för unga ledare.  

- Att ge arbetslaget möjlighet att arbeta ihop sig och få möjlighet till fördjupning och 

utveckling.  

- Skapa en ett gudstjänstliv som präglas av mångfald och generationsöverskridande. 

- Att arbetet i Navestad får bärighet och att vi genom olika mötesplatser hittar former 

för gudstjänstliv. 

- Utveckla arbetet i Styrstad med bland annat en förstudie i Lundbyområdet. 

- Att det diakonala arbetet utvecklas och att samarbetet med andra aktörer utvecklas.   

 

Så här vill vi bidra till pastoratets utveckling enligt FIN 2020. 

- Vara kyrka med diakonal medvetenhet i ett sammahang där behoven är stora.  

- Vägkyrkan, orienteringskonfirmander och orgelakademin är specifika verksamheter 

som församlingen bidrar med. 

- Att genom arbetet i Navestad visa att vi vågar vara kyrka i ett utsatt område. 



Budgetprioriteringar 2022 för S:t Olofs församling  
 
Församlingen i innerstaden  
S:t Olofs församling finns för de boende och för dem som vistas i Norrköpings innerstad. S:t 
Olai kyrka med Olaigården, Stadstornet och Olaiparken är en viktig plats i centrum. Hedvigs 
kyrka finns vid Rådhuset och Tyska torget och bildar en miljö med Prästgården och kvarteret 
Väktaren. Matteus kyrka med sin nya tillbyggnad tar plats vid Folkparken. Dessa tre kyrkor är 
genom sin fysiska placering mötesplatser för många människor. Lindö kapell fyller en viktig 
plats i sin del av staden och är ofta vald när människor samlas för dop eller begravning. 
 
S:t Olofs prioriteringar 2022 
Församlingen har en musikprofil och en diakonal hållning som vi vill ska genomsyras i de 
prioriteringar som fördelas på tre huvudområden. 
 

- Öppen kyrka. Det finns många skäl att hålla kyrkorna öppna för den som vill kliva in i 
ett avskilt rum för helighet. Besöket i rummet kan ske för att söka stillhet, förundran 
och bön eller kanske ett samtal med en medmänniska. Vi vill fortsätta hålla Hedvig, 
Matteus och S:t Olai kyrkor öppna varje vardag och Lindö kapell en dag i veckan. Det 
krävs många ideella för att hålla kyrkorna öppna och vi behöver fortsätta att satsa på 
rekrytering av ideella. Den som väljer att vara vardagskyrkvärd behöver också 
utbildning och stöd för sitt uppdrag. Satsningen på att rekrytera och rusta de ideella 
ska intensifieras och nya vägar behöver prövas. Det blir en omstart efter pandemin. 
 

- Gudstjänst. Att samla människor till bön, psalmsång och mässa är viktigt i vårt arbete. 
Vi vill erbjuda en bredd för dem som söker gudstjänstgemenskap i innerstaden. 
Oavsett uttrycksform är den gemensamma samlingen viktig och angelägen. I de fyra 
gudstjänstrummen ska det firas gudstjänst. I verksamheten bland de yngsta barnen, i 
ungdomsgrupper, samt vid våra besök på äldreboenden samlar vi till andakt. Men det 
är också angeläget att kraftsamla kring söndagens gudstjänst. Den ska vara en 
samlingspunkt som strävar efter att vara generationsöverskridande, vilket betyder att 
vi behöver fortsätta arbetet med gudstjänstens språk och tilltal. Musiken, liturgin, 
orden och rummet samspelar i upplevelsen. Kyrkorummen ska även rymma konserter, 
lunchmusik och körverksamhet. 
 

- Barn och unga, 0 – 20 år. I ett sekulärt samhälle behöver barn och unga få mötas och 
samtala om existentiell hälsa vilket kan ta sig uttryck om Gud, tro, att vara människa 
eller religionsdialog. Många barn och unga som växer upp i Norrköping har behov 
som behöver en diakonal hållning och kompetens. I musikverksamheten finns kör för 
barn och unga samt orgelundervisning. Skolkontakter är viktiga för oss och under 
pandemin har nya möjligheter uppstått då våra kyrkorum använts som 
undervisningslokaler för att underlätta för musikklasser att hålla avstånd.  
 

Församlingens bidrag till pastoratets vision och utveckling utifrån FIN 2020 
De tre ovanstående budgetprioriteringarna speglar vår ambition att vara med och bidra till ett 
gott liv för alla som bor och vistas i Norrköping. Våra aktivitetsområden vill verka för en 
levande innerstad där Svenska kyrkan är en synlig och tydlig aktör i samverkan med såväl 
Norrköpings kommun som skolor, föreningar och företag. Vi vill möta människors livsfrågor 
och satsar på att våra miljöer, lokaler och kyrkorum präglas av upplevelser och gudstjänster. 
2022 blir ett år av återhämtning och nyutveckling. 
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