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Boo församling

“Evangeliet leder människan till gemenskap med Gud, som är hennes ursprung och mål”.t

Introduktion

”Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom.
Evangeliet leder människan till gemenskap med Gud,
som är hennes ursprung och mål.”
Ur Kyrkoordningen kap 1.

I Svenska kyrkans ordning slås redan i inledningen av första kapitlet fast vem som är
huvudpersonen i kyrkan. Den stora utmaningen för kyrkan och dess medarbetare är att
presentera och gestalta evangeliet (det glada budskapet om Jesus) på ett relevant sätt i vår
tid. Till detta uppdrag krävs kreativitet, lyhördhet och bön.
Församlingsinstruktionen för Boo församling är ämnad att vara ett stöd och en vägledning
i detta arbete. Med förankring i kyrkans tro och tradition och ett öppet sinne för vår tid
har detta dokument skapats. Strukturen präglas av det som i kyrkoordningen beskrivs som
församlingens grundläggande uppgifter ”att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.” Men ingen av dessa kan stå för sig själv, utan alla uppgifter
hör samman och bidrar gemensamt till att göra Jesus Kristus tydlig i Boo församling.

Omvärldsbeskrivning
För att en församlingsinstruktion ska kunna
vara relevant är det nödvändigt att ha en god
bild av det samhälle som kyrkan är kallad att
verka i.
Boo församling, med ca 33 000 invånare, ligger
i Nacka kommun som är en av Sveriges mest
expansiva. Även Boo som förort växer och i
nuläget är prognosen för befolkningstillväxten
ca 1000 personer per år de kommande fem åren.
Därefter beräknas inflyttningstakten minska.
Medlemsantalet var vid början av 2019 59,5
% (19553 personer). Prognoser från Svenska
kyrkans analysenhet beräknar att medlemsantalet
i Nacka kommun år 2030 kommer att vara 44 %.
I dagsläget har Nacka kommun som helhet ca 5
% lägre medlemsantal än Boo. Om vi antar att
skillnaden är 3 % år 2030, så blir prognosen att
Boo har 47 % medlemmar 2030, vilket skulle
innebära 17 860 medlemmar om befolkningen
är 38 000. Även om långtidsprognoser alltid
innehåller ett mått av osäkerhet, ter det
sig sannolikt att antalet medlemmar i Boo
kommer minska i långsam takt den kommande
tioårsperioden.
I en nationell undersökning har Svenska kyrkans
analysenhet konstaterat att det viktigaste motivet
för att vara fortsatt medlem i Svenska kyrkan
är möjligheten att få del av ceremonier vid dop,
konfirmation, vigsel och begravning. På andra
plats kommer att man haft ”goda erfarenheter
av Svenska kyrkan” och på tredje plats ”för att
kyrkobyggnaderna ska kunna finnas kvar”.
Antalet deltagare i församlingens
huvudgudstjänst har förhållit sig relativt stabil
över tiden. Detsamma gäller även antalet
deltagare vid kyrkliga handlingar.

