CV fö r Asa Nyströ m
Född den 12 augusti 1960 i Umeå och uppvuxen i Umeå. Avskild till pastor i EFS 1982 och mottagen
som präst i Svenska kyrkan och Luleå stift 1991.

Fokus: Chefs- ledarskaps- och församlingsutveckling i Svenska kyrkan
1997 – 2017 Lärare i och kursledare för den tvååriga utbildningen Chefs- och ledarskapsutveckling i
Svenska kyrkan, 30 hp, som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ger tillsammans med
Johannelunds teologiska högskola.
2003 – 2006 Utvecklingssekreterare vid Svenska kyrkans församlingsförbund med fokus på Chefs- och
ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan och kvalitetsutveckling av arbetsmiljö och församlingsarbete.
2014 – 2017 Stiftsadjunkt för ledarstöd vid Uppsala stift med fokus på att a) stödja församlingar och
pastorat i deras sammanläggningsprocesser b) skapa stöd till nytillträdda kyrkoherdar och deras
församlingar och pastorat c) utveckla ett generellt stöd till kyrkoherdar och ordföranden.
Genom åren har jag haft ett stort antal uppdrag i församlingar runt om i Sverige där jag tillsammans
med dem arbetat med frågor kring chefskap, ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö, engagemang,
idealitet, allt i syfte att främja utveckling av församlingsliv och arbetsmiljö.
Utredningsarbete
Utredning om Behörighetsgivande utbildning för blivande kyrkoherdar, där jag varit med och skrivit
fram det förslag som antogs av kyrkomötet 2007.
Böcker
Nyström Åsa, Lundström, Klas, Westblom Per, Utveckla församlingen med styrkebaserad
undersökning, Verbum 2010
Boken har senare redigerats och getts ut på nytt förlag:
Nyström Åsa, Lundström, Klas, Westblom Per, Utveckla församlingen med resursfokuserande
undersökning, Uppsala stift, Equmeniakyrkan och EFS läser, 2016
Nyström Åsa, Att påverka och låta sig påverkas – om ledarskap i församlingen, En bok om
medarbetarskap, Hedlund Fredrik, Lindén Gunilla (red.), Verbum, 2012

Fokus: Ideellt engagemang i Svenska kyrkan
Delaktig och drivande i och genom Ideellt forum i Svenska kyrkan och dess styrgrupp under större
delen av den tid som forumet funnits, 2004-2017.
Böcker
Nyström Åsa, red, Delaktig – idébok om ideellt engagemang i kyrkan, Verbum 2005
Nyström Åsa, Så är vi fastän många en enda kropp – Om organisering, ledning och medarbetarskap,
Idealitet som utmanar, Verbum 2016

Fokus: Prästutbildning
1994-2001 Lärare i praktisk teologi och därefter utbildningsledare för den pastorala profilen vid
Johannelunds teologiska högskola
2006-2014 Studierektor och lärare i ledarskap vid Svenska kyrkans pastoralinstitut i Uppsala

Fokus: Chefs- och ledarskapsuppdrag
1998-2001 Utbildningsledare för den pastorala profilen vid Johannelunds teologiska högskola
2001-2003 Chefredaktör för tidningen Budbäraren och dess ledarskribent
2006-2014 Studierektor och lärare i ledarskap vid Svenska kyrkans pastoralinstitut i Uppsala

Fokus: Anställningar i församling
1983-1985 Församlingsassistent i Bälinge pastorat, Uppsala stift
1986-1994 Kantor och präst i Norrängskyrkan i Lycksele, Luleå stift
1996-1997 Kantor på deltid i Ärentuna församling, Uppsala stift
2009-2010 Präst på deltid i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala stift

Fokus: Den världsvida kyrkan
Besök och möten, inom ramen för uppdrag för Svenska kyrkan, med kyrkorna i Etiopien, Tanzania,
Egypten, Tyskland, Wales, Skottland, Israel/Palestina och Brasilien.

Utbildningar
Johannelunds teologiska högskola – treårig linje
Teologie kandidatexamen vid Umeå universitet
Kompletterande akademiska kurser inom
•
•
•
•

pedagogik,
sociologi,
arbetslivspsykologi och
religionspedagogik

med inriktning på vuxnas lärande i arbetsliv och organisatoriska sammanhang.
Övrig utbildning och fortbildning bland annat inom olika teologiska frågeställningar, teologisk praktik,
konflikthantering och förändringsprocesser.

Ideellt engagemang
Bibelsamtalsgrupp, körsång

