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I vår tid tycks förändringen gå snabbt och världen blir allt större. Det som tidigare 

var enbart svenska angelägenheter påverkas alltmer av det globala sammanhanget 

och vi vet mer om varandra än tidigare.  Vi vet vad som sker i Syrien i samma 

ögonblick som det händer. Oändligt många flyktingar kom till Sverige 2015 och 

läget krävde speciella åtgärder, förändring, förnyelse och snabba beslut. Sverige 

har i mycket stor utsträckning tagit hand om människor som flyr för sina liv.  

Myndigheter och frivilliga har arbetat tillsammans. Många härbärgen, hotell,  

församlingshem och samlingslokaler förvandlades till tillfälliga boenden för  

människor i nöd. Tillsammans har vi förändrat och förnyat.

I vårt centrum, mitt i allt detta, finns ett litet barn. Ett barn fött för länge sedan 

under usla förhållanden. Det Barnet flydde med sina föräldrar och möttes av att 

det ”inte fanns rum för dem i härbärget”.  Kring det barnet och hans budskap om 

”fred på jorden bland människor som Gud älskar” finns vårt hopp.  

En dröm, en längtan om att så skulle det vara. En förväntan och en glädje kring 

detta som kan ge oss kraft till förändring och förnyelse.

Jag känner stolthet och glädje över allt det vi som församling, anställda och  

ideella medarbetare kunde bidra med under 2015. 

Just nu, när vår bakåtblick för 2015 snart är klar, nås vi av nyheten om att vår 

kyrkoherde Sven Gunnarsson, tragiskt omkommit under sin semester.  

Vi hedrar hans minne genom att fortsätta verka som en Kristuscentrerad,  
gränsöverskridande och modig församling. 

PAX

Per Axerup, 

Tillförordnad kyrkoherde

Det öppna hjärtats år
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Tillsammans 
     - och var för sig

Konfirmandstrategi

Arbetet i Botkyrka församling utgår alltid från de gudstjänstfirande gemenskaperna kring varje kyrka, men vissa aktiviteter passar 
bättre att göra gemensamt över distriktsgränserna. Vad som är gemensamt och vad som är distriktens uppgift kan variera över åren. 
I år har vi samarbetat kring följande områden:

Psykoterapimottagningen
Psykoterapimottagningen har under 
senare delen av 2015 flyttat från försam-
lingsexpeditionen i Tumba till Ljusets 
kyrka. Det har inneburit nyetablering av 
verksamheten i nytt distrikt. 

I samband med flytten togs beslut att för-
söka rikta verksamheten till framför allt 
ungdomar och invandrare. Kontakter har 
tagits med kommunens fritidsförvaltning 
samt ungdomsmottagningen i Hallunda 

och Hallunda vårdcentral. Fritidsför-
valtningen och vårdcentralen har varit 
positiva, men ungdomsmottagning har 
inte visat intresse. 

Två ideella terapeuter har tillkommit. 
Eftersom vi befinner oss i en nyetable-
ringsfas har de tyvärr ännu inte kunnat 
utnyttjas. Samarbetet med de ideella 
terapeuterna stärker kompetensen i mot-
tagningen i form av kunskaper i kurdiska 

och arabiska och ökad kompetens för 
arbetet med ungdomar. 

Under 2015 ha det tagits steg för att 
samordna och tydliggöra själavården, 
det vill säga samtal med präst, diakon 
eller psykoterapeut till samma folder med 
själavårdsansvarig präst och diakon för 
respektive distrikt. Terapimottagningen 
har under våren haft vikarierande psyko-
terapeut på grund av tjänstledighet.

Under år 2015 avslutades projektet kring 
att skapa strategier för fortsatt gott kon-
firmandarbetet. Strategierna har inneburit 
att arbeta med unga ledare, kommunika-
tion samt formen för konfirmation. 

UNGA LEDARE
Utbildning för de unga ledarna sker i 

varje distrikt men mötesplatser har skap-
tas för ledarna över distriktsgränserna. 
Medlemskap i Svenska kyrkans unga har 
även uppmuntrats. 

KOMMUNIKATION
Samtliga församlingspedagoger har ge-
nomgått en utbildning i att skapa film på 

Subtopia i Alby. Detta för att kunna göra 
filmer och på så vis berätta om konfirma-
tion. Utrustning för ändamålet har också 
köpts in till distrikten. Hemsidan ” Ung i 
Botkyrka” är nu etablerad som plattform 
för information om konfirmation. 

FORM FÖR KONFIRMATION
Att resa tillsammans och lära känna den 
världsvida kyrkan, den lokala kyrkan 
samt sig själv har varit ett framgångs-
koncept för att prata om kristen tro 
med unga människor. Däremot har det 
medfört en pedagogisk utmaning som 
medarbetarna fortfarande arbetar med. 

Under år 2015 har vi haft två barngrupper, 
två grupper för ensamkommande ungdo-
mar, två föräldragrupper och två syskon-
grupper. Vi ser en tydlig ökning av antalet 
ensamkommande ungdomar till Sverige 
framförallt från Afghanistan. Vi har före-
läst om BIV/S på Barnfattigdomsdagen i 
Uppsala i maj och deltagit på Migrations-
verkets NGO-dagar samt informerat om 
BIV/S i en mängd sammanhang.

Intresset för Lördagsöppet är stort med 
cirka 40 deltagare per träff. Vi har haft 
besök av föreläsare från BRIS, besökt 

Brandstationen i Botkyrka, haft hjärt- 
och lungräddningskurs, CV-skrivande, 
språkundervisning, utflykter och familje-
stärkande aktiviteter, lekar och pyssel. 

