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Omvärldsbeskrivning
historik och omvärld

Oscars församling på Östermalm bildades 1906 ur
den gamla Ladugårdslandsförsamlingen, som delades upp i Engelbrekts, Hedvig Eleonora och Oscars
församling. Församlingen omfattar stenstaden från
förra sekelskiftet, Gärdesstaden från 1930-talet,
Frihamnen samt södra Djurgården.
Den totala folkmängden är ca 39 000 invånare.
Under åren 2008 till 2017 har befolkningen ökat
med cirka 5 000 personer medan antalet kyrkotillhöriga minskat med cirka 1 000 personer. Kyrkotillhörigheten år 2018 är relativt hög med cirka
24 000 medlemmar. Detta motsvarar cirka 61,5 %
vilket är över riksgenomsnittet (59 %).
Kyrkoavgiften har under många år varit 66 öre.
Medlemsfördelningen visar att omkring 55 % i
åldersgruppen 0–19 år är medlemmar medan i
åldersgruppen över 65 år är medlemsprocenten för kvinnor 75 % och män 65 %. Totalt är 67 % av kvinnorna och 58 %
av männen medlemmar.
62 % av de barn som föddes i församlingen under 2017 döptes. I de familjer där minst en förälder är medlem i Svenska
kyrkan döptes 80 %. Motsvarande siffra för hela riket är 67 %.
I Frihamnen och på Loudden förväntas befolkningen öka
fram till 2030 då 5 000 nya bostäder och arbetsplatser för
12 000 personer förväntas tillkomma.
Inom församlingen ligger flera stora arbetsplatser. Garnisonen,
Sveriges Radio, Sveriges Television, TV4, Försvarsmaktens
högkvarter samt Frihamnen tillsammans med flera av Stockholms största turistattraktioner såsom Skansen, Wasamuseet och
Gröna Lund, innebär att det inom församlingen vistas en stor
dagbefolkning. I församlingen finns flera skolor och förskolor,
bland annat församlingens Lilla Prästkragen som är en Montessoriinriktad förskola. De flesta av skolorna i församlingen har
sina avslutningar i någon av våra kyrkor.

Modell som visar delar av Frihamnen och Loudden ca 2025

församlingens kyrkor

I församlingen finns fem kyrkor; Oscarskyrkan, Gustaf Adolfskyrkan, Djurgårdskyrkan, Olaus Petri kyrka och Oscarskyrkans Lillkyrka. De olika kyrkorna ger plats för viss olikhet i inriktning och liturgi. Seglora kyrka på Skansen, Galärvarvets kapell på Djurgården samt Sjömanskyrkans kapell i Frihamnen finns också inom församlingens gränser.

internationell omvärld

Oscars församling har sedan 2002 ett väl utvecklat vänförsamlingsutbyte med Martin Luther Kirchengemeinde i Zeuthen,
Berlin, Tyskland, samt med Evangelisk-Lutherska församlingen i Sakiai, Litauen.

omvärldsanalys

I Oscars församling bor merparten av befolkningen i bostadsrätter även om hyresrätter förekommer. På Gärdet finns
bland annat ett antal studentbostäder. Bland ungdomar och unga vuxna har vi sett ett behov av samtalsstöd och därför
inrättat en kuratorstjänst inriktad mot just denna målgrupp.
80 % av barnen som har minst en förälder som medlem, döps. Detta är en ökning jämfört med 2014 års församlingsinstruktion då endast 65,5 % döptes. Församlingen fortsätter arbeta för att få upp dopfrekvensen ytterligare. Detta gör vi
genom våra öppna förskolor, vår heltidsförskola, barnkörerna och i gudstjänster så som Mässa med små och stora. Vi vill
också öka direktkontakten med föräldrar som inte svarar på dopinbjudan från oss. Den framtida nya stadsdelen kommer
att innebära en utmaning inte minst kring barnverksamheten.
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Det finns en allmän öppenhet för kyrkan i församlingen och kyrkans traditioner är viktiga för många församlingsbor. Vi
ser att detta är viktigt att ta till vara, bland annat genom att generöst öppna kyrkorna för skolavslutningarna. Vi erbjuder många alternativ för ungdomar som vill konfirmeras, för att fortsatt ha en hög konfirmationsfrekvens. 2017 konfirmerades cirka 72 % av 15-åringarna som är medlemmar. I församlingen finns många kulturinstitutioner som vi bygger
relationer till genom att bland annat finnas med i deras krisgrupper. Det stora antalet film- och tv-produktionsbolag inom
församlingen, ger oss en unik möjlighet att öppna våra kyrkor för filminspelningar och andra produktioner.
Vi vill fortsätta att vara en aktiv församling där alla åldersgrupper känner sig hemma och sedda. Vi vill aktivt verka för
att församlingsbornas öppenhet för kyrkan och dess verksamhet, finns kvar i framtiden.
Den största utmaningen på sikt är att öka medlemsgruppen 0–19 år.

