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Konsekvenser för barn och unga i budget 2022 

I Svenska kyrkan har barn och unga en särställning och i allt vi är och gör behöver detta komma till 
uttryck och gestaltas, för att möjliggöra att detta är och blir verklighet i våra församlingar och 
verksamheter. Det märks givetvis genom den verksamhet och de gudstjänster vi har som är direkt 
inriktade på barn och unga, men också på att vi väger in konsekvensen för barn i våra beslut. Det är 
viktigt att detta inte är en särskild verksamhet, utan att det sker integrerat i vårt sätt att diskutera inför 
beslut. Vi vill att det ska vara på riktigt. 

I pastoratets budget 2022 kan vi se att vi prioriterar barn- och ungdomsverksamhet både i direkt 
verksamhet och indirekt genom olika projekt och verksamheter som får konsekvenser för barn. Många 
av våra 250 anställda medarbetare arbetar särskilt med barn och unga. Vår verksamhet för barn- och 
unga under pandemin visade sig fungera väl inom ramen för restriktionerna och vi får fortsätta det 
goda arbetet även under mer normala förhållanden.  

Vi har regelbundna gudstjänster och andakter i våra kyrkor med särskild inriktning för barn- och unga. 
Vi har öppna förskolor, ungdomsgrupper och unga ledare i konfirmandarbetet. Vi har barnkörer och 
barngrupper. Vi låter barn få ta plats i församlingslivet. Barn och ungdomar är förstås oumbärliga i ett 
levande församlingsliv. 

Konfirmandarbetet är en utmaning i vår tid och bygger på helt andra förutsättningar och villkor än hur 
det genomfördes under andra halvan av 1900-talet. Konfirmandseden är sedan länge bruten och vi 
behöver hitta nya sätt att förhålla oss. Vi har en hög medvetenhet om denna utmaning och 
konfirmation har en fortsatt hög prioritet i våra församlingar och på Diakonicentrum. Vi vill vara 
många. 

Diakonicentrum är en del av församlingarnas gemensamma diakoni, främst inriktad på kvalificerade 
samtal med unga och unga vuxna och att utveckla samverkan med kommunala verksamheter och 
andra organisationer. Vi fortsätter att utveckla sinnesrogudstjänster i samverkan med Centrumkyrkan. 

Vår förskola har tre enheter – Humlan, Liljan och Skeppet. Som en del av civilsamhället bidrar vi med 
vår kompetens och vårt engagemang till barn och familjer. Pastoratet skjuter till medel utöver det 
kommunal bidraget. Detta för att garantera den kvalitet som behöver upprätthållas för att det ska vara 
motiverat att Svenska kyrkan i Norrköping driver en förskola.  

Vårt arbete med Kyrka-idrott i Norrköpings pastorat har en unik ställning i Svenska kyrkan. Vi har 
avtal med åtta idrottsklubbar, vilket inte är att uppfatta som ren sponsring, utan en grund för ett 
konkret samarbete. Det engagerar många ideella och anställda medarbetare och är en viktig och bred 
kontaktyta med människor i vår stad och trakt. Vårt engagemang grundar sig i att ”vi vill bidra till ett 
gott liv för alla” och att vi vill vara med och bidra till glädje och lek. Självklart kan vi också vara med 
och ge stöd i särskilda situationer. Vårt motto är ”I medgång och i motgång”.  

Våra kyrkogårdar erbjuder viktiga sommarjobb för många unga och är i många fall den första 
kontakten med arbetslivet. Det är viktigt att de får uppleva en god och genomtänkt arbetsmiljö. 

Alla våra stora fleråriga pastoratsövergripande projekt har direkt eller indirekt betydelse för barn och 
unga. Hållbar utveckling är en självklar fråga som har bäring på nuvarande och framtida generationer. 
Naturkyrkan i Kolmården har en stor potential att bli en mötesplats för barn- och unga med särskild 
inriktning på hållbar utveckling. Norrköpings Stadsmission syftar till att möta den fattigdom och 
utsatthet som ofta drabbar och berör barn och unga. Idealitet berör också ungas möjlighet att bidra till 
församlingens liv och behov. 
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I en luthersk-evangelisk öppen folkkyrka har barn och ungas perspektiv och behov en given plats i 
gudstjänst, verksamhet och utveckling. 
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kyrkoherde 