Under en vecka i juni hade vi Sommar-
lek/dagkollo på Tullinge gård. Det var 
uppskattat att få spela fotboll och leka i 
den vackra miljön. 9 juni deltog vi i BIV/S 
nationella förenings årsmöte i Nässjö.

Under hösten planerade vi för en ny verk-
samhet, fredagsmys för att möta ensam-
kommande ungdomars behov av stöd. 
Fredagsmys ska starta i januari 2016 och 

syftar till att stärka självkänslan samt öka 
kunskapen om Sverige. 

BIV/S arbetslag har påbörjat en utbild-
ningsprocess med Normact kring likabe-
handling – mångfaldsfrågor för att stärka 
vår kompetens om diskrimineringslagen 
och vår egen förmåga till normkritiskt 
tänkande. Vår ambition är att vårt arbete 
i alla våra grupper och sammanhang ska 
vara inkluderande.

Barn i väntan - Barn i start

KONFIRMANDER   2012 2013 2014 2015

Antal tillhöriga 15-åringar 354 388 375 311
Antal konfirmerade 15-åringar 70 83   98 101
% andel konfirmerade 15-åringar 18 % 21 %  26 % 32%
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Delaktighet och ideellt medarbetarskap

Familjeveckan
För tredje året i rad ordnade församlingen 
en familjevecka under sommarlovet. 
Veckan vänder sig till familjer med socialt 
och/eller ekonomiskt sårbara livssitua-
tioner. Syftet är att erbjuda familjerna 
en sommarupplevelse, gemenskap och 
tid att umgås som familj. Familjeveckan 
är subventionerad av församlingen och 
deltagarna betalar en symbolisk summa. 
Tanken är att man ska kunna delta utan 
att det kostar något utöver anmälnings-
avgiften. Rekrytering sker i samråd med 
ansvariga för familjeveckan.

Sommaren 2015 låg familjeveckan 15 till 
18 juni och hade sin bas i Tumba kyrka 
där varje dag började och slutade. Varje 
dag gjordes utflykter utom den sista da-
gen då vi hade avslutning i kyrkan. 

I år var 23 barn och 15 vuxna deltagare 
på familjeveckan. Åldrarna på barnen var 
mellan 5 månader och 15 år.

Varje morgon samlades vi i Tumba kyrka. 
Vi fikade och hade en kort andakt. Första 
dagen hade vi lite presentationslekar. 
Därefter promenerade vi till Mc Donalds 
och åt lunch. Tog tåg och buss till Syd-
poolen och badade i ca två timmar. Efter 
badet åt vi vår medhavda matsäck. Inte 
en smula lämnades. 

Tisdagen var strålande solig. Innan vi 
åkte iväg kom Anki till Tumba kyrka 
och tog ett gruppfoto av hela gruppen. 
Vi åkte abonnerad buss till Lida, där det 
blev lekar och lagtävling, sedan lunch 
på Lida värdshus. Efter lunch var det 
överraskning i Lida idrottskyrka i form 

av en trollkarl som gjorde succé för både 
barn och vuxna. Därefter fri tid och glass 
i gräset. Några barn badade. Kort andakt 
före hemfärd med bussen.

Onsdagen tillbringade vi på Gröna 
Lund. Ren glädje för barnen och en viss 
utmaning för de vuxna. Hemma igen vid 
18.00. De familjer som ville stanna kvar 
på Gröna Lund fick såklart göra det och 
ta sig hem på  egen hand.

Torsdagen var vår avslutningsdag. Efter 
fika och andakt hade vi utvärdering. 
Därefter fick barnen skapa sin egen 
fotoram för att sedan placera gruppfotot 
i som ett minne av veckan. Vi hjälptes åt 
att förbereda festlunch med efterföljande 
jordgubbstårta.

I församlingsinstruktionen för Botkyrka 
uttrycks en önskan att fortsätta utveckla 
det ideella medarbetarskapet, ”eftersom 
det är så vi bygger församling”.  Kristi 
kropp består av många delar och ju fler 
delar som samverkar desto bättre fung-
erar församlingen.  

Under året har olika aktiviteter genom-
förts för att behålla engagemanget hos de 
ideella medarbetarna. De anställda sam-
ordnarna i distrikten träffas regelbundet 
för att planera och genomföra aktiviteter 
för de ideella medarbetarna. Som exem-
pel kan nämnas vårfest och julbord.

Under våren 2015 blev det tydligt att det 
finns en längtan efter och ett behov av 
ett strategiskt medvetet tänkande kring 
det ideella arbetet i församlingen. På 
några håll sker ingen, eller ytterst liten 
nyrekrytering av ideella medarbetare. 
Till glädjeämnena hör dock att många 
konfirmander i församlingen väljer att bli 
ideella ledare.

Ett projekt initierades och efter beslut 
av kyrkorådet under slutet av verksam-
hetsåret 2015. Projektet syftar till att 
strategiskt öka medvetenheten kring det 
ideella engagemanget i församlingen och 

att på så vis bli en arena för engagemang 
och glädje i Guds rike.

Målet för projektet är att få fler ideella 
medarbetare men också att överbrygga 
glappet, både åldersmässigt och verksam-
hetsinriktat, mellan den äldre generatio-
nen ideella och de unga ledarna.

Under senhösten 2015 ökade antalet flyk-
tingar till Sverige markant. Även antalet 
EU-migranter ökade.  Detta påverkar det 
ideella arbetet. En tydlig vilja att ”hjälpa 
till” har märkts bland församlingsborna 
och ett av projektets mål blir att kanali-
sera detta. 

