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Församlingsinstruktion för Solna församling 2021 
 

 

 

Vision 

”Hela Livet – med Tro, Hopp och Kärlek” 

Vi vill vara en kyrka för hela livet – från vaggan till graven, i glädje och sorg, i andlig fördjupning och i 
engagerade samarbeten för ett gott liv och ett hållbart samhälle. När vi säger ”hela livet” rymmer det 
även en dubbeltydighet. Vårt ärende är också att hela livet, i betydelsen att läka livet, att bidra med 
läkedom och försoning för såväl individer som för hela skapelsen. Det glada budskapet att detta är 
möjligt, evangeliet, sammanfattar vi i det som för oss också kännetecknar Guds rike, det goda livet – 
tro, hopp och kärlek.  

Svenska kyrkans övergripande syfte 

I arbetet med denna församlingsinstruktion har det blivit väldigt tydligt hur många organisationer 
och individer i vår omvärld som nu arbetar hårt för de globala målen och för en hållbar värld, så väl 
ekologiskt som socialt och ekonomiskt. Vi vill vara en kyrka i världen och inte av världen. Vi vill vara 
närvarande och delaktiga i det goda arbete som sker och bidra med vårt perspektiv på den andliga 
dimensionen i de tre formerna av hållbarhet.  

Det vill vi göra genom att utgå från en av Jesu liknelser där han vill hjälpa oss att se Guds närvaro hos 
”dessa mina minsta” som han uttrycker det, de maktlösa, de utsatta.1 Det är många människor som 
idag är i den situationen, bland andra världens ursprungsbefolkningar. Men det blir allt tydligare att 
vi bland dem som saknar röst även finner såväl kommande generationer som andra levande varelser, 
ja hela skapelsens ekosystem.  

Utifrån det förhållningssättet och utifrån Markusevangeliets missionsbefallning ”Gå ut överallt i 
världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen” 2 vill vi ta fasta på att vi i Svenska kyrkan har ett 
syfte3 med fyra olika dimensioner där alla är lika viktiga: 

- Människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro 
- En kristen gemenskap skapas och fördjupas 
- Guds rike utbredas 
- Skapelsen återupprättas 

Alla dimensionerna i syftet hör samman och vi vill i Solna församling se Svenska kyrkans övergripande 
syfte som ett syfte där alla fyra delarna samlas i visionen: Hela Livet – med Tro, Hopp och Kärlek.  

Omvärldsbeskrivning 

Solna församling är på flera sätt en ”transitförsamling”. Många bor här en kortare tid då de är på väg 
mot större boenden som inte finns tillgängliga här hos oss. Många är också de som är på väg då de 
pendlar till och från arbeten. Hela kommunen är också påtagligt på väg med de stora 
utbyggnadsplaner som kontinuerligt förverkligas, både vad gäller bostäder och arbetsplatser.  

 
1 Matteusevangeliets 25:e kapitel, verserna 31-46 
2 Markusevangeliets 16:e kapitel, vers 15 
3 Kyrkoordningen, Andra avdelningen, Inledning 
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Den här situationen för med sig flera saker, dels en mycket speciell åldersfördelning med en hög 
andel vuxna i åldrarna 25-40 år och en hög andel barn 0-5 år. Solna kännetecknas dessutom av en 
hög andel ensamhushåll och liksom i övriga Stockholmsområdet brottas många även här med psykisk 
ohälsa.  

Allt detta tillsammans gör att vi förstår vår närmaste omvärld som en plats som kännetecknas av ett 
starkt driv i en spännande och dynamisk utveckling av arbetsmarknad och kultur. Samtidigt är det en 
plats där många är rotlösa, har svaga sociala nätverk och/eller brottas med känslor av uppgivenhet 
och hopplöshet.  

En fylligare beskrivning av vår omvärld och vår församling samt den statistik vi ser som särskilt 
relevant återfinns i bilaga 2.  

