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Borgs församlingsråds input till budget 2023  

Dokumentet är framtaget utifrån antagandet att det inte blir några nya pandemirestriktioner under 2022 och 
2023.  

1. Det här blir viktigast 2023 för vår församling

Borgs församling är en till ytan stor församling med åtta kyrkor och en stor variation i bebyggelse och 
befolkningsstruktur. Verksamheten i och kring de olika kyrkorna varierar utifrån såväl behov som 
resurstillgång. Varje kyrka har ha sin särart med sina respektive styrkor.  

Det som blir viktigast under 2023 kan sammanfattas i tre punkter 
- att vårda och utveckla det som fungerar väl
- att vattna det som börjat gro
- att lite särskilt beakta och uppmuntra utveckling efter omstarter under 2022.

Gemensamt för de tre punkterna är att vi mer vill verka för många små steg framåt än dramatiska 
förändringar.  

1.1 Att vårda och utveckla det som fungerar väl 

Att vårda och utveckla det som fungerar väl är den breda basen i verksamheten. Det handlar om att ta vara på 
det som är styrkan och fokus i de olika församlingsdelarna och kyrkorna liksom hos personal och ideella och 
att hela tiden vidareutveckla det vi gör. Vi har en bred och varierad verksamhet som vi är mycket glada över.  

Fortsatt samverkan med andra aktörer såväl kyrkliga som olika föreningar och samhällsaktörer är viktiga 
delar i detta. 

De personella resurserna är begränsade vilket gör oss sårbara vid vakanser och sjukfrånvaro. Ideella resurser 
behövs som komplement och det är också ett värde i sig att ideella får möjlighet till personlig utveckling 
genom att delta i församlingsarbetet. Det är viktigt att vi under 2023 tar steg framåt i detta och vi ser med 
stor förväntan fram mot resultatet av pastoratets Ideellaprojekt.  

1.2 Att vattna det som börjat gro 

Det är lätt att ha stora visioner och att önska mer av allt över allt. Det är dock inte realistiskt vare sig ur 
resurssynpunkt eller övrigt om arbetet ska bli långsiktigt hållbart. Utfirån denna övertygelse har ny 
verksamhet de senaste åren startats i mindre skala för att sedan successivt kunna växa och utvecklas. Ett 
tydligt sådant exempel är den nystart av arbetet med mellanstadiebarn som skett i Skogängsgården. Sådan 
verksamhet behöver ”vattnas” lite extra för att kunna utvecklas. Livet kring grupperna har en viktig uppgift 
när det gäller att tillsammans med ledningen identifiera var dessa bevattningsbehov finns och hur det kan 
göras. Möjlighet att efter särskilt beslut av församlingsherden starta upp ny verksamhet i liten skala bör 
finnas utan att det särskilt angetts i budgeten. Att våga lägga ner verksamhet som tynar bort eller där 
resultatet inte står i rimlig proportion till arbetsinsatsen är den andra sidan av det myntet.  

1.3 Att lite särskilt beakta och uppmuntra utveckling efter omstarter under 2022. 

Vånga och Skärkinds kyrkor har varit stängda pga renovering och ombyggnad. När verksamheten nu ska 
startas upp igen så är det med rätt olika förutsättning  i de två kyrkorna. I Vånga har det historiskt varit en 
bred verksamhet där mycket också fortsatt i andra lokaler under ombyggnadstiden. I Skärkind är situationen 
annorlunda. Befolkningen är bara ca hälften av Vånga och verksamheten var begränsad innan kyrkan 
stängdes. Där handlar det mycket om att starta om och finna nya former för verksamheten. Gemensamt för 
båda kyrkorna är att det av bl.a resursskäl endast är möjlighet att ha söndagsgudstjänst någon söndag i 
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månaden. 

I Söderledskyrkan har det under en lång rad av år funnits ett omfattande arbete med barn och med ett extra 
fokus på musik. Arbetet har lett till väldigt många kontakter med familjer, ofta i flera generationer, och med 
förskolor och skolor. 2022 går båda de anställda i pension efter många år i arbetet. Att klara att fortsätta 
arbetet med hög kvalitet med helt ny personal är en utmaning. Liknande utmaningar för annan profilerad 
verksamhet i församlingen kommer följande år när mångåriga medarbetare slutar.  

2. Det här vill vi göra 2023 i vår församling

Vi vill fortsätta att med glädje utföra församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva 
undervisning samt utöva diakoni och mission.  