Målarbete
Under år 2015 har församlingens vision 
bearbetatas och förankrats i församlingens 
alla verksamheter och distrikt. Processen 
inleddes på våren med besök av process-
ledare från stiftskansliet som använde 
sig av metoden K-koncept. Varje distrikt 
samt expeditionen fick då formulera sin 
målbild och redogöra för sitt första steg 
för att nå den målbilden. Med målbilden 
som utgångspunkt har sedan de olika 
verksamheterna formulerat utvärderings-
bara mål som redovisades under hösten. 

Alla distriktledare har genomgått en  
processledarutbildning i metoden  
K-koncept. Metoden utgår ifrån att all 
kompetens finns bland medarbetarna och 
att det viktiga för att komma framåt är 
att lyssna in den kompetensen. Metoden 
har en tydlig riktning framåt för att nå 
de mål som medarbetarna skapat, och 
framåtrörelsen är en kreativ rörelse. 
Processen med visionen kommer under år 
2016 in i ett nytt skede där den kommer 
att utmanas och därmed fördjupas. 
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Malin Wrigstad /IKON

Under året har det Interreligiösa rådet 
haft flera sammanträden. Med anledning 
av det våld och den extremism som råder 
i världen och även i vårt närområde har 
det Interreligiösa rådet i Botkyrka under 
2015 manifesterat för FRED och mot 
hat och våld genom att fika tillsammans 
i Hallunda centrum varannan onsdag. 
Detta är ett initiativ för att olika samfund 
skall synas tillsammans ute i samhället i 
Botkyrka kommun. 

Den 16 april besökte deltagare från 
Botkyrkas Interreligiösa råd och repre-
sentanter från Botkyrka kommun det 
Interreligiösa Centret i Göteborg, vilket 
var mycket intressant. Zana Muhammed, 
verksamhetsledare för Interreligiösa Cen-
tret Göteborg och Fader Abraham Garis, 
S:t Gabriel församling, Syrisk Ortodoxa 
kyrkan berättade om hur de arbetar med 
interreligiös dialog. Den 10 oktober bjöd 
det interreligiösa rådet i Botkyrka in till 
ett en fortsättning på Mångkulturellt 
centrum i Botkyrka.  

Zana Muhammed och fader Abraham 
berättade för en större publik om arbete. 
Syftet var att inspirera det interreligiösa 
arbetet i Botkyrka. 

Den ständigt aktuella utmaningen är hur 
man kan bredda deltagandet i det interre-
ligiösa rådet. En svår fråga som det Inter-
religiösa rådet diskuterar med kommunen.

Interreligiösa rådet

Hågelbyparken har sedan flera år erbjudit 
drop in-vigslar till pingst. Sedan två år till-
baka har församlingen funnits med för att 
erbjuda kyrkliga vigslar. I år vigdes tre par.

Som den största huvudmannen i Hela 
människan faller det sig naturligt att 
samarbeta kring det sociala arbetet. Varje 
vecka finns ett rullande schema för pasto-
rer, präster och diakoner att hålla andakt 
och ”hänga” i deras lokaler.

Till Valborg har Hela människan varit 
ansvarig för firandet på Hågelby. Syftet 
var att skapa ett mer barn- och familje-
vänligt firande och få fler ungdomar att 
välja Hågelby framför andra sätt att fira 
vårens ankomst. I år gjordes en utvärde-
ring bland de organisationer som bidragit 
med personal och material. Där framkom 
tydligt att målet med firandet inte har 
uppnåtts och att Hela människan inte 
kommer påta sig uppgiften för 2016.

Jul i gemenskap firas också i Hela män-
niskans regi. I år återgick firandet till 
Tumba kyrka. Firandet var hemtrevligt 
och många människor kom för att delta. 
Dagen innehöll julmat, sång, musik och 
julklappar.

Samarbeten

För första gången valde stiftet att sam-
arbeta kring presidiekonferensen med en 
församling och valde då vår. 20-21 april 
samlades presidier och församlingarnas 
ledning i Folkets Hus i Hallunda till 
föreläsningar och seminarier. Årets tema 
var Kyrka Samhälle. Programmet rörde 
frågor om kyrkans roll som välfärdsaktör, 
om socialt företagande, församlingens 
uppdrag för människor i utsatthet, om  
äldreboende / seniorboende i kyrkans regi 

och frågor om rollfördelningen mellan 
kyrka och diakoniinstitutionerna. 

Här rymdes också programpunkter som 
berörde identiteten som evangelisk luth-
ersk kyrka som del i en världsvid kyrka.

Som värdförsamling fick vi förmånen att 
presentera verksamheten Barn i Väntan/
Barn i Start och tanken kring Trädgården, 
ett diakonalt center. I ett panelsamtal 
förde kyrkoherde Sven Gunnarsson och 

distriktsledare Beatrice Lönnqvist ett 
samtal med kommunstyrelsens ordfö-
rande Katarina Berggren om religionens 
betydelse i vårt samhälle. 

Den första dagen avslutades med mässa i 
Botkyrka kyrka och middag i Folkets Hus 
med inspel från Cirkus Cirkör. Många 
deltagare uttryckte uppskattning både 
över programmet och vår församling. 

Presidiekonferensen
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Fastighetsförvaltningen

ÖVERGRIPANDE AVTAL

Lås- och passersystem samt larm

Under året har arbetet med att byta ut 
nycklar till lås- och passersystem med be-
röringsfria kortläsare. Nycklarna ersätts 
alltså med personliga kodbrickor. Av de 
hundratals dörrar som finns i församling-
ens alla fastigheter så är den personliga 
kodbrickan programmerad så att man en-
dast kan passera de dörrar man behöver. 

Under året har utbytet till lås- och pas-
sersystem omfattat ekonomibyggnaden 
och kallförrådet på Botkyrka kyrkogård. 
Kompletteringar har också utförts i Lju-
sets kyrka och i norra flygelbyggnaden i 
Tumba kyrka. Klockargården stod på tur 
men i och med uthyrningen till kommu-
nen för flyktingboende flyttades utbytet 
fram till våren 2016.   