Gudstjänst
vision

Gudstjänsterna och de kyrkliga handlingarna i församlingen
avser att låta Gud uppenbara sin närvaro bland människor
genom förkunnelsen av Evangeliet om Jesus Kristus i enlighet med Bibelns vittnesbörd samt genom att förvalta och
utdela kyrkans sakrament. Övergripande är att församlingens
gudstjänster ska firas på ett sådant sätt att människor upplever samhörighet med varandra i gudstjänstens gemenskap
samt att gudstjänsterna i allt och alltid ska peka på, vittna om
och förkunna det glada budskapet om den uppståndne och
levande Jesus Kristus.

befintlig verksamhet

Gudstjänster firas varje vecka i våra kyrkor och på äldreboenden i församlingen. Söndagar firar församlingen gudstjänster
i Oscarskyrkan, Djurgårdskyrkan och vissa helger i Gustaf
Adolfskyrkan. Veckomässor firas i Oscarskyrkan och Olaus
Petri kyrka. De kyrkliga handlingarnas gudstjänster firas
oregelbundet, men kontinuerligt i församlingens kyrkor. Vi
erbjuder dop, vigsel och begravningsgudstjänster i samtliga kyrkor alla dagar i veckan. För att tillmötesgå lokaltradition har vi
även hemdop då detta efterfrågas.
Söndagsgudstjänsterna i Oscarskyrkan utgörs av den traditionella högmässan och Mässa för små och stora. Djurgårdskyrkans gudstjänster har en liturgiskt lågkyrklig tradition med söndagsgudstjänsten som centrum. Gudstjänsterna i Gustaf
Adolfskyrkan följer en liturgiskt högkyrklig tradition med högmässan i centrum. Försvarsmakten har tillgång till Gustaf
Adolfskyrkan då de firar sina gudstjänster. Stiftelsen Brödet firar också sina gudstjänster en gång i månaden i Gustaf
Adolfskyrkan. Veckomässorna i Olaus Petri kyrka utmärks av närheten till församlingens barn-, ungdoms- och konfirmandarbete. Hemkyrkan firar gudstjänster varje vecka på de äldreboenden som finns i församlingen. Gudstjänsterna bärs
av en stabil gudstjänstgemenskap. Detta gäller även andakter i samband med övrig verksamhet.
Församlingens gudstjänstliv präglas i alla sina delar av en mycket bred och rik musiktradition. Församlingens körer
berikar och nyanserar söndagarnas gudstjänster. Musik i olika former är central för alla delar av församlingens gudstjänstliv och tradition. Den har också en viktig och framträdande plats i de kyrkliga handlingarnas gudstjänster.
Ekumeniska gudstjänster firas tillsammans med Östermalms Kristna Råd som församlingen har ett samarbete med sedan
många år. Vi upplåter då och då våra kyrkor för ortodoxa gudstjänster.

målsättning

Målsättningen med församlingens firande av gudstjänst är att människor ska lära känna Gud. Människor ska väckas
till den tro de kanske inte tidigare hade, de ska stärkas i den tro de redan har och rustas för att leva som ansvarstagande
kristna i samhället. För att Oscars församling även i en föränderlig framtid med ökat invånarantal och uppväxande generationer ska vara en plats där människor känner sig sedda och kan finna uttryck för sina existentiella frågor, vill vi verka
med öppenhet för olika gudstjänstformer.
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Undervisning
vision

Livet som kristen är ett andligt växande. Undervisningen syftar till att hjälpa människor att växa i tro och delta i kyrkans
liv. Undervisningen ger människor möjlighet att bearbeta de existentiella frågorna och att upptäcka, förstå och leva i den
kristna tron. Vi vill stimulera till reflektion och tankar kring gudsbild, bibelsyn och alla människors lika värde.