Boo församling ingår i Värmdö kontrakt
tillsammans med församlingarna Nacka,
Saltsjöbaden, Gustavsberg-Ingarö, Värmdö
och Djurö-Möja-Nämdö. I församlingen finns
mycket orörd natur, insjöar och ett rikt båtliv
utmed kusterna. Allt detta bidrar till att det är
attraktiv att bo här. Det är möjligt att det kommer
ske sammanslagningar av församlingarna i
Värmdö kommun de kommande åren, men det
finns inget i nuläget som talar för att detta är
aktuellt för Boo församling.
Boo församling utgörs av en påfallande stor del
yngre invånare. Befolkningspyramiden är bred i
basen och smal i toppen. I åldersintervallet 0-15
år återfinns 25 % av församlingens invånare.
Motsvarande antal för åldersgruppen 65-80 år är
10 %. I den grupp som är äldre än 80 år återfinns
2,6 % av befolkningen. En betydande grupp
befinner sig mitt i livet.
Födda utanför Sverige kommer framför allt från
Finland, Polen och Tyskland.
Bland de ca 11 000 hushåll som finns i
församlingen är ungefär var tionde hushåll
ensamstående med barn.
Den största delen av församlingens invånare,
67 %, bor i småhus, 23 % bor i bostadsrätt och
6 % i hyresrätt, med företrädesvis privata värdar.
I Boo finns i nuläget 9 grundskolor, 32 förskolor
och ett särskolegymnasium. I församlingen
finns fem äldreboenden. Föreningslivet är väl
utvecklat. Största arbetsgivaren i Boo är det
offentliga - skola och omsorg.
Utifrån den folkhälsorapport som genomförts
för Stockholms län kan konstateras att generellt
sett är hälsoläget i Nacka gott. Nacka kommun
ser några särskilda utmaningar för kommunen:
ökad psykisk hälsa, stärka hälsan i utsatta
grupper, minska våld i nära relationer samt
minska användandet av droger. Vid genomgång
av statistiska data framträder bilden att invånare i
Boo relativt övriga kommundelar i Nacka, tjänar
mer, oftare arbetar utanför församlingen, i lägre
grad är bidragstagare, i lägre grad är arbetslösa,
är generellt mer välutbildade och uppvisar lägre
ohälsotal. De särskilda utmaningarna för Nacka
kommun är dock sannolikt relevanta även för
Boo.

Analys
o Vi bör arbeta aktivt med att möta nyinflyttade så att de upplever sig som en del
av församlingen. Detta med hänsyn till en fortsatt stark befolkningsutveckling, med
nybyggnation i lokala förtätningsområden.
o Gudstjänster/ kyrkliga handlingar i olika former bör ha hög prioritet då dessa är det
starkaste skälet till att vara medlem.
o Med tanke på den stora gruppen barn och ungdomar är det särskilt angeläget att
församlingen skapar goda förutsättningar för barnen att växa vidare i församlingen.
o Vi ska erbjuda trygga mötesplatser som befrämjar livsglädje och gemenskap.
Tillsammans med andra aktörer i samhället ska vi arbeta för att befrämja den psykiska
hälsan, stärka utsatta grupper och minska användandet av droger.
o Vi bör ställa om från att vara en personaldriven till en volontärdriven församling.
Processen att ge ideellt arbete mer utrymme bör genomsyra all verksamhet. Detta i en tid
då antalet medlemmar minskar men behoven ökar.

Visionen
“Boo församling vill leda människor till en gemenskap med Gud, genom
Jesus Kristus, som får kärleken och omsorgen att växa på livets alla
områden.”

Utifrån ett tydligt centrum i Jesus Kristus, så kopplar denna vision samman de fyra
uppgifterna kyrkan är kallad att verka inom. Gudstjänsten handlar om ”gemenskap”,
undervisningen om ”att växa”, diakonin om ”kärlek och omsorg” samt missionen om att
”leda till Gud”.
För att församlingen på bästa sätt ska kunna fullgöra sitt uppdrag är det angeläget att så
många som möjligt av församlingens medlemmar känner sig delaktiga i detta uppdrag.
Att allt fler känner att det är ”min” församling och att församlingens uppdrag är ”vårt
uppdrag”. Därför är en viktig inriktning i församlingens framtida arbete ett ”Växande
Vi”. Att allt fler känner en tydlig gemenskap med och delaktighet i församlingens arbete.

Vårt mål är att fira gudstjänster som engagerar och berör människor i alla åldrar.

Gudstjänst
”Gudstjänsten är kyrkolivets centrum,
där församlingen möter Gud i Ordet och
sakramenten… Alla i församlingen är kallade
att delta i gudstjänsten och komma med sina
erfarenheter och livsfrågor till det gemensamma
mötet med Gud… I gudstjänsten får tron näring
genom förkunnelsen av evangeliet, firandet av
den heliga måltiden och gemenskapen i bön och
lovsång. De som firar gudstjänst sänds ut för
att i vardagen vittna om evangelium och göra
kärlekens gärningar, till mission och diakoni”
(Ur inledningen av KO kap 17)
Gudstjänsten handlar om gemenskap, med både
Gud och varandra. En gemenskap som inleds
under gudstjänsten, och fortsätter i samvaron
efteråt. Vårt mål är att fira gudstjänster som
engagerar och berör människor i alla åldrar.
Förkunnelsen är livsnära och väl förankrad i
evangeliet om Jesus Kristus.
Församlingens huvudgudstjänst firas som
högmässa på söndagar kl 11. Denna gudstjänst
är församlingens centrum. All annan verksamhet