Analys 

För många medlemmar räcker det långt med att uppleva ett indirekt stöd där medlemskapet i 
Svenska kyrkan tillför just det man behöver av en samlad känsla av sammanhang – historiskt, socialt 
och existentiellt. Här kan vi se att kommunikationen och medlemsvården är särskilt centrala, så att 
rotlösheten som kan följa av flyttande och andra utmaningar inte leder till att vi tappar kontakten 
med varandra. Vi vill här också nämna några av våra verksamheter som har särskilt tydliga roller att 
spela för att konkret och direkt kunna möta de utmaningar och behov som vi ser i vår församling. 
Verksamheterna är sorterade under rubriker som uttrycker centrala aspekter av 
församlingsbyggande. Dessa aspekter sammanfaller även med centrala främjandefaktorer för den 
psykiska hälsan och vi ser att vi har goda förutsättningar för att samverka med Solna stads krafttag 
för att motverka psykisk ohälsa.  

Vi erbjuder en närvaro i livets skiften 

Livets gudstjänster – de kyrkliga handlingarna: dop, konfirmation, vigsel och begravning – ska ges hög 
prioritet med ett särskilt fokus på dopet och dopinbjudan. Vi vill bibehålla goda förutsättningar för 
våra medarbetare att skapa hög kvalitet i de möten som kan uppstå kring livets gudstjänster. Vi ser 
också att Öppna förskolan har en nyckelfunktion i att kommunicera doperbjudandet. Sjukhuskyrkan 
tydliggör med sin närvaro i livets ytterkanter vilken betydelse vi har som kyrka. I det mötet är det inte 
längre någon som frågar varför kyrkan finns till. Där är vi en naturlig del av hela livet och även det är 
viktigt att kommunicera bättre så det blir tydligt för hela vår församling.  

Vi erbjuder rötter 

Vi vill välkomna våra nyinflyttade och på olika sätt informera om Solnas historia. Vi vill även ge våra 
nya medlemmar ett personligt välkomnande. Vi vill arbeta aktivt med att utbilda församlingsbor om 
kyrkobyggnaderna, slottskapellen och Solna Kyrkby – trygga platser som kan fördjupa rötterna. Det 
kyrkomusikaliska arvet och rytmen i livets och kyrkoårets gudstjänster erbjuder en historisk 
förankring som visar vidare mot framtiden.  

Vi erbjuder sociala sammanhang 

Församlingens stöd till utsatta grupper ska bli mer känt för våra medlemmar, så de förstår vad deras 
medlemskap möjliggör. För att nå ännu fler ska så många grupper som möjligt öppna för nya 
medlemmar och skapa förutsättningar för att kunna växa i storlek. Vi vill bättre lära känna den stora 
gruppen 25-40-åringar och lära oss mer om deras livssituation och behov. Våra Öppna förskolor är en 
viktig mötesplats och vi vill även börja bygga samarbeten med de församlingar som den här gruppen i 
störst utsträckning flyttar till, så både barn och föräldrar får hjälp att bibehålla relationen till Svenska 
kyrkan. Centralt i Solna vill vi, som komplement till det vi redan gör i olika grupper, förverkliga ett 
diakonalt center som kan fungera som ett offentligt vardagsrum och en kravlös mötesplats.  
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Vi erbjuder reflektion kring livets villkor 

Nutidens stora utmaningar kring livets villkor vill vi möta i en anda av försoning. Försoning är en 
process som gäller både relationen till våra medmänniskor och till oss själva, samt även 
gudsrelationen och relationen till skapelsen. Att försonas med att livet ”är som det är” kan öppna för 
hopp och tillit, liksom att försonas med att det mått av tro och tvivel man bär på räcker för att vara 
en del av kyrkans stora gemenskap. Ett område vi vill arbeta särskilt med framåt är övergången från 
ung till vuxen i kyrkan. I ungdomsgrupperna och ledarutbildningen görs redan ett mycket bra arbete 
som vi nu också vill länka vidare till övriga verksamheter. Ett annat område är körerna som ger 
tillfälle till fördjupning i texter, i det konstnärliga skapandet och till att utvecklas i gemenskapen i 
sången. För att kunna nå fler vill vi arbeta mer med varierade former av körprojekt som också vänder 
sig till ovana körsångare. Ytterligare ett utvecklingsområde är Solna kyrkby där vi öppnar för nya 
verksamheter i samarbete med andra aktörer för att möta aktuella samhällsutmaningar (se bilaga 3). 