befintlig verksamhet

I Oscars församling finns många sammanhang där visionen kan förverkligas. Det gäller barn- och ungdomsgrupper, konfirmandarbete, körer, samtals- och studiegrupper liksom föredragen i Sommarkyrkan och i föreningsverksamheten. Våra
gudstjänster innehåller moment av undervisande och livstolkande karaktär. De personliga mötena inför dop-, vigsel- och
begravningsgudstjänster har stor betydelse för undervisningen i kristen tro och kunskapen om vår psalmtradition.
Öppen förskola, minstinggudstjänster, familjegudstjänster, barnkörer, ungdomskörer, påsk- och julvandringar för förskolor och skolbarn i åldern 6-12 år samt konfirmandarbetet har alla sina givna platser i ett systematiskt utvecklingsarbete.
Lägerverksamhet för ungdomar, ledarutbildning, öppen verksamhet för ungdomar på Östermalm samt utvecklingen av
förmågan att möta ungdomar i sociala medier ingår också i verksamheten. Skolprästen informerar på skolorna och deltar
också ibland i den undervisande och kontaktskapande verksamheten. Kyrkvärds- och volontärutbildning bedrivs.
Heltidsförskolan Lilla Prästkragen som drivs av församlingen,
styrs av samhällets regler som till exempel barnkonventionen,
skollagen och läroplan samt vår egen församlingsinstruktion. I
undervisningsdelen ingår inte bordsbön eller högläsning av bibelberättelser etc. Konfessionella inslag förekommer enbart i de frivilliga utbildningsmomenten kyrksamling och gudstjänst för små
och stora. Detta innebär att barn som inte deltar stannar kvar på
förskolan tillsammans med någon eller några ur personalgruppen. Barnets vårdnadshavare meddelar i samband med inskrivningen om barnet ska delta i utbildningsmomenten eller inte. Se
vidare information i måldokumentet 0-18 år, bilaga 1.

målsättning

Vi ska nå alla åldrar med undervisning om kristen tro och kyrkan.
Det är viktigt att öka antalet döpta i församlingen men vi vill också behålla kontakten med dem efter dopet. Vi har som
mål att utveckla vår dopuppföljning 0-18 år, bland annat genom att åter bjuda in till dopfest varje år för de barn som
döpts i församlingen.
I den öppna förskolan ska en aktiv undervisning om kristen tro ges. Medlemmar som inte valt att döpa sitt barn ska kontaktas med information och erbjudande om dop.

Mission
vision

Oscars församling vill vara en mötesplats där mission tydligt genomsyrar all verksamhet i församlingen. Visionen är att
arbeta på ett sätt som både förvaltar tradition och använder nya sätt att ”nå ut” till människor. Mission är att gestalta
tron på Jesus Kristus så att människor väcks till fördjupat intresse och engagemang för vad tron kan betyda i livet samt
förmedla kunskap om kristen tro.

befintlig verksamhet

Mission är att möta människor i deras livssituation med deras tros- och livsfrågor samt förmedla det kristna budskapet.
Ur ett lokalt perspektiv bedrivs mission genom församlingens omfattande barn-, konfirmations- och ungdomsverksamhet
samt skolkyrkoverksamhet. För vuxna har församlingen ett stort antal samtals- och studiegrupper med olika inriktningar.
Våra öppna kyrkor är missionerande genom att människor kan komma in, tända ljus och stilla sig inför kyrkorummets
helgd.
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Genom sin evangeliserande karaktär är missionsperspektivet
närvarande och synligt i församlingens gudstjänster, kyrkliga
handlingar och rika musikverksamhet med barn-, ungdomsoch vuxenkörerna. Församlingens stora utbud av konserter,
bland annat orgelkonserter, är ofta en väg in i kyrkan och de
förmedlar det kyrkomusikaliska arvet samt presenterar nutida
kyrkomusik. Populära och högklassiga konserter ska fortsätta
att vara ett signum för Oscars församling.
På äldreboendena i församlingen är missionen levande genom
våra gudstjänster och samtal. Inom vår diakoni görs missionen
närvarande i möten med människor i behov av samtalsstöd,
social träning och ekonomiskt bistånd.
Ett välfungerande informationsarbete är mycket viktigt eftersom kommunikationen av vad kyrkan står för också är mission. Församlingens synlighet genom en alltid uppdaterad hemsida, digitala affischtavlor, Facebook, tidningsannonser,
månadsprogram och församlingsbladet, ska vi fortsätta att främja. Församlingens ungdomsverksamhet har en egen hemsida och Facebooksida. Att våra diakoner och präster finns ute bland människor är också ett sätt att synas.
Församlingen har ett eget bibliotek med bibliotekarie. Vänföreningen Oscarsbibliotekets Vänner har ett nära samarbete
med biblioteket. Flera föreningar har anknytning till församlingen, t ex Djurgårdskyrkans Vänner och Oscars Seniorer.
I sin verksamhet möter dessa ett stort antal människor och bidrar därmed till att föra ut det kristna budskapet. I Djurgårdskyrkan har församlingen ett litet galleri, där konstutställningar året om utgör en mötesplats för människor.
Sommarkyrkan i Djurgårdskyrkan vänder sig till daglediga och turister med andakter och gudstjänster, föredrag, musik
samt caféverksamhet som öppnar för många samtal. I denna verksamhet arbetar ett särskilt team, oftast prästkandidater i
Stockholms stift. Sommarkyrkan når många människor i ett av Sommarsveriges mest välbesökta områden.
Församlingen anser att de internationella frågorna är så viktiga att kyrkorådet har ett eget utskott för dessa.
Internationellt bedrivs mission genom församlingens engagemang att tillsammans med Simrishamns pastorat stödja ett
barnhem och kvinnohus i Sakiai, Litauen. Församlingen stödjer också Svenska kyrkans internationella arbete genom olika
projekt och Svenska kyrkan i utlandet genom de stora nationella insamlingarna.