i församlingen utgår ifrån, samt leder till
denna gudstjänst. Församlingen firar också
en mängd andra gudstjänster, morgonmässa,
andakter på äldreboende, kvällsgudstjänster
mm. Dessa gudstjänster uttrycker, tillsammans
med huvudgudstjänsten, mångfald och
variation i syfte att nå ut till så många som
möjligt. Söndagens huvudgudstjänst kan en
gång i månaden firas som gudstjänst/mässa
med stora och små. Några gånger per år kan
huvudgudstjänsten firas som mässa/gudstjänst
(friluftsgudstjänst).
Församlingen firar också gudstjänster på
finska. Huvudgudstjänsten bör kännetecknas
av kontinuitet, variation och delaktighet.
Med utgångspunkt från en fast grundstruktur
eftersträvas en variation i gestaltning där
många ges utrymme att bidra. Gudstjänsten är
väl förberedd, men stor nåd finns om det blir
”annorlunda”.
Gudstjänsten uttrycker församlingens gemensamma tillbedjan och lovsång. Sång, musik
och andra uttryckssätt berikar och fördjupar
gemenskapen. Församlingens omfattande och
varierande musikaliska arbete konkretiseras i
gudstjänsten. Det är många som får vara med
genom församlingssång, körsång, solist och
instrumentalistmedverkan.

De kyrkliga handlingarna är det viktigaste skälet
för många att vara medlem, och för en stor
del det enda mötet med kyrkan. Det är därför
mycket angeläget med ett öppet och varmt
bemötande kombinerat med en tydlig förankring
i vad kyrkan står för.
Grundläggande för allt arbete inom kyrkan är
bönen, samtalet med Gud. Bönen behöver finnas
med i och omkring allt som sker i församlingen,
såväl vardag som helgdag.

Mål 2024
• Att Boo kyrka renoveras så att tillgängligheten
blir bättre, kringliggande gemenskapslokaler
utökas samt möjligheten till fast installerad
digital projektion i kyrkorummet införs.
• Att skapa större delaktighet genom att
kontinuerligt arbeta med gudstjänstens
utformning. Ett växande vi. I arbetet bör
särskild vikt läggas vid barn och ungdomar.
• Att fortsätta utveckla, och ibland avveckla,
övriga gudstjänster.
• Att säkerställa god kvalité, hög tillgänglighet
och aktiv kommunikation kring kyrkliga
handlingar.

Vi vill säkerställa god kvalité, hög tillgänglighet och aktiv kommunikation kring kyrkliga handlingar.

Undervisningen handlar om att skapa en god jordmån för att tron ska kunna växa och fördjupas.

Under visning
Undervisningen handlar om att skapa en
god jordmån för att tron ska kunna växa och
fördjupas. Att möta människor i samtal om
livet och tron. Kyrkans uppgift handlar om
att förmedla dess tro och tradition, men detta
lärande behöver präglas av nyfikenhet, mod,
öppenhet och stor lyhördhet för vad människor
uttrycker. Därför är dialogen en grund i
alla möten. Både en traditionell dialog, det
personliga mötet ansikte mot ansikte, men även
en interaktiv dialog via sociala medier.
Jesus använder i evangelierna ett språk som
den tidens människor förstod. Församlingens
utmaning är att göra samma sak, att vara
begriplig och relevant i vår tid.
Människor i alla åldrar ska ges möjlighet att
utforska och växa i tron. Därför är det viktigt
att kyrkan erbjuder mötesplatser som sträcker
sig från vaggan till graven. En möjlighet till
växande är att få bidra med sina förmågor, därför
är delaktighet en nödvändig del av kyrkans sätt
att arbeta.