För att skydda våra byggnader från in-
brott har vi ett larmbevakningsavtal med 
Securitas Sverige AB, Alert Service. Lar-
men, i Ljusets kyrka och i Tumba kyrkas 
norra flygel, byggdes om under 2015. 

DIGITALT FASTIGHETSPROGRAM

Tidigare har alla fastighetsuppgifter fun-
nits i pappersform men under 2015 lades 
alla uppgifter in digitalt. Detta arbete kan 
lätt uppdaterats och vara underlag för 
framtida kostnadsberäkningar.

BOTKYRKA KYRKA

Utredningen beträffande hur mycket av 
spåntaket som behöver bytas ut, helt 
eller delvis, på Botkyrka kyrka fortsatte 
under 2015. Företaget som anlitats för att 
utföra arbetet med att renovera spåntaket 
behövde mer information än vad som 
framkommit vid fotograferingen med 
drönaren.  Därför utfördes en närmare 
okulär besiktning via skylift. Vi har ty-
värr ännu inte fått utredningen eftersom 
företaget sattes i konkurs hösten 2015. 

Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning 
för renovering av spåntaket inlämnades 
2015. Tjärstrykning kan ske tidigast 
2016 (senaste tjärstrykningen skedde 
2006) alternativt renovering/utbyte av 
spåntak tidigast 2017.

LJUSETS KYRKA

Efter den omfattande renoveringen 
2014 av Ljusets kyrka har vissa nödvän-
diga kompletteringar gjorts efter det att 
lokalerna tagits i bruk. Nya möbler har 
kommit på plats.

 TUMBA KYRKA

Under första halvåret färdigställdes den 
grundliga renoveringen av den norra 
flygelbyggnaden.  

Farhågan att mögel skulle förekomma 
eller uppstå uppdagades först då fuktska-
dor hittades i toalettutrymmena, varför 
också dessa till viss del renoverades. 
Under försommaren 2015 utfördes viss 
fasadmålning. Korset togs ner för om-
färgning.

Under hösten startade projektet med 
renoveringen av den södra flygelbygg-
naden. Det fanns mycket att lära av den 
tidigare renoveringen varför upplägget 
blev liknande beträffande konstruktion 
och materialval. Exempelvis beslutades, 
efter utredning, att det sandavjämnande 
skiktet på betongplattan skulle tas bort 
och ersatts med ett ventilerat s.k. Nivell-
golv samt vattenburen golvvärme.  

Energisnåla treglasfönster, de flesta fast 
monterade skulle användas även här. Det 
nya undertaket skulle vara modulbase-
rat och frihängande för att underlätta 
ledningsdragningar av t ex el, larm, 
högtalarkablage, montering av infällda 
takarmaturer samt möjliggöra inspektion 
och åtgärder. Verksamhetsrådet samt per-
sonal hade länge önskat få fler kontors-
utrymmen i kyrkan vilket man beslutade 
genomföra liksom att sammanträdesrum-
met skulle bli större. 

Samtidigt med starten av den södra 
flygelbyggnaden diskuterades det stora 
takproblemet med ständigt läckande tak. 

Ett förslag togs fram att göra om tak-
konstruktionen för att förhindra framtida 
problem. Ett beslut togs att genomföra 
ombyggnaden varför takarbetet startade 
parallellt med renoveringen av södra 
flygeln. 

Fastigheten Klövern 13 ingår inte i denna redovisning, då fastigheten som bland  
annat rymmer Ljusets kyrka ägs av församlingens fastighetsbolag Kyrkvärden AB. 

Taket i Tumba kyrka behövde uppenbar-
ligen konstruerades om för att förhindra 
framtida läckor.

Den vackra utemiljön vid Ljusets kyrka 

Vid renoveringen i Tumba kyrka krävdes 
ommålning av stora partier.

Korset som är monterat på fasaden på 
Tumba kyrka togs ner för omfärgning i 
samband med renoveringen. 
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Återigen packades stora delar av in-
redningen in i baracker eller flyttades 
om innan inredningen blåstes ut. Även 
sakristian behövde renoveras, varför 
inventarier som var nödvändiga för verk-
samheten fram till sommaren flyttades in 
i det blivande samtalsrummet. 

TULLINGE GÅRD

På Tullinge gård utfördes markarbeten på 
baksidan av Tegnérpaviljongen samt vid 
infarten till Tullinge gård. En informa-
tionstavla sattes upp med plats för diverse 
informationsblad och ett solur sattes upp 
mitt i den tilltänkta siktaxeln mot Tul-
lingesjön.

Då Tullinge kyrka var nybyggd användes 
Tullinge gårds vällingklocka som kyrk-
klocka de första åren. Den har senare er-
satts av en större klocka. Nu har välling-
klockan åter flyttats tillbaka till Tullinge 
gård och hänger nu i klockstapeln på 
gårdsplanen utanför Adler Salviuspavil-
jongen. Klockan drivs manuellt.

Ritningar har tagits fram för att bygga en 
trappa ner till ravinen och en spång längs 
med vattendraget. Förslag för grundlägg-
ning och dimensionering av trappan tas 
fram under våren 2016.

Inne i Adler Salviuspavilongen gipsades 
och tilläggsisolerades särkrummet där 
bl.a. konfirmandernas kåpor förvaras. En 
ytterdörr är även utbytt.

ÄNGSKYRKAN

Ängskyrkans missionsförening tillsatte 
en arbetsgrupp för att avveckla missions-
föreningen och som en konsekvens därav 
togs initiativ till att stiftelsen Ängskyrkan 
upplöses och att fastigheten Täljstenen 
1 (Ängskyrkan) överlåts till Botkyrka 
församling. 