målsättning

Arbetet med mission i ett lokalt perspektiv med betoning på evangelisation ska väcka engagemang och intresse för kristen
tro och kyrkans arbete. Andra utmaningar är att nå församlingens dagbefolkning, öka antalet volontärer och att nå mitti-livet-åldrarna.

Diakoni
vision

Oscars församlings diakoni är kristen tro omsatt i praktisk
handling. Genom bön, ord och handling ger församlingens
diakoni stöd och mötesplatser för människor i alla åldrar. Det
diakonala förhållningssättet är också synligt i församlingens
övriga grundläggande uppgifter gudstjänst, undervisning och
mission.

befintlig verksamhet

För människor i en pressad vardag har församlingen mötesplatser för dem som söker kontakt med diakonin. Detta sker
genom öppen mottagning och flera olika samtals- och stödgrupper. Tillsammans med föreningen Kontakt och gemenskap
bedrivs en viktig del av församlingens diakonala verksamhet,
bland annat genom en väl utbyggd besöksverksamhet.
De båda boendena för äldre, Föreningen Oscarshemmet och Setterwalls stiftelse, har en stark anknytning till församlingen
och bedriver med hjälp av sina föreståndare en viktig diakonal verksamhet för de boende. Gula Änglarna, sprungna ur
församlingens diakoni, är en viktig samarbetspartner i arbetet med att stödja personer med missbruksproblem och hemlöshet. Församlingen samverkar med andra Östermalmsförsamlingar och Frälsningsarmén i projektet Vinternatt.
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Barnkonsekvensanalys av Oscars församlings församlingsinstruktion 2019
Inledning och tillvägagångssätt
Barnkonsekvensanalysen av Oscars församlings församlingsinstruktion (FIN) är en
sammanställning, reflektion och analys av samtal med unga och föräldrar i församlingens
verksamheter samt samtal och möten med anställda inom församlingens olika barn- och
ungdomsverksamheter. När vi gör en barnkonsekvensanalys använder vi oss av flera metoder
för att samla in information. Inför olika beslut inom församlingen förs ständigt samtal om vad
som är bäst för våra barn och unga, samt övriga boende inom församlingen. De samtalen har
inte alltid dokumenterats men är en viktig del i olika beslutsprocesser.
Vid respektive fråga har vi samlat de svar vi fått och de analyser vi har gjort. Under
sammanställning gör vi en kort sammanfattning med några av våra egna tillägg.
Frågeställningar
Ser ni/vi församlingens barn och unga i FIN?
Ja, barn och unga finns med inom församlingsinstruktionens samtliga områden. Stor del inom
undervisning. Bra att lyfta diakonins arbete mot unga som behöver stöd. Barnkörerna är
viktiga för många. Församlingen ser barn och unga i helhet, men kan bli bättre.
Finns barn och unga med i alla olika delar i församlingsinstruktionen?
I visions-delarna lyfts inte barn och unga fram men inte heller nämns endast vuxna. De riktar
sig till ”alla människor i alla åldrar”. I delarna om församlingens befintliga verksamheter och
målsättning lyfts arbetet med barn och unga fram i alla områden. Inom Mission står det heller
inget om barn och unga varken i vision och målsättning. Inget står om barn och unga i den
befintliga verksamheten i ”Diakoni”.
Något område som vi behöver tänka till lite extra kring inför de kommande åren, ur ett barnoch ungdomsperspektiv?
Hur vill församlingen nå familjer ”mitt i livet”? Hur får vi barn och unga att ”stanna kvar” i
kyrkans verksamheter, t ex när de börjar förskolan eller slutar i barnkören? Inte så många
konkreta förslag i målsättningarna. Tycker att man borde rikta mer insatser mot ungdomar,
t ex genom en ökad närvaro där ungdomar finns och genom att öppna kyrkans lokaler för
ungdomar, framför allt för deras trygghet. Vore bra med lite mer genustänk i språket.
Sammanställning
I visions-delarna lyfts inte barn och unga fram men inte heller nämns endast vuxna. De riktar
sig till ”alla människor i alla åldrar”. Kanske något att ta med sig?
Det har förts samtal under en längre tid om behovet av ett 0-18 team. Med syfte att få en
helhetssyn inom de olika verksamheterna, ett bättre samarbete och öka samhörighetskänslan.
Det har nu inletts ett nytt samarbete och vårt 0-18 team är nu under uppbyggnad.