Barn och familj: Barn i församlingen ska känna
att de är viktiga, behövda och tas på allvar. I
allt arbete som sker ska det finnas en reflektion
utifrån barnets perspektiv. Boo församling ska
verka för att barnen och deras familjer ska vara
delaktiga och hitta till tro och gemenskap i
församlingen. Barnverksamheten ska vara öppen
för alla och vara anpassad till barnens olika
åldrar och förutsättningar. Undervisning bör ske
genom olika ”språk” som musik, bild, drama,
dans och naturupplevelser.
Ungdom och konfirmander: Ungdomarna
i församlingen ska känna att det finns ett
lyssnande och att de tas på allvar. De bemöts
med öppenhet. Kyrkan finns till för dem och
erbjuder en möjlighet till fördjupning i både teori
och praktik när det gäller tron. Undervisningen
ska visa att det finns en framtid och ett hopp i
Guds närhet. Arbetet med att skapa ett attraktivt
konfirmandarbete är högprioriterat. En nyckel
i detta arbete är att skapa goda relationer. Se
även församlingens PLU (Plan för Lärande och
Undervisning).
Vuxna: Församlingen ska stödja och uppmuntra
olika typer av grupper för vuxna där det ges
tillfälle för samtal och reflektion kring Bibelns
budskap, livsfrågor och människors erfarenheter.
Allt för att ge möjlighet till att bygga upp och
fördjupa den personliga tron.

Mål 2024
• Att all undervisning för barn och unga bedrivs i nära samklang med kyrkoåret.
• Att all undervisning för barn och unga tar sin utgångspunkt i missionsbefallningen.
• Att ta tillvara på unga ledares engagemang och se dem som tydliga resurser i
församlingens undervisning.
• Att arbetet med vuxna tydligt erbjuder mötesplatser som ger introduktion och
fördjupning i kristen tro. Fördjupningen bör ha både teoretiska och praktiska alternativ
som ger möjlighet för den enskilde att praktiska sina gåvor inom församlingen. Ett
växande vi.

Församlingens körer är en del av uppdraget att bedriva undervisning.

Diakoni
Diakoni är kyrkans uppdrag att praktiskt och
konkret leva Guds kärlek och omsorg. Att visa
vad Jesu ord om att älska sin nästa betyder i ord
och handling. Diakoni innebär medmänsklighet
och omsorg om människor i livets alla
skeden och särskilt för dem som är i utsatta
livssituationer.
Alla som tjänstgör i församlingen, oavsett
funktion, har ett ansvar att se och bekräfta de
människor vi möter. Diakonen har sedan ett
särskilt uppdrag av kyrkan att stödja människor
i utsatta livssituationer samt att värna om
människovärde och medmänsklighet. Mycket
av arbetet sker i det vardagliga mötet med
människor och i själavårdande samtal under
tystnadsplikt.
Det diakonala arbetet i Boo församling vill
verka för att identifiera, motverka och förebygga
utsatthet. Ett sätt är att skapa möjligheter för
människor att mötas. Platser där man också blir
sedd och lyssnad till.
Diakoner och präster erbjuder enskilda
själavårdssamtal och olika typer av
stödgruppssamtal för våra församlingsbor.
I diakonins uppdrag ingår också att verka
utåtriktat och uppsökande.
Utsatthet finns inom alla grupper och människors
behov av diakoni är ständigt i förändring.
Närmiljön och samhället påverkar hur vi bör
arbeta diakonalt. Vi behöver vara lyhörda för
den enskildes situation och hålla oss uppdaterade
med det omgivande samhället, dess människor,
institutioner och skeenden. Därför är det viktigt
att det diakonala arbetet och dess verksamheter
granskas och utvärderas.
För att säkra att den diakonala verksamheten
ligger rätt i tiden görs en regelbunden
utvärdering i samband med arbetet med

verksamhetsplanen. Med några års mellanrum
behöver också en mer omfattande diakonal
inventering äga rum.
En viktig utmaning är att ge frivilliga
möjlighet att använda sina gåvor och tjäna sina
medmänniskor.