Pastoralt program 

Vad vi vill – ”Hela Livet – med Tro, Hopp och Kärlek” 

Hur vi arbetar – ”På Väg – med Öppenhet, Delaktighet och Omsorg” 

För att närma oss vår vision ”Hela Livet – med Tro, Hopp och Kärlek” har vi valt en strategi som ska 
prägla hur vi arbetar i våra verksamheter. Strategin är ”På Väg – med Öppenhet, Delaktighet och 
Omsorg”. Visionen visar på målet och strategin ger oss rätt inställning för att ta oss allt närmare 
målet. Strategin ger oss också, som redovisas nedan, inriktningsmålen för den grundläggande 
uppgiften.  

Solna församlings historia sträcker sig tillbaka till 1100-talet då Solna kyrka restes i sin första form, en 
”befästningskyrka”. Att ha som strategi att vara ”På Väg” syftar inte bara till att fånga vår församlings 
utmaningar i vår tid. Att vara ”På Väg” betyder också att vi vet varifrån vi kommer, men att vi inte vill 
slå oss till ro. Vi vill anta utmaningen att tolka evangeliet i varje ny tid vi möter och ständigt vara i 
rörelse. De förutsättningar som våra församlingsbor lever under idag är annorlunda än på 1100-talet. 
Befästningarnas tid är lyckligtvis över och vi vill vara en relevant och trygg medvandrare på den del 
av livets väg som vi delar tillsammans, i vår tid och i vår värld. Idag firar vi våra gudstjänster i 
ytterligare tre kyrkor: Hagalund, Bergshamra och Råsunda samt i Ulriksdals och Karlbergs slottskapell 
och i S:t Ansgars kapell i Kyrkans hus vid Solna centrum. Sedan 1968 när Råsunda kyrka stod färdig 
har dess tre kyrkklockor; Tro, Hopp och Kärlek, klingat ut över församlingen. Vi vill Hela Livet med 
Tro, Hopp och Kärlek – och i våra verksamheter håller vi oss i rörelse, På Väg – med Öppenhet, 
Delaktighet och Omsorg.  

För att uppnå det övergripande syftet för Svenska kyrkan har församlingarna en uppgift som visar sig 
i fyra olika dimensioner i alla olika typer av verksamheter:  Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och 
Mission.4 I vårt pastorala program kompletterar vi inriktningsmål för dessa dimensioner av uppgiften 
med Fokusområden samt inriktningsmål för Musikdimensionen och Verksamheter på andra språk.  

Fokusområden i alla verksamheter 

Sedan 2020 arbetar vi med sju fokusområden som vi vill fortsätta att samlas kring under de 
kommande fyra åren: 1. Miljöarbete, 2. Volontärer, 3. Solna kyrkby, 4. Stärka kyrkornas roll, 5. Barn, 
Ungdomar, Unga vuxna, 6. Diakonal samverkan, 7. Marknadsföring.  

Vad som särskilt ska lyftas inom respektive fokusområde under kommande budgetår definieras av 
kyrkorådet i ett Budgetdirektiv. Varje budgetansvarig redogör sedan i en Verksamhetsplan för hur 
verksamheterna ska arbeta med de olika målen inom fokusområdena under det kommande året.  

 
4 Kyrkoordningen, Andra avdelningen, Inledning 
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Gudstjänstdimensionen i alla verksamheter 

Vi vill att all verksamhet ska präglas av andaktens förhållningssätt och visa vidare mot en 
gudsrelation och en respekt för tillvarons existentiella värden och inneboende helighet.  