Bilaga 1
Handlingsplan för lärande och undervisning i
Oscars församling
Oscars församlings ”Handlingsplan för lärande och undervisning” är en bilaga till Oscars
församlings församlingsinstruktion.

Vision

Livet som kristen är ett andligt växande. Undervisningen syftar till att hjälpa människor att
växa i tro och delta i kyrkans liv. Undervisningen ger människor möjlighet att bearbeta de
existentiella frågorna och att upptäcka, förstå och leva i den kristna tron. Vi vill stimulera till
reflektion och tankar kring gudsbild, bibelsyn och alla människors lika värde.

Syfte och mål

Vi som församling vill vara en mötesplats där människor ges möjlighet att fördjupa sin
relation till Gud och till andra människor. Vi vill även att kyrkan ska vara en aktiv del i
människors vardag.
Målet med vårt arbete är att få människor att känna tillhörighet till den kristna kyrkan och att
de ska få känna sitt fulla värde. Vi ska nå alla åldrar med undervisning om kristen tro och
kyrkan.
Det är viktigt att öka antalet döpta i församlingen men vi vill också behålla kontakten med
dem efter dopet. Vi har som mål att utveckla vår dopuppföljning, bland annat genom att åter
bjuda in till dopfest varje år för de barn som döpts i församlingen. I den öppna förskolan ska
en aktiv undervisning om kristen tro ges. Medlemmar som inte valt att döpa sitt barn ska kontaktas med information och erbjudande om dop.

Omvärldsbeskrivning och omvärldsanalys

Oscars församling på Östermalm bildades 1906 ur den gamla Ladugårdslandsförsamlingen,
som delades upp i Engelbrekts, Hedvig Eleonora och Oscars församling. Församlingen
omfattar stenstaden från förra sekelskiftet, Gärdesstaden från 1930-talet, Frihamnen samt
södra Djurgården. Den totala folkmängden är ca 39 000 invånare och församlingen har ca
24 000 medlemmar.
Vi har möjligheter att nå våra medlemmar med undervisning på många olika sätt. Våra
resurser består av anställdas arbetstid och församlingens lokaler samt de sällan nyttjade
resurserna som finns i, hos och med kunskapen hos församlingens aktiva medlemmar.

Om/när vi utgår från den gudstjänstfirande församlingen är utmaningarna i svårigheten att
bibehålla kontinuitet över tid.
I församlingen döps 80 % av barnen som har minst en förälder som medlem. Detta är en
ökning jämfört med 2014 års församlingsinstruktion då endast 65,5 % döptes. Församlingen
fortsätter dock arbeta för att få upp dopfrekvensen ytterligare.
Oscars församling konfirmerade 2017 cirka 72 % av de som under 2017 fyllde femton år.
I Oscars församling finns 49 förskolor, 11 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Dagligen
vistas mer än 7000 barn och ungdomar i församlingen, vilket gör att även om vi erbjuder
många skolor att ha sin skolavslutning hos oss så borde vi ha mer kontakt med skolorna och
exempelvis erbjuda skolbesök.
Eftersom vi finns i ett område där det bor väldigt många barnfamiljer, medför detta att
intresset för barnkörer är stort. Läget mitt i Storstockholm medför att vi har ungdoms- och
vuxensångare från hela regionen. Detta är ett vanligt förhållande i stadsförsamlingar –
koristerna väljer kör efter körledare och karaktär – inte efter församlingstillhörighet.
Vi har även många äldre medlemmar, både ensamstående och de som lever tillsammans med
någon. Det finns även många äldreboenden i församlingen.