Vi vill fortsätta att fira gudstänst varje söndag i Söderledskyrkan och Skogängsgården (vissa söndagar istället 
i missionskyrkan i Skärblacka eller Kullerstads kyrka). Även i Klockargården är målet att fira gudstjänst 
minst en gång i veckan men här behöver vi fundera över om söndags- eller vardagsgudstjänst fungerar bäst. 
För Vånga, Kimstads och Skärkinds kyrkor är målet gudstjänst minst en gång i månaden. 

Våra körer är mycket viktiga såväl för de som är med i körerna som för gudstjänstdeltagarna. Vi vill under 
året uppmuntra till ytterligare medverkan från våra körer i gudstjänsterna.  

Vi har sedan tidigare planenligt då och då lekmannaledda gudstjänster i vissa av våra kyrkor. Förutom att det 
bidrar till en positiv variation så kan det också leda till en förbättrad möjlighet att genomföra gudstjänst vid 
t.ex. akut sjukfrånvaro från präst, musiker eller vaktmästare om personer med vana från lekmannaledda
gudstjänster kan rycka in med kort varsel.

Undervisning ingår naturligt i all verksamhet från bibelberättelser för barn via konfirmation till gudstjänster 
och bibelstudier. Men eftersom den allmänna kunskapen om evangeliet och den kristna tron minskat kraftigt 
under de senaste årtiondena behöver vi under året fundera på hur detta kan behöva leda till förändringar i 
undervisning och missionsinsatser framöver. 

De diakonala behoven är stora i församlingen samtidigt som behoven ser olika ut i olika församlingsdelar. 
Fokus måste hela tiden ligga på mottagarens behov. Många har svårt att klara sig ekonomiskt och speciellt 
jobbigt kan det vara för barnfamiljer där barnen ser att de måste avstå från mycket som deras kamrater ser 
som självklart. För andra, bl.a. många äldre är ensamheten det stora problemet. I arbetet med unga är 
diakonicentrum en stor tillgång för församlingen. En viktig del i arbetet 2023 blir att jobba vidare med hur de 
tillgängliga resurserna bäst ska nyttjas samtidigt som planeringen aldrig får bli så stelbent att den försvårar 
akuta åtgärder. Att få med fler ideella i det diakonala arbetet blir viktigt under året.  

Nästan allt som görs i församlingen handlar om möte med människor. Utvecklingsområden där är dels att 
möta de som flyttat in i ny bebyggelse som främst finns i Sandtorp, Björkalund och Kimstad. Dels att såväl 
anställda som ideella får ett ökat fokus på att de som möter oss som kyrka och församling ska känna sig 
sedda. Det kvittar nog hur många fina ord vi använder om att vara välkomnande om den enskilda människan 
inte känner sig sedd och väl mött i den enskilda situationen.  

Vi vill under 2023 fortsätta och utveckla samverkan med andra aktörer. Det gäller samhället i stort genom 
t.ex. Kunskapens hus i Klockartorpet, kyrka och idrott, barnavårdscentraler och samarbete med polis och
räddningstjänst. Samarbete med skolor är också en viktig del i detta. Samverkan med andra kristna
föreningar och församlingar fortsätter med EFS i Söderledskyrkan samt missionsförsamlingarna i Skärblacka
och Vånga. Flera ”invandrarkyrkor” inom församlingens gränser ger också möjlighet till värdefulla kontakter.

Vi vill fortsätta att ligga i framkant med miljöarbetet. Det gäller såväl församlingen som enskilda. En 
utmaning för 2023 är att få rätt kombination av situationens allvar och hopp. Hur kan vi få oss och andra att 
känna miljöskuld som leder till omvändelse och handling istället för miljöskam som blir destruktiv?  



Barn och familj är ett fokusområde för församlingen i FIN. Församlingen ska som det står i FIN kunna vara 
med familjer i alla delar av livet, både glädje och sorg, vid stort behov av stöd och när livet fungerar bra. En 
viktig del som prioriteras för 2023 är sådan verksamhet där barn och föräldrar är med tillsammans, t.ex. 
vardagsgudstjänst, messy church samt gudstjänster med SMÅ och stora.  

I arbetet med scouter och andra i mellanstadieåldern och senare i konfirmand- och ungdomsarbete är läger en 
betydelsefull del av verksamheten som kräver lite extra resurser såväl personellt som ekonomiskt.  

