Tillbyggnad av församlingssal i anslutning till Tullinge kyrka
Bakgrund:
I Tullinge distrikt har medarbetare och verksamhetsråd under flera år arbetat utifrån visionen ”Att
göra Gud tydlig i Tullinge”. Ett nav i det arbetet är att knyta samman vardagens olika verksamheter
med gudstjänst på såväl helg som vardag, att skapa möjlighet för engagemang och att stärka
gemenskapen i och kring den gudstjänstfirande församlingen i Tullinge kyrka. För att konkretidera
detta arbete ytterligare har arbetslaget de gångna och det kommande året valt målformuleringen
”Tullinge kyrkas mässor och gudstjänster ska vara angelägna och berörande”. Många goda krafter
och resurser samverkar i strävan efter det målet, men avsaknaden av en samlingslokal i anslutning till
Tullinge kyrka är ett stort hinder på vägen. I dagsläget finns ingen möjlighet till kyrkkaffe,
söndagsskola, dopkaffe etc. i ändamålsenliga lokaler vid kyrkan. De fysiska förutsättningarna blir ett
hinder i arbetet för att sträva efter såväl vision som målbild för församlingslivet i Tullinge.

Varför behövs en samlingslokal?
Argumenten för en tillbyggnad av en ändamålsenlig samlingslokal är många:
1. Kyrkkaffe/förtäring i samband med gudstjänst.
En viktig del i gudstjänstlivet är att möjliggöra gemenskap och samhörighet kring gudstjänsten. Vid
ett kyrkfika eller kyrklunch efter gudstjänsten skapas möjlighet för samtal och gemenskap. Idag
serveras kyrkkaffe ”på stående fot” (inga bord eller stolar får plats) i ett ofta kallt och mycket trångt
kapprum vilket gör att framförallt många av de äldre gudstjänstfirarna har svårt att delta vid
kyrkaffet. Ett annat exempel är familjegudstjänster då över 100 gudstjänstfirare ska serveras
kyrkkorv och fika. Det är på sikt en ohållbar situation att bjuda in till gemenskap i det trånga
utrymme som finns idag. Om kyrkkaffe/kyrklunch förläggs till Tullinge gård tappar vi stort i antalet
deltagare. Avståndet till Tullinge gård är för långt för att motivera gudstjänstfirare att först
promenera dit och sedan delta i fika/lunch.
2. Söndagsskola
I Tullinge distrikt finns många barnfamiljer och söndagsskolan är en viktigt del i gudstjänstlivet för att
möjliggöra för barn och föräldrar att fira gudstjänst på sina villkor. Idag sker söndagsskolan i ett
mycket litet och trångt utrymme som kraftigt begränsar både antalet deltagare och möjligheten att
bedriva en god pedagogisk verksamhet. Avståndet till Tullinge gård är för långt för att man under
gudstjänsttid ska hinna transportera barnen dit och tillbaka och bedriva söndagsskola under
gudstjänsttid.
3. Toaletter för gudstjänstdeltagare och korister
I Tullinge kyrka finns idag en (1) toalett. Detta blir ett problem vid såväl söndagens gudstjänst som
begravningsgudstjänster, dopgudstjänster och inte minst vid konserter och musikgudstjänster med
många deltagare och besökare. För körerna, inte minst körer med barn vållar detta stora problem.
Ett annat exempel då trängseln och bristen på samlingslokal och toaletter blir akut är luciafirande och
konfirmationsgudstjänster.
Idag finns inget skötbord på toaletten utan skötbordet finns i det lilla ”doprummet” som saknar
rinnande vatten.

4. Ändamålsenligt kök
Pentryt i Tullinge kyrka är mycket litet och inte alls rustat för kyrkfika, kyrklunch etc. Det saknas också
i dagsläget möjlighet för förvaring av kyl/frysvaror och förvaring av material till de olika verksamheter
som sker i kyrkan. Vi saknar diskmöjlighet i nuvarande pentry vilket gör att vi använder
engångsartiklar. Det är ej försvarbart ur miljösynpunkt.
5. Dopkaffe/minnesstund
I Tullinge gård finns i dagsläget en lokal lämpad för dopkaffe/minnesstund. Det gör att enbart ett
dopsällskap kan låna det per doplördag och en av två begravningar kan ha minnesstund i kyrkans
lokaler. En samlingslokal i anslutning till kyrkan kan möjliggöra fler dopkaffen och därmed öka
attraktiviteten att ha dopgudstjänst i Tullinge kyrka. En ny samlingslokal skulle också innebära
möjlighet att erbjuda lokal till två minnesstunder per dag6. Samlingsutrymme för skolkyrka, konfirmandgrupper etc.
Många skolbarn deltar i olika verksamheter i och kring Tullinge kyrka (Botvidsspelet,
allhelgonavandring, julspel, påskvandring, kyrkvisning, sångskratt etc.). I dagsläget finns ingen lokal
för fortsatta samtal, fika etc. i samband med den verksamheten. Även konfirmandverksamheten som
ofta är knuten till en gudstjänst skulle gynnas av en samlingslokal i anslutning till kyrkan.
7. Knyta ihop vardagsverksamheter och gudstjänstliv
Vid samlingar med babyrytmik, Öppen förskola etc. i kyrkan saknas idag möjlighet att stanna kvar i
närheten av kyrkan för fika, samtal etc. och på så vis göra kyrkorummet till en naturlig plats att
besöka.

Vad efterfrågas
Utifrån listan ovan framgår att det finns ett stort behov av en samlingslokal i anslutning till Tullinge
kyrka. Det som efterfrågas är:
1. En samlingslokal med möjlighet att servera fika/mat till ca 40 sittande gäster.
Lokalen ska vara möjlig att enkelt möbleras om för exempelvis söndagsskola, konfirmandträffar,
samtalsgrupper etc.
2. Två till tre toaletter med skötbord.
3. Ett tillredningskök med utrymme för kyl och frys och möjlighet att tillreda fika och enklare
måltider.

Vårt önskemål
Verksamhetsrådet och medarbetarna i Tullinge distrikt önskar att kyrkorådet ger i uppdrag till lämplig
tjänsteman att utreda möjligheterna för bygglov för en sådan tillbyggnad, samt ta fram en
kostnadskalkyl för byggnation och drift av tillbyggnaden. Med det som underlag hoppas vi kyrkorådet
kan fatta ett beslut om en tillbyggnad är möjlig eller inte.

Bilaga bilder:
Interiörbild i rummet som används för söndagsskola när sex barn deltar (Bild tagen söndag 18/2
2018).