Program, kursplan och metoder

I Oscars församling finns många sammanhang där visionen kan förverkligas. Det gäller barnoch ungdomsgrupper, konfirmandarbete, körer, samtals- och studiegrupper liksom föredragen
i Sommarkyrkan och i föreningsverksamheten. Våra gudstjänster innehåller moment av
undervisande och livstolkande karaktär. De personliga mötena inför dop-, vigsel- och
begravningsgudstjänster har stor betydelse för undervisningen i kristen tro och kunskapen om
vår psalmtradition.
Kyrkliga handlingar
Varje vecka erbjuds tider för dop, vigsel och begravning. Församlingen har fyra egna
konfirmationsgudstjänster varje år men vi har även många fler då Oscarskyrkan lånas ut till
privata aktörer som har sin avslutande gudstjänst hos oss.
Dop
För att bli medlem i Svenska kyrkan behöver man döpas. Vi erbjuder dop för både barn, unga
och vuxna i församlingen där vi har dopsamtal för att lära ut om vad dopet innebär, hur det är
att vara kristen samt hur Svenska kyrkan arbetar. I dopgudstjänsten får både dopkandidaten
och församlingen veta genom bibeltexter och prästens egna ord vad Jesus förkunnade.
Konfirmation
Konfirmationen handlar om att bekräfta sitt dop, vilket är en viktig del för en ung kristen att
få möjlighet att göra. I församlingen har vi därför fyra olika konfirmationsalternativ för att ge
så många ungdomar som möjligt att hitta ett konfirmationsalternativ som passar en själv.

Läsningen pågår ca sex månader då alla konfirmander ska ha gått i kyrkan 10-15 gånger innan
själva konfirmationen. Vi anser att det är en viktig del i undervisningen att leva tillsammans
och har därför alltid läger i våra alternativ. Under själva konfirmationsgudstjänsten visar
konfirmanderna vad de har lärt sig under sin konfirmationstid där konfirmanderna själva är
aktiva för att ta fram hur de vill redovisa sin nya kunskap.
Vi erbjuder även vid efterfrågan konfirmation för vuxna.
Vigsel samt begravning
Alla former av förrättningar som genomförs har ett undervisande moment både i själva
genomförandet samt i samtalen och planeringen innan. Det är viktigt att innan själva
genomförandet samtala om den teologiska grund som vigseln alternativ begravningen vilar
på.
Vandringar för förskole- och skolbarn samt möten med skolklasser
Vi erbjuder påsk- och julvandringar för förskolor och lågstadieskolor i församlingen och
närområdet. Alla förskolor och lågstadieskolor i församlingen bjuds in att delta i vandringar i
kyrkan i anslutning till respektive högtid. Där får barnen ta del av berättelserna och
bakgrunden till två av de största kristna högtiderna.
Vandringarna för de yngre barnen gestaltas både med skådespeleri och gestaltning genom
dockor. För de äldre barnen är det skådespelare som gestaltar bibelberättelsen. Dessa
vandringar avslutas med skaparverkstad där barnen får möjlighet att processa det som de lärt
sig under vandringens gång samt en frågestund med en präst.
Vi är även tillgängliga övrig tid under året för de förskolor och skolor som önskar besöka oss.
Vi finns även tillgängliga för att ta emot skolklasser på besök, antingen i våra egna lokaler
eller att vi kommer till skolan.
Utbildningar för ungdomsledare och kyrkvärdar
Oscars församling driver en egen ledarutbildning för att ge unga konfirmandledare redskap
för att vara så bra konfirmandledare som möjligt. Ledarutbildningen är tre terminer lång, den
består av 12 träffar där alla träffar inleds med att vi firar en gemensam veckomässa. Vårt mål
är även att ha helgläger minst en gång under utbildningens gång.
I relation till kyrkvärdar handlar lärandet om faktiska färdigheter och praktiska kunskaper om
”hur man gör” i relation till gudstjänstfirandets olika uppgifter. Det finns ingen övergripande
kursplan för kyrkvärdsutbildningen utan undervisningens form och innehåll skapas av
gemenskapen tillsammans.
Musikverksamhet
Att sjunga i kör är ett ständigt lärande. Körverksamheten syftar slutgiltigt till att gestalta
kyrkans lära och traditioner i musik. Därför undervisar vi körernas medlemmar i teologi,
liturgi, kristen kultur och gudstjänstfirande utöver den musikaliska och sångliga skolning de