I församlingssalen har ny bänk- och 
skåpinredning tillverkats och satts upp 
av Roland Grip Snickeri för serverings-
ändamål samt förvaring av serveringsvag-
nar och rent porslin. Överskåpen rymmer 
ljudanläggning och serveringsmaterial 
samt mikrougn.

Solur Tullinge gård. Asfaltering på Grödingevägen.

Vällingklockan har flyttats tillbaka till 
Tullinge gård.

Sovplatser i det tillfälliga evakuerings-
boendet på Klockargården. 

Ny markbeläggning vid Tullinge gård Informationstavlan Tullinge gård

För att erbjuda barnverksamheten en 
tryggare utomhusmiljö har stängsel med 
två grindar satts upp. Staketet invigdes 
högtidligt  med trumpetfanfarer vid  
sommaravslutningen.

GRÖDINGEVÄGEN

Parkeringsplatserna utökades och as-
faltsytorna renoverades  Under hösten 
börjades planering av renovering av det 
mycket nedslitna köket.

KLOCKARGÅRDEN

Ett evakueringsboende upprättades 
under slutet av november månad. Snabbt 
tömdes byggnaden på inventarier för att 
ge plats åt flyktingar. Byggnaden använ-
des för boende men eftersom duschar 
och matlagningsmöjligheter för ca 30 
personer var en omöjlighet uppläts även 
ekonomibyggnaden på Botkyrka kyrko-
gård för det ändamålet. 
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Tillsammans -
OCH VAR FÖR SIG

Mångfalden är stor i Botkyrka. Här ryms hela världen. Inget distrikt är likt det andra. Därför skiljer sig också 

arbetet åt mellan distrikten en del. Den gudstjänstfirande gemenskapen sätter sin prägel på verksamheten, 

men gemensamt för alla är mötet i gudstjänst och nattvard. Här följer distriktens egna berättelser

Foto: Arne Hyckenberg
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Norra Botkyrka

I år har konfirmanderna strömmat till Norra distriktet – vilket är en glädje!  

 

Foto: Magnus Aronsson
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ORD

GUDSTJÄNST OCH GUDSTJÄNSTMUSIK

Botkyrka kyrka är en omtyckt kyrka som människor gärna 
återkommer till, särskilt vid stora högtider. Distriktets ungdoms-
förening Svenska kyrkans unga tog hand om kaffeservering och 
parkeringsvakt vid allhelgonahelgen under året, vilket var både 
omtyckt och lyckat.

Botkyrka kyrka fick genom stiftelsen Tora Wåhlin, nya  
processionsljusstakar som invigdes första advent år 2015.

Orgelkonserterna i Botkyrka kyrka har genom strategiskt arbete 
kommit att bli välbesökta med en inramning som en besökare 
kallade ”det är som på Dramaten”. Organist Elisabeth Haag har 
tillsammans med kyrkvärdarna Göte Johansson och Ulla-Britt 
Edwardh skapat en gemenskap kring konserterna, där Robert 
Jendeman och Rune Karlsson bjudit på bejublade konserter.

I Ljusets kyrka har Botkyrka Gospel samarbetat med soulgeniet 
André de Lange och tillsammans med Skärholmen Gospel erbju-
dit fartfyllda konserter med lovsång till Gud.

UNDERVISNING

Konfirmanderna har strömmat till Norra distriktet – vilket är 
en glädje! Konfirmandernas läger har förlagts till Paris och 
Rom. Tillsammans med de unga ledarna har de fått uppleva den 
världsvida kyrkan och gemenskapen i Kristus. Många unga har 
också valt att fortsätta sitt engagemang i distriktet genom att 
delta i ledarutbildningen ledd av Christoph Annehed. 

Ett generationsskifte har skett i ungdomsgruppen, då många 
unga har tagit studenten och har mindre tid för fritidsintressen. 
Under hösten har därför en ny verksamhet startats för de äldre 
ungdomarna av Johannes Nuñez. Genom generösa fondmedel 
har även en pilgrimsresa till Barcelona kunnat genomföras med 
de äldre ungdomarna.

Alla skolor i distriktet har blivit inbjudna till påsk- och julspel 
och många kom! Till påskspelet kom 265 barn och till julspelet 
365. Det är ett gediget arbete, som samordnas av Britt Löv, med 
ideella och anställda som tillsammans sjunger och gestaltar det 
viktigaste i vår kristna historia.

Söndagsskolan för vuxna i Botkyrka kyrka samt samtalsgruppen 
på onsdagskvällar i Ljusets kyrka är välbesökta och omtyckta 
träffpunkter för att samtala om olika frågor som rör livet och 
tron. De har letts av Ingemar Sörqvist.

På fångvårdsanstaltetn Asptuna har en kurs i ”Kristendom för 
ateister” hållits under ledning av Lena Jerrewing. 

ÅRETS HÖJDPUNKTER
FÖRSAMLINGSHELG

I slutet av september öppnade Botkyrka kyrka och Ljusets kyrka 
sina dörrar för församlingshelg. För första gången skedde det på 
hemmaplan för att så många som möjligt skulle kunna vara med. 
Det var också ett sätt för församlingsborna att bekanta sig med 
de nya lokalerna. Vi åt och bad tillsammans men vi fick också 
lära oss nya saker. En rad work-shops hölls av såväl församlings-
bor som anställda. Journalisten och debattören Göran Greider 
besökte oss och höll en inspirerande föreläsning. Söndagens 
mässa sammanlystes till Botkyrka kyrka och helgen avslutades 
med konsert i samarbete med Slagsta Gille. Den fick stående 
ovationer och bättre än så kan inte denna lyckade helg samman-
fattas.  