Öppenhet – Vi vill hitta former och tider som öppnar för att fler ska ha möjlighet att delta. 
Delaktighet – Vi vill sträva efter ett deltagarfokus och fortsätta vårt arbete med att deltagarna i 
verksamheterna ska ianspråktas och kunna känna sig trygga med att deras insatser tas på allvar och 
räknas med i andakter och gudstjänster. Omsorg – Ökade kunskaper om ekoteologi ger 
förutsättningar för att vi i bön och förkunnelse ska kunna inkludera dem som inte har en röst – även 
andra levande varelser och kommande generationer. I gudstjänstens dimension kan vi öppna för 
försoningens process i relation till våra medmänniskor och till Gud, och även till hela skapelsen och 
till oss själva. Att återupprätta skapelsen betyder bland annat att vi i andaktens reflektion ska hjälpa 
varandra att se människans roll i skapelsen som ”planetskötare” och inte som ”skapelsens krona”. 
Tonen i andaktens förhållningssätt ska stimulera till ödmjukhet, nyfikenhet och förundran. 

Undervisningsdimensionen i alla verksamheter 

Vi vill att all verksamhet ska präglas av ett delande och lärande utifrån deltagarnas och ledarnas 
egna erfarenheter, då vi tillsammans sätter dem i relation till evangeliet om Jesus Kristus.  

Öppenhet – Kunskaperna om den kristna tron och kyrkan har sjunkit kraftigt i samhället på senare år. 
Vi vill motverka detta genom låga trösklar och former för våra verksamheter så att man känner sig 
välkommen oavsett kunskapsnivå eller erfarenheter av det kyrkliga livet. Det ska vara mycket tydligt 
att vi även välkomnar ovana och ”nybörjare”. Våra konfessionella heltidsförskolor möjliggör att vi kan 
ta plats i samhället och låta barnens rätt till andlig utveckling få vara en naturlig del av en viktig 
samhällsfunktion. Delaktighet – Dialogen är modellen vi särskilt vill använda oss av. Vi vill även sträva 
efter en individanpassning, där vi tar vara på deltagarnas erfarenheter och anpassar tempo och 
svårighetsgrad. Omsorg – Den kristna kyrkan har historiskt en stor del i skulden till det destruktiva 
förhållningsätt mänskligheten har utvecklat i relation till skapelsen. För att lämna det 
förhållningssättet bakom oss och återupprätta relationen till skapelsen behövs kunskaper, både 
naturvetenskapliga och teologiska, som kan leda oss vidare ett steg i taget. Det gäller såväl anställda 
medarbetare som församlingsmedlemmar i alla åldrar.  

Diakonidimensionen i alla verksamheter 

Vi vill att all verksamhet ska präglas av omsorgen om våra medmänniskor i ömsesidig riktning, så att 
det där ges möjligheter både till givande och mottagande.  

Öppenhet – Vi ska sträva efter att låta våra församlingsbors behov styra tider och upplägg för våra 
verksamheter. Delaktighet – Genom den diakonala dimensionen i våra verksamheter vill vi visa på 
vägar från maktlöshet till egenmakt. Volontärarbete är en nyckel i det arbetet då det så tydligt 
öppnar för diakonins ömsesidighet. Ett konkret mål är att alla medarbetare i 
församlingsverksamheten ska arbeta för att knyta volontärer till sina verksamheter. Vi vill även börja 
arbeta med öppna ”språkhörnor” i våra redan existerande verksamheter som med volontärers hjälp, 
”språkguider”, syftar till att underlätta att man, oavsett modersmål, lär sig svenska bättre. Omsorg – 
Vi strävar efter att människor skall känna sig sedda och lyssnade på i församlingens verksamheter. Vi 
vill också låta diakonins gröna färg visa vidare till ett engagemang för miljön. Redan idag drabbas 
människor hårt av konsekvenserna av miljöförstöring och klimatförändringar. Solna församling vill 
genom ett ökat internationellt engagemang öka förståelsen för hur våra medmänniskor har det och 
erbjuda möjligheter att hjälpa.  