erhåller. Koristerna växer in i församlingens liv genom att regelbundet delta i gudstjänster och
konserter.
Alla våra grupper ses en gång i veckan för repetition. Förutom detta så tillkommer
gudstjänster, kördagar, konserter samt resor. Barnen och ungdomarna åker på läger/resa varje
vår, vilket är en viktig del av verksamheten. Vuxenkörer åker på resa vart fjärde år.
Det pedagogiska material vi använder är sakral repertoar av olika karaktär, samt
församlingens olika gudstjänst- och konsertformer.
För närvarade saknas dessvärre undervisning i orgel.
Andakter och gudstjänster
I arbetet med äldre har vi varje vecka en sopplunch på vår diakonimottagning som inleds med
en andakt. Sopplunchens fokus är den sociala samvaron men under andakten knyter prästen
eller diakonen an till kyrkoåret och talar om hur det är att vara kristen.
Efter gudstjänsten i Djurgårdskyrkan vissa söndagar erbjuds bibelstudium tillsammans med
präst för att gudstjänstbesökarna ska få möjlighet att fördjupa sina kunskaper.
Djurgårdskyrkan är i sig själv en aktiv mötesplats för kristet liv i församlingen. Söndagens
gudstjänst står i centrum och gemenskapen som formas runt gudstjänsten ger upphov till
relationer som i sin tur ägnar sig åt andra gemenskapskapande aktiviteter. Det är en fruktbar
form som arbetslaget i Djurgårdskyrkan fortsätter att använda sig av.
I arbetet på äldreboendena, det vi kallar Hemkyrkan finns undervisningen och lärandet i
gudstjänstens förkunnelse. Vi vill erbjuda anpassad gudstjänst för äldreboendena beroende på
hur pigga de äldre är. Vi har en särskild form av gudstjänst på en avdelning för dementa, där
vi erbjuder mycket musik och textläsning och fler psalmer, men avstår från själva
förkunnelsen. Döden är ju alltid närvarande för de som bor, vistas och arbetar på äldreboende.
Ett perspektiv är att förmedla hopp och att vi lever ända tills vi dör, och att det livet är
värdefullt. I Hemkyrkan är samtalet och bemötandet centralt. Själavården genomsyrar allt det
vi gör. Respektfullt bemötande är viktigt. Det gäller alltifrån att hjälpa människor att komma
till gudstjänsten genom att köra dem i rullstol eller gå med och stötta personen. Ända till
förkunnelsen och tilliten till att Gud verkar i varje människas liv.
Kyrksamlingar och sångstunder
Heltidsförskolan Lilla Prästkragen som drivs av församlingen, styrs av samhällets regler som
till exempel barnkonventionen, skollagen och läroplan samt vår egen församlingsinstruktion. I
undervisningsdelen ingår inte bordsbön eller högläsning av bibelberättelser etc.
Konfessionella inslag förekommer enbart i de frivilliga utbildningsmomenten. Detta innebär
att barn som inte deltar stannar kvar på förskolan tillsammans med någon eller några ur
personalgruppen. Barnets vårdnadshavare meddelar i samband med inskrivningen om barnet
ska delta i utbildningsmomenten eller inte. Alla barnen får möjlighet att delta i gudstjänst med
små och stora där prästen och pedagogen berättar om bibelberättelser och om hur det är att
vara kristen. De äldre barnen bjuds även in till kyrksamling ca 4-5ggr/ termin. Där får de

tillfälle att tillsammans med församlingspedagog få svar på sina frågor om kyrkan och de
kristna traditionerna.
Alla familjer i församlingen är välkomna till våra öppna förskolor. Där ges tillfälle för
samvaro, stöd och sångstunder. Sångstunder på de öppna förskolorna för familjer med barn i
åldrarna 0-5år har vi varje dag i den befintliga verksamheten samt två gånger i månaden i
antingen Oscarskyrkan eller Olaus Petrikyrkan. Varje sångstund avslutas med att alla
tillsammans sjunger ”Gud som haver”. På anslagstavlor finns även information om
församlingens övriga aktiviteter och verksamheter.

Kompetensutveckling

En särskild fortbildningsplan bör göras för alla anställda som arbetar med undervisning och
lärande.
Vi har en bred kompetens i arbetsgrupperna som möter barn och ungdomar. Kunskaper måste
dock regelbundet fyllas på och förnyas. Samverkan mellan de olika arbetslagen sker när
möjlighet finns.
Att leda kör är en mycket avancerad verksamhet och kräver därför ständig
kompetensutveckling. Individuella färdigheter såsom slagteknik, instuderingsteknik samt
interpretation behöver belysas. Även nätverkande och möjligheter till nya influenser och ny
repertoar bör ingå i kompetensutvecklingen.
Den grundläggande kompetensen för all personal som jobbar med gudstjänst är teologisk
kunskap, förmåga att reflektera teologiskt, förmåga att tänka pastoralt och vilja att agera
ecklesiologiskt medvetet.
Kompetensutvecklingen i Hemkyrkan är viktig, det ska finnas utrymme för teologisk
reflektion och även reflektion kring de boendes och anhörigas, samt personalens situation. Det
behöver dock fyllas på med kunskap kring geriatrik och psykiatrisk problematik. Det finns
undervisningstillfällen för gudstjänstvärdar inom ramen för volontär-arbetet.