INVIGNING TRÄDGÅRDEN/NYA LOKALER. 

I maj invigdes de nya lokalerna i Ljusets kyrka och det diakonala 
centret Trädgården. Det innebär exempelvis att Ljusets kyrka är 
öppen kl.10-15 vardagar utom onsdagar, för samtal och kaffe. 
En värdinna finns då på plats. I de nya lokalerna hänger konst 
från församlingsbor men också från kända namn som Amanda 
Ooms och ”Höken”. Ett samarbete med Hela människan och ar-
betsförmedlingen inleddes det sociala företaget ”Syateljen”. Fadi 
Gawria anställdes för att arbeta med socialt företagande i norra 
distriktet. Förutom Syateljén ingår biodling och honungstill-
verkning i denna verksamhet. De nya lokalerna har medfört en 
genomgång av arbetsuppgifterna för vaktmästarna Kenneth Clif-
fordsson och Tanja Conradsson. Några åtgärder har gjorts, som 
att anlita städfirma, för att skapa en god arbetsmiljö för dem.   

FLYKTINGARNA

Under september månad när information om flyktingsituationen 
nådde oss mobiliserade Norra distriktet med en insamling för 
en resa till Ungern. Elias Tony, Johannes Nuñez och Hans Bratt 
åkte till Ungern och delade ut mat i flyktingläger. På två veckor 
samlade församlingen in runt fyrtiotusen kronor. I adventstid 
öppnades Klockargården som evakueringsboende för nyanlända. 
I Klockargården finns trettio platser som konstant var fulla. Di-
striktet bistod med aktiviteter för barn i samarbete med BIV/BIS 
samt tillhandahöll kläder i samarbete med Hela människan. Då 
den politiska kartan i Sverige möblerats om, har många diskus-
sioner i distriktets verksamheter kretsat kring det.
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ÅRET I SIFFROR
MEDLEMMAR 5 866 (6 211)   INVÅNARE  41 696 (41 691)  

TILLHÖRIGA  14 %  (15%)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE i genomsnitt per gudstjänst  

   BOTKYRKA KYRKA LJUSETS KYRKA
Huvudgudstjänst   48 (47)    47 (61)

Veckomässa      47 (54)

Musikgudstjänst   46 (46)   62 (50)
 

KYRKLIGA HANDLINGAR

NORRA BOTKYRKA 2015 2014 2013 2012 2011 
Dopgudstjänster  60 67 75 51 61  

Antal dop  55 71 82

Konfirmationsgudstjänster  3 2 1 2 3  

Vigselgudstjänster  20 22 28 18 31  

Begravningsgudstjänster 84 70 84 86 65  

BOTKYRKA KYRKA 2015  LJUSETS KYRKA 2015
Antal dop 55  Antal dop 5

Konfirmation 3  Konfirmation 0

Vigsel  19  Vigsel  1

Begravning 80  Begravning 4

MUSIK I NORRA BOTKYRKA
KÖRER  MEDLEMMAR
  2015 2014

Barnkör     34   (20)

Ungdomskör     0    (5)

Fem vuxenkörer    82   (82)

HANDLING

DIAKONI

Arbetet med att starta upp Trädgården 
har varit i fokus under året. Diakonerna 
har bestämda mottagningstider då de tar 
emot besök, utöver sina inbokade samtal. 
En själavårdsmottagning har också 
startats med bland andra Lea Nattila som 
medarbetare. Samtal på Asptuna fång-
vårdsanstalt sker kontinuerligt under hela 
året och är mycket uppskattat. Ett ökat 
tryck på det diakonala arbetet har märkts 
under året och Nidal Mamo har bidragit 
med tolkresurser. 

Det ideella arbetet är ett utmanande ar-
bete, särskilt då vi tycker oss ana ett gene-
rationsskifte. De ideella medarbetarna har 
under året uppmärksammats med en resa 
till Idédagar i Umeå och högtidligt av-
tackats med julbord på Hågelby då även 
verksamhetsrådet närvarade. Samordnade 
av Carolina Nilsson, Pauliina Rydman 
och Malin Lindstedt,

Under hösten flyttade församlingens 
terapimottagning till Ljusets kyrka från 
Tumba. Helena Enoksson arbetar därför 
både som terapeut och präst i distriktet.

Det Sverige-finska arbetet har under året 
inte varit fullt bemannat men har ändå, 
utöver det dagliga arbetet, genomfört 
stora evenemang som ”De vackraste 
julsångerna” som Inga Simola ledde.

MISSION

Artisten Joakim Thåström höll i mars 
2015 två konserter på Hovet i Stock-
holm. Norra distriktet fick då förmånen 
att närvara och samla in pengar till vårt 
diakonala arbete bland flyktingar från 
Syrien och bland romer. Insamlingen 
gav dryga 40 000 kronor, vilket var ett 
välkommet bidrag.

Distriktet har genom Tobias Helldin 
hållit två allsånger i Alby och Hallunda 
centrum samt medverkat vid Norsborgs 
marknad med luciatåg med ”Barn i lju-
set” och BIV/BIS.

Samarbetet med närliggande skolor har 
resulterat i en rad skolbesök, både spon-
tana och inbokade.

Foto: Magnus Aronsson

Barnen spelar en viktig roll i gudstjänsterna och lär sig att ta ansvar för olika delar.  
Under predikan går de till söndagsskolan för egen undervisning.

Siffror inom parentes gäller år 2014
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Tullinge

2015 blev ett år då det blev tydligt att vi är en aktör i samhället  
som andra räknar med och har respekt för.
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Under året har både anställda och verksamhets-
rådet fortsatt att arbeta med församlingens och 
distriktets mål. Det resulterar i en tydligare riktning 
av att vara på väg. Det skapar också delaktighet 
och en känsla av att det är många som har ansvar 
för hur vi är kyrka i området. 