Missionsdimensionen i alla verksamheter 

Vi vill att all verksamhet ska präglas av ett utåtriktat förhållningssätt där vi i lyhördhet för varandras 
syn på livet vågar dela våra personliga erfarenheter av det heliga med varandra.  
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Öppenhet – De koloniala förhållningssätten har spelat ut sin roll och vi vill i möte med andra kulturer 
lära lika mycket som vi vill dela med oss av det vi själva har upptäckt. Vi vill låta mänsklighetens 
mångfald tala till oss om Guds storhet och livets rikedom. Delaktighet – I vårt utåtriktade 
förhållningssätt vill vi bland annat hitta vägar att arbeta med sociala medier då de ger medlemmarna 
möjlighet att själva berätta vad de känner och tänker. Omsorg – Generositeten är en av 
nådegåvorna, ”gåvan att frikostigt dela med sig”.5 I missionens dimension vill vi i alla våra 
verksamheter visa på vägar att dela med sig av det man har fått. Det kan handla om att dela med sig 
av sin kompetens som volontär, men också att vi som församling erbjuder goda ändamål som man 
kan stötta ekonomiskt. I arbetsorganisationen är vi en mycket viktig förebild för medlemmar, 
församlingsbor och omgivande organisationer. Därför har vi i arbetsorganisationen ett tydligt mål när 
det gäller vårt miljöarbete: Vi ska leva som vi lär.  

Musikdimensionen i alla verksamheter 

Vi vill att alla verksamheter ska hitta vägar att använda musiken som redskap då den öppnar dörrar 
till vårt inre på fantastiska sätt.  

Öppenhet – Vårt inriktningsmål är att vi både ska förvalta vårt kyrkomusikaliska arv och söka nya 
vägar med bredd i de musikaliska uttrycken Delaktighet – Vi vill hjälpa fler att upptäcka rikedomen i 
vårt kyrkomusikaliska arv. För att inkludera fler och kunna erbjuda olika genrer vill vi även arbeta 
med kortare kör- och orkesterprojekt.  Vi vill skapa rika möjligheter för våra församlingsmedlemmar 
att aktivt delta med sång och musik i gudstjänsterna. Omsorg – Vi vill ge alla en känsla av trygghet 
både i lyssnandet och i utövandet i församlingens hela musikliv, öppna dörrar för att lära mer om 
kyrkans rika musikaliska skatt samt att lära känna nya genrer. Vi vill i alla våra verksamheter låta 
musiken ge så många som möjligt kraft och hopp i arbetet för en bättre värld.  

Verksamheter på andra språk 

Vi vill att det ska erbjudas verksamheter särskilt för våra finsktalande medlemmar, som med 
modersmålets nyckel öppnar för att syftet med församlingen kan förverkligas alltmer.   

Öppenhet – Hela 11% av församlingens medlemmar hör till antingen 1:a, 2:a eller 3:e generationens 
sverigefinnar. Vi vill genom goda finsktalande verksamheter öppna för sammanhang och gemenskap. 
Delaktighet – Vi vill kontinuerligt utvärdera de olika generationernas behov bland sverigefinnarna så 
våra verksamheter på såväl finska som svenska bidrar till en upplevelse av delaktighet. Omsorg – I 
mötet mellan två kulturer vill vi ta vara på insikten om att medmänskligheten sträcker sig över både 
rum och tid, över språkbarriärer och generationsgränser. Vi är en mänsklighet och även framtidens 
barn och barnbarn har mänskliga rättigheter som vi behöver tillvarata redan i vår tid.  

Avslutning 

Allt vi nu har redogjort för syftar till att förverkliga vår vision: Hela Livet – med Tro, Hopp och Kärlek. 

Bilagor 

1. Checklista till domkapitlet 

2. Fördjupad omvärldsanalys och statistik 

3. Handlingsplan för lärande och undervisning. (Ersätter konfirmandhandlingsplan.)  

4. Barnkonsekvensanalys 

 

 
5 Romarbrevets 12:e kapitel, vers 8 