De enskilda barn- och ungdomsgrupperna fungerar oftast mycket väl men trots det kan vi se att risken i dessa 
och andra grupper är mycket stor att deltagarna tappar den regelbundna kontakten med församlingen när just 
den gruppen inte längre är aktuell. Alla ledare för olika grupper inkl. körer, vardagsgrupper mm behöver 
under 2023 fundera över hur vi ska kunna underlätta för deltagare att gå vidare till annan verksamhet i 
församlingen. Att finna former för aktiviteter för unga vuxna, i församlingen eller pastoratsgemensamt, är en 
prioriterad uppgift.  

Sjukhuskyrkan inkl. larmjouren är betydelsefull för möten med sjuka och anhöriga. Eftersom den framtida 
verksamheten utreds i ett särskilt projekt inväntar vi med stor förväntan resultatet av detta. 

Det är i dagsläget svårt att rekrytera personal inom flera personalkategorier. Därför är det extra viktig att 
arbeta för att befintlig personal ska uppleva sitt arbete så positivt att de vill stanna kvar. Ett mål att jobba med 
under 2023 är hur tjänster ska vara utformade för att klara den utmanande kombination av ökad effektivitet 
och ökad trivsel.  

3. Koppling till FIN

Vi kommer under 2023 att vara halvvägs till 2025. Ska vi uppnå målen för 2025 så behöver vi senast 2023 
vara igång med allt som i FIN beskrivs under rubriken ”2025 är det viktigt att vi:”. En del av punkterna 
kräver åtgärder på pastoratsnivå men mycket kan göras även i församlingen  

- ”Är en missionerande kyrka med vilja att fortsätta att vara en öppen folkkyrka”. Vi behöver 2023 ta steg
framåt när det gäller att vara en missionerande kyrka. Hur vi ska kunna vara det bör vara en viktig fråga att
diskutera gemensamt i hela pastoratet.

- ”Kallar till gudstjänst varje söndag i våra kyrkor”. Det gör vi men formerna för kallelsen kan behöva
diskuteras inklusive hur information ska lämnas. För att kallelsen ska leda till att människor kommer behövs
det ofta något mer. Ett sätt att få fler till gudstjänster som kan få utvecklas 2023 är att så ofta som möjligt
genomföra gudstjänster med medverkan av någon grupp från vardagsverksamheten.

- ”Ökar vår egen insats och samarbetar mer med andra på det diakonala området”. Vi ser ingen möjlighet att
öka personalbemanningen men kan inom personalområdet uppmuntra alla anställda att ha ett diakonalt
perspektiv i sin egen verksamhet. Vaktmästare och kyrkogårdmedarbetare har t.ex. gjort en viktig diakonal
insats för många de mött. Fortsatt samarbete med t.ex. Stadsmissionen och Hela människan samt olika
föreningar och samhällsaktörer behövs.

- ”Mobiliserar ideella för diakonala uppgifter”. Ett viktigt område. Ideella behöver engageras i högre grad än
hittills men också viktigt med utbildning inte bara om vad som ska göras utan också om hur vi bemöter
människor. Respekt för mottagaren är oerhört viktig.

- ”Står för sammanhållning, öppenhet och goda grundläggande värderingar med utgångspunkt från den
enskilda människan”. Vi behöver i såväl arbetslag, församlingsråd som andra grupper i församlingen
diskutera den praktiska innebörden av detta.

- ”Är en av de goda krafterna som verkar för ökad integration”. Samarbete med andra aktörer är en viktig del
men det handlar också mycket om hur vi som enskilda agerar och yttrar oss i dagliga möten och samtal.

- ”Arbetar medvetet med kommunikation och har en tydlig röst”. Mycket av detta är pastoratsgemensamt



men vi ser ett behov av en utvecklad diskussion kring församlingarnas behov. 

- ”Är en seriös aktör när det gäller hållbar utveckling och att vi hörs i det offentliga samtalet”. Som i så
många sammanhang är det viktigare vad vi gör än vad vi säger. Vi behöver fortsätta att själva ta stora steg
framåt om vi ska vara trovärdiga. Samarbete behövs på pastoratsnivå.