Mål 2024
• Att utifrån arbetsmetoden ”Vägledning för
diakoni” utveckla det diakonala arbetet som en
del av alla medarbetares och förtroendevaldas
uppdrag.
• Att prioritera den profetiska diakonin, att ge
röst åt människor i en utsatt livssituation, med
stöd i en omvärldsförståelse.
• Att stärka volontärarbetet och öka deras känsla
av samhörighet med församlingen- ett växande
vi.

Diakoni innebär medmänsklighet och omsorg om människor i livets alla skeden och särskilt för dem som är i utsatta livssituationer.

På lokal nivå gestaltas missionsarbetet
främst genom det diakonala arbetet, men
det finns med även i undervisningen och
gudstjänsten.

Mission
”Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder
jag er.” Joh 20:21
Mission kommer från latinet och betyder
sändning. Denna sändning har flera nyanser.
- Uppdraget att leda människor till Kristus.
”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar”
Matt 28:18. Detta uppdrag är fundamentalt
och unikt för kyrkan och uttrycks även i
församlingens syfte, enligt kyrkoordningen, att
människor ska komma till tro på Kristus. På
internationell basis stöds uppdraget genom andra
kristna kyrkor i världen. På lokal nivå finns
uppdraget är att göra Kristus känd, trodd och
älskad med i allt arbete, vare sig det handlar om
gudstjänst, diakoni eller undervisning.
- Uppdraget att kämpa mot fattigdom, förtryck
och orättvisor. ”Han har sänt mig att förkunna
befrielse för de fångna och syn för de blinda, att
ge de förtryckta frihet” Luk 4:18. Detta uppdrag
delar vi med en mängd olika aktörer på både
global och lokal nivå. På internationell basis
fullgör församlingen detta uppdrag främst genom
att stötta Act Svenska Kyrkan
genom insamlingar och kollekter. ACT står för
Action by Churches Together, och betyder att
kyrkor agerar tillsammans. Här ingår arbete
mot fattigdom, miljöförstöring, förtryck
och orättvisor tillsammans med kyrkor,
utvecklingsorganisationer, nätverk, tusentals
frivilliga och aktörer i civilsamhället över hela
världen.
På lokal nivå gestaltas detta arbete främst genom
det diakonala arbetet, men det finns med även i
undervisningen och gudstjänsten. I församlingen
ingår även att bedriva ett ansvarsfullt
miljöarbete. Detta arbete finns särskilt
beskrivet i Boo församlings miljödokument.
På lokal nivå kan även samverkan ske med
andra organisationer kring internationella
biståndsprojekt.

Församlingen har en internationell grupp
som främst består av volontärer. Dessa gör
en avgörande insats för de olika insamlingar
församlingen bedriver.

Mål 2024
• Att stödja det internationella arbetet med
motsvarande 1 % av kyrkoavgiften (exklusive
ekonomisk utjämning)
• Att upprätthålla och utveckla ett trovärdigt
miljöarbete i enlighet med miljödiplomering
FAS 2

Avslutning
Församlingsinstruktionen är inget statiskt dokument, utan kommer genom åren att behöva
revideras utifrån nya förutsättningar och prioriteringar. Kyrkans centrum och livskälla är
och förblir dock densamme.
Församlingsinstruktionen är inte heller ett fristående dokument, utan är ett övergripande
måldokument som får sin naturliga konkretisering i verksamhetsplanen som
uppdateras årligen inför budgetarbetet. I alla långsiktiga strategiska beslut ska en
barnkonsekvensanalys göras.
Församlingsinstruktionen är tänkt att vara en hjälp för församlingen att gestalta, i vår tid
och vårt sammanhang, det som är kyrkans främsta syfte:

“Församlingens syfte är att
människor ska komma till tro
på Kristus och leva i tro,
en kristen gemenskap skapas
och fördjupas,
Guds rike utbredas och
skapelsen återupprättas.
Allt annat som församlingen
utför är stöd och en konsekvens
av denna grundläggande
uppgift.”
Ur Kyrkoordningen kap 2.