Budget och resurser

Församlingen har fantastiska lokaler för många olika typer av verksamheter.
I budgetarbetet i församlingen ingår både en ekonomisk budget samt en tidsbudget för
personal. Det finns alltså resurser både ekonomiskt och bland de anställda för att uppfylla
undervisningsarbetet. Eftersom verksamheten ständigt växer så är nu de personella resurserna
i vissa verksamheter för små i förhållande till storleken på verksamheten.
Det som även bör utvecklas är hur vi på bästa sätt kan använda oss av volontärer i alla
verksamheter.

Kommunikationsplan

I stort sett filtreras och sköts all kommunikation genom församlingens informationsavdelning.
Församlingen annonserar om aktuella aktiviteter på sina egna affischtavlor och skriver om
verksamheten i det egna församlingsbladet som kommer ut fyra gånger per år. Vi annonserar
även i vår lokaltidning Östermalmsnytt om det är något speciellt.
För Hemkyrkan är pappersvägen just nu enda kommunikationskanalen, men plan på vidare
kommunikationsvägar finns.
Att nå barn, ungdomar och dess föräldrar för att kommunicera vår verksamhet är viktigt. Vi
använder oss av en specifik hemsida för verksamheten som rör barn- och
ungdomsverksamheten. Andra sätt är postala utskick samt anslag på platser där respektive
målgrupp rör sig (tex BVC eller i skolorna).
Barnkörverksamheten är starkt lokalt förankrad och har fler sökande barn än antalet platser.
Således är den inte i behov av yttre kommunikation i någon större utsträckning.
Varje vår skickas det ut en konfirmandfolder till alla kyrkotillhöriga ungdomar i kontraktet
som året efter skall fylla femton år. Denna folder görs tillsammans med de andra två
församlingarna inom vårt kontrakt. Denna folder skickas även ut i augusti månad samma år
som en påminnelse. Vi är även med och samarbetar kring den nationella
konfirmationskampanjen som finns.
Ungdoms- och vuxenkörsverksamheten har ibland svårare att nå ut. Annonsering brukar vara
insatt i dagspress kompletterat med kampanjer i sociala medier, ofta med varierat resultat.
Församlingen har två Facebooksidor, ”Oscars församling” och ”Ung i Oscars”. Vi som
arbetar med ungdomssidan arbetar även med andra sociala medier så som Instagram och
Snapchat.

Årscykel

Nedan finns en översikt av Oscars församlings verksamhet där undervisning finns.

December
Julvandringar för lågstadiet
Terminsavslutning för
verksamheterna omnämnda i
septemberrutan

November
Julvandringar för förskolor

Oktober
Start för
konfirmationsårsläsningen
med påskläger börjar

September
Höstterminen börjar,
dessa verksamheter
pågår under hela
terminen:
- Sångstunder med öppna
förskolan
- Kyrksamlingar för
heltidsförskolan
- Alla församlingens körer
- Årsläsningen fortsätter
- Ledarutbildning, termin 1
och 3 börjar
- Kyrkvärdsutbildning
- Diakonimottagningens
soppluncher med andakt
- Hemkyrkan

Januari
- Gudstjänster och
kyrkliga handlingar så
som dop, vigsel och
begravning pågår hela
året
Vårterminen börjar,
dessa verksamheter
pågår under hela
terminen:
- Sångstunder med
öppna förskolan
- Kyrksamlingar för
heltidsförskolan
- Alla församlingens
körer
- Årsläsningen fortsätter
- Ledarutbildning, termin
2 börjar
- Kyrkvärdsutbildning
- Diakonimottagningens
sopluncher med andakt
- Hemkyrkan

Februari

Mars
Påskvandringar för
förskolor
Påskvandringar för
lågstadiet

April
Konfirmationsårsläsningen
har läger och avslut

Januari
Februari

Augusti
Konfirmationsläger på Björkö

Maj
Terminsavslutning för
verksamheterna omnämnda
i januarirutan

Mars
April
Maj
Juni

Juli
Konfirmationsläger Medevi B

Juni
Konfirmationsläger Medevi A

Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