Församlingsrådets input till budget 2023- 
Kolmårdens församling 

Det här blir viktigast 2023 i Kolmårdens församling 
I tre år har vi aktivt jobbat med tre olika fokusområden. Vi har arbetat fram en grundsyn och jobbar 
med handlingsplaner för diakoni och ideella. Under 2022 jobbar vi med lärande på ett liknande sätt. 
2023 fortsätter arbetet för att göra dessa fokusområden till något som naturligt genomsyrar och 
påverkar allt det vi gör i församlingen. 

FOKUSOMRÅDEN 

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.  

(FIN s.47) 

För vårt arbete under 2023 betyder det följande (det här vill vi göra): 
Fokusområden 

2023 vill vi fortsätta utveckla våra fokusområden med hjälp av de grundsyner och handlingsplaner 
som vi har arbetat fram. De tre fokusområdena har många beröringspunkter sinsemellan. Ideella 
medarbetare kan till exempel knytas till diakonala uppgifter i församlingen. Det vill vi belysa. Vi vill 
särskilt fundera på området Lärande som har många beröringspunkter med både diakoni och ideella. 
Vad har vi för olika ”lärplatser” i vår församling? Platser och tillfällen då vi kan lära av varandra om 
Gud, tro och livet. Hur kan vi göra dessa platser tillgängliga för fler människor? Vi vill jobba mer med 
generationsöverskridande möten som ger stor möjlighet till lärande och förståelse över 
generationerna.  
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Lärplatser kan till exempel vara: gudstjänsten, kyrkorummet, kören, kyrkogården, kyrkkaffet eller 
entrén till församlingshemmet där vi ofta stannar upp för spontana samtal. När vi blir medvetna om 
alla dessa platser blir det också naturligare och mer självklart att använda dem och utveckla dem. 

Omvärldsspaning 

Vi behöver ständigt vara uppmärksamma på förändringarna som sker runt om i vår församling. 
Behoven kan förändras i takt med att bostadsområden utvecklas, samhället förändras eller 
samhällskriser dyker upp. Det är viktigt att anpassa vårt arbete efter den kontext vi lever i. På flera 
håll i församlingen byggs det till nya bostäder. Hur påverkar det församlingens arbete? Det är viktigt 
att utvärdera och omvärdera kontinuerligt så att vi kan använda församlingens resurser på bästa sätt. 
Under 2023 vill vi arbeta med fingret i luften för att kunna känna efter åt vilket håll vi ska gå. 

ACT, Ukraina och flyktingarbetet 

Vi vet inte hur länge kriget i Ukraina kommer att fortsätta. Men vi vet att det redan nu har orsakat 
tillräckligt mycket smärta och sår för att det ska påverka oss en lång tid framöver. Hur världsläget än 
ser ut 2023 så kommer det bli viktigt att stödja ACTs arbete på olika sätt, i Ukraina men också i andra 
oroliga delar av världen. Vi vill frigöra resurser för att kunna svara upp till de behov som eventuellt 
finns i församlingen rörande Ukraina och flyktingar som sökt skydd i Norrköping. 

Så här vill Kolmårdens församling bidra till pastoratets utveckling enligt FIN 2020 
Det är gott att kunna kraftsamla när det behövs. Kolmårdens församling vill fortsätta bidra till de 
gemensamma och övergripande projekt som ligger på pastoratet. Vi fortsätter att arbeta med 
pastoratets fokusområde som rör hållbarhet. I vår församling ligger Naturkyrkan som är den plats där 
hållbarhetsprojektet utgår ifrån. Vi bidrar med både personal och ideella i det som sker i 
Naturkyrkan. 



2022-02-09 

Församlingsrådens input till budget 2023 

Följande beskrivning gäller för församlingsrådens arbete med budget 2023. 

Det här blir viktigast 2023 för vår församling. 

Under 2023 gäller det att fortsätta bygga vidare på det goda arbete som startats upp under 2022 
efter pandemin. Det handlar bland annat om att hitta de som försvunnit från verksamheten under 
pandemin men också om att nå nya människor och främst de nyinflyttade till församlingen. Det byggs 
nytt, bland annat nära S:t Johannes kyrka, men också i Lundby mellan Tingstad och Styrstad.  

Att fortsätta arbetet med att involvera fler ideella och unga ledare är ett viktigt område att jobba 
med under 2023. Vi önskar fler som vill vara församlingsbärare.  

Det här vill vi göra 2023 i vår församling. 

Nå nyinflyttade genom en särskild satsning i Lundbyområdet och utveckla arbetet i Styrstad. 