ORD

GUDSTJÄNST OCH GUDSTJÄNSTMUSIK

Vi har fortsatt vårt arbete med gudstjänsterna. Under hösttermi-
nen påbörjades ett arbete med kvällsmässorna där ungdomarna 
får vara med och tycka till om både utformning och innehåll. 
Målet med detta är att få ungdomarna att bli mer engagerade i 
mässan. Vi har utvärderat och reviderat söndagens agendor där 
vi sett behov av detta. 

Under året har vi funderat mycket över hur vi kopplar ihop var-
dagen med söndagen, framför allt när det gäller alla de familjer 
som kommer till Tullinge. Resultatet blev att vi bestämde oss för 
att från och med hösten fira mässa med stora och små en gång i 
månaden och att också ha söndagsskola i samband med mässan 
en gång i månaden. Vår förhoppning är att kunna knyta Öppna 
förskolan och de familjer som kommer dit under veckorna, ännu 
mer till söndagarna. Vi hoppas också att söndagarna kan bli en 
träffpunkt för dem som inte längre är föräldralediga och kan 
komma i veckorna. 

Mässa med stora och små har blivit den gudstjänst som tydligt 
samlar flest. I den medverkar alltid någon/några av distriktets 
barnkörer. Musiken har en stor och självklar roll i alla våra 
gudstjänster. Sången är ett viktigt redskap för gemenskap och 
delaktighet.

I år firade vi återigen söndaglig mässa året runt i Tullinge kyrka. 
Vi konstaterar dock att mycket få kommer till gudstjänsterna 
under sommarveckorna. Lida idrottskyrka har fortsatt att fira 
enkla gudstjänster varannan söndag. Under vårterminen var 
gudstjänstdeltagandet vikande för att sedan återhämta sig under 
höstterminen. Tullinge kyrka fortsätter att vara en kyrka där 
många vill begravas och döpas, däremot minskade antalet vigslar 
tydligt under året. Lida idrottskyrka fortsätter att vara en popu-
lär vigselkyrka, men vi kan notera ett vikande antal dop sedan 
2011. 

UNDERVISNING

Det är roligt att se att det finns en kunskapstörst i alla åldrar i 
distriktet. Credogruppen fortsätter att vilja fördjupa sin kunskap 
om tro och liv. Ungdomsgruppen har under hösten blivit större,  
vilket utmanar ledarna till att fundera på hur de får till en bra 
form för gemenskap och kunskapsförmedling. Även sportlovs-
läger och sommarläger är viktiga tillfällen för fördjupning.

Undervisningen i körerna är självklar. Där är det stor uppslut-
ning och stort intresse för att lära mer.

Här har också mässa för stora och små varit en del av under-
visningen, då predikan i dessa gudstjänster delvis har fått en 
undervisande karaktär som uppskattas av barnkörerna.

Afternoon teaologi har fortsatt att vara ett uppskattat inslag med 
flera spännanden ämnen under året. 

ÅRETS HÖJDPUNKTER
STILLA VECKAN OCH PÅSK

Under flera år har antalet besökare till passionsandakterna i 
stilla veckan sjunkit och antalet var nu så lågt att det var svårt 
att motivera att behålla dem. Vi kunde dock inte acceptera 
tanken på att minska påsken, kyrkans största högtid, till något 
mindre, så vi bestämde oss för att istället satsa. 

Passionsandakterna fick teman: musik, film och påskvandring. 
Parallellt med detta bestämde vi oss för att inte ha vår Öppna 
förskola igång utan istället hade vi samlingar i kyrkan på för-
middagarna. Detta visade sig bli en satsning som gav resultat 
redan första året!

FLYKTINGMOTTAGANDE

Under senhösten 
öppnades ett evaku-
reingsboende för 50 
asylsökande i Tullinge. 
I samband med öpp-
nandet hörde kommu-
nen av sig till Svenska 
kyrkan i Tullinge för 
att be om hjälp att 
samla in och sortera 
kläder och skor till de 
boende. På kort varsel 
ordnade vi detta och 

gensvaret blev glädjande mycket stort från de boende i Tullinge. 

Vi kom också att ta ansvar för att det ordnades 2-3 samlingar/
veckan för barnen på boendet, där både anställda och ideella 
fanns med. Dessutom ordnades en promenadgrupp.

ADVENT OCH JUL

December envisas med att 
vara en stående höjdpunkt i 
Tullinge distrikt. Det är den 
månad under året då absolut 
flest tullingebor besöker sin 
kyrka.

Under 2015 försökte vi tän-
ka konstruktivt kring hur vi 
kan styra tullingeborna att 
komma till olika gudstjäns-
ter under advent så att inte 
allt för många kommer till 
1:a advent med resultatet att 
alla inte får plats i kyrkan.