Fortsätta arbetet i Navestad med nätverksbyggande verksamhet och utveckla arbetet med 
sinnesromässor och ekumeniska kontakter. 

Rekrytera fler ideella och låta dem bli viktiga församlingsbärare av verksamheten med både ansvar 
och inflytande.  

Tydligöra att vi har fyra kyrkor i förssamlingen med mångfald av gudstjänstliv och annan verksamhet. 

Att det diakonala arbetet stärks och fördjupas och där vi gärna ser fler ideella som kan vara med och 
vara Jesu utsträckta händer till människor som just nu behöver hjälp och där människor kan 
upprättas och bli hela. 

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

S:t Johannes vill vara en levande folkkyrka mitt i ett område där tillhörighetsgraden till Svenska 
kyrkan inte är så hög.  Att vara folkkyrka är inte beroende av procentsatsen i medlemsmatrikeln. En 
levande folkkyrka är en kyrka som står i Guds mission. Det vill församlingen göra genom att i 
Navestad och Hageby samarbeta med andra goda krafter, till exempel genom Portalen och andra 
samverkansprojekt. Under 2023 kommer ett utvecklingsarbete med Orienteringsförbundet kring 
konfirmation att verkställas.  

S:t Johannes församling vill i pastoratet vara en levande och missionerande folkkyrka genom att 
finnas närvarande i alla församlingens delar. Det diakonala arbetet är ett grundfundament i 
församlingen och vill dela med sig av dessa erfarenheter i hela pastoratet. Ett annat exempel på 
levande mission är Vägkyrkan i Tingstad som drivs av ideella krafter.  
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Budgetprioriteringar 2023 för S:t Olofs församling (FP100-2022-XXX) 

Församlingen i innerstaden 
S:t Olofs församling finns för de boende och för dem som vistas i Norrköpings innerstad. Med 
församlingens tre kyrkor, ett kapell och parker så täcker vi in många arbetsplatser, 
affärsverksamheter och kultur- och nöjesutbud - både dag-, kvälls- och nattetid. Inom 
församlingen finns också universitet, flertalet gymnasieskolor, häktet, det finskspråkiga 
församlingsarbetet och Hedvigs Prästgård. Dessa miljöer runt våra kyrkor och kyrkorum är 
viktiga mötesplatser för många människor.   

Sankt Olofs prioriteringar 2023 
Församlingen har en musikprofil och en diakonal hållning som vi vill ska genomsyras av 
hållbarhet 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. 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 måste satsa på rekrytering av ideella. Den som
väljer att vara vardagskyrkvärd behöver utbildning och stöd för sitt uppdrag.
Satsningen på att rekrytera och rusta de ideella ska intensifieras och nya vägar måste
prövas.

- Gudstjänst. Att samla människor till bön, sång och mässa är en grundläggande
uppgift. Vi vill fortsätta att erbjuda en bredd för dem som söker gudstjänstgemenskap
genom olika uttrycksformer i de fyra olika kyrkorummen. Det betyder att vi behöver
fortsätta arbetet med att utveckla gudstjänstens språk och tilltal samt sträva efter att
vara generationsöverskridande. Musiken, liturgin, orden och rummet samspelar i
upplevelsen. Kyrkorummen ska även rymma konserter, lunchmusik och
körverksamhet. Det är också angeläget att rikta sig till de yngsta barnen,
ungdomsgrupper och besök på äldreboenden där vi samlas till andakt.

- Barn och unga, 0 – 20 år. I ett sekulärt samhälle behöver barn och unga få mötas och
samtala om existentiella frågor. Många barn och unga som växer upp i Norrköping har
stora behov som kräver en diakonal hållning och kompetens. I musikverksamheten
finns kör för barn och unga samt orgelundervisning. Skolkontakter är viktiga för oss
och de vill vi fortsätta att utveckla så att våra kyrkorum gärna får och kan användas
som undervisningslokaler och mötesplatser tillsammans med övriga civilsamhället.

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 och hållbart 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, föreningar och företag. Vi vill möta 
människors livsfrågor och satsar på att våra miljöer, lokaler och kyrkorum präglas av 
upplevelser och gudstjänster. Under 2023 räknar vi med att ha beredskap för oförutsedda 
uppgifter med anledning av utvecklingen i vår omvärld.  Det kan handla om flyktingar 
från olika närområden till insamlingar och införskaffande av hjälp till behövande 
utomlands.   
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