Detta år blev det år när 
även 2:a advent fick många 

deltagare då vi valde att fira mässa med stora och små denna 
söndag. Så nu är alla adventshelger välbesökta, 1:a advent med 
gudstjänstser både på förmiddagen och eftermiddagen, 2:a 
advent med mässa med stora och små, 3:e advent med dubbla 
luciakonserter och 4:e advent med julkonsert. Inför jul kommer 
också många barn från förskolor och skolor för att se distriktets 
julbudskap. Månaden toppas sedan med själva juldagarna när 
många hundra kommer för att fira jul.
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ÅRET I SIFFROR
MEDLEMMAR  11 545  (11 688)    INVÅNARE  18 538  (18 176) 

TILLHÖRIGA   63 % (64%)       

GUDSTJÄNSTBESÖKARE genomsnitt per gudstjänst  

   TULLINGE KYRKA  LIDA IDROTTSKYRKA
Huvudgudstjänst  49 (52)   12 (19)

Veckomässa   16 (13)

Musikgudstjänst  63 (74)   18 (35)

 

TULLINGE DISTRIKT 2015 2014 2013 2012 2011  
Dopgudstjänster  107 115 121 100 134  

Antal dop  107 122 125

Konfirmationsgudstjänster    3  4 2 3 

Vigselgudstjänster    23 31 26 39 41  

Begravningsgudstjänster   86 75  71 71 95  

LIDA IDROTTSKYRKA 2015 TULLINGE KYRKA 2015
Dop  47 (55)  Antal dop 60 (67)

Konfirmation 0  Konfirmation   3 (4)

Vigsel  17 (20)  Vigsel  6 (11)

Begravning 1 (0)  Begravning 85 (75)

MUSIK I TULLINGE
KÖRER  MEDLEMMAR

Barnkörer 98 (58) 

Vuxenkörer 56 (72)

HANDLING

DIAKONI OCH SJÄLAVÅRD

Under året har den diakon som innehaft 
heltidstjänst slutat i församlingen (sept) 
och den diakon som arbetar halvtid har 
varit sjukskriven under längre tid, arbets-
tränat och återgått i tjänst (aug).

Miljöerna kring Lida idrottskyrka och 
Tullinge kyrka/Tullinge gård är uppskat-
tade av många och i sig lugna och trygg-
hetsskapande.

Våra öppna gemenskaper såsom Sopplun-
chen och Öppna förskolan har blivit vik-
tiga för allt fler. Här byggs gemenskaper 
som i sig är bärande för den som behöver 
det. För att stärka det diakonala inslaget 
i Öppna förskolan har en diakon varit 
kopplad till verksamheten fram till slutet 
av september (då hon slutade sin tjänst i 
församlingen). De som behövde samtals-
stöd eller ekonomisk hjälp kunde då på 
ett naturligt sätt vända sig till henne.

Syföreningen är också en diakonal plats 
som under året lyckats rekrytera flera nya 
medlemmar.

På äldreboendet Kärsdala fortsätter arbe-
tet att blomstra., både de boende och de 
anställda uppskattar mycket vår närvaro 
där och många kommer till andakterna.

Det har kommit att visa sig att söndag-
skolan har fått bli en diakonal plats för 
flera barn som mist en förälder.

MISSION

Vi är numera ett välkommet inslag vid 
pendeltågsstationen de gånger vi från 
Svenska kyrkan står där för att dela 
ut ljus eller annan information, några 
gånger om året. Många ler igenkännande 
och allt fler stannar en stund för ett kort 
samtal.

Med nya krafter har vi blivit bättre på 
att uppmärksamma Svenska kyrkans 
internationella arbetes kampanjer. De har 
under året fått en mer framträdande plats 
i våra lokaler.

Inför Sångskratt besöker en av fritids-
ledarna flertalet förskolor för att bjuda 
in, det blir också en möjlighet att berätta 
lite om vårt andra arbete.

På Lida är tröskeln låg för den som  
inte är så van vid kyrkan. Kyrkan har 
varit öppen vid flera av friluftsgårdens 
arrangemang och många söker sig in i 
kyrkan. Speciellt vid Eld och is och  
Valborgshelgen.  

Under året fick Facebooksidan Svenska 
kyrkan i Tullinge, märkbart fler föl-
jare. Framför allt i samband med att vi 
engagerade oss i flyktingboendet Stendal. 
Här lade vi ut information och efterlyste 
medhjälpare etc. 

Under året startades också Facebook-
sidan Öppna förskolan på Tullinge gård. 
Det är inte längre bara de som redan 
finns hos oss som gillar sidorna, utan 
också de som är nyfikna på kyrkan i  
Tullinge.

Siffror inom parentes gäller år 2014
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Tumba kyrka
Vi vill fortsätta vara en diakonal och musikalisk kyrka med gudstjänsten i centrum.  

Under året har vi haft fokus på det diakonala arbetet och på gudstjänstutvecklingsarbetet.
 
Året startade med invigning av nya lokaler för barn, ungdomar och körer. Café Pärlan öppnade under hösten och Öppna för-
skolan blev Lillpärlan. Vi har nu verksamhet i öppna, ljusa, fräscha och funktionella rum. Allt hänger ihop på ett fint sätt och det 
sker möten mellan alla åldrar, vilket vi strävar efter både i gudstjänsten och i den övriga verksamheten. Det talas arabiska och 
spanska och finska och många andra språk, och vi har vant oss vid att det är så här som Guds rike byggs på jorden: genom en 
härlig blandning av ursprung, erfarenheter och kunskaper.

Arbetet vi gör tillsammans, både ideella och anställda medarbetare, blir aldrig färdigt. Men det präglas allt mer av lust, kreativi-
tet och glädje. Vi både förvaltar och fortsätter att skapa en god atmosfär att känna sig välkommen i, och en kyrka som präglas 
av delaktighet och god gemenskap.
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ORD

GUDSTJÄNST OCH GUDSTJÄNSTMUSIK

I mässan på söndagar fortsätter vi med förslag från det pågående 
kyrkohandboksarbetet. Det tar tid att prova sig fram och är inte 
en lätt, men är en spännande process. 

Vi strävar efter en gudstjänst där alla åldrar ryms. Barnen är 
speciellt välkomna. Efter ljuständning och sång, under guds-
tjänstdelen Ordet, går barnen med vuxen ledare till Barnrummet 
för att höra, se och lära om Bibelberättelser och vad de kan visa 
oss. Till nattvarden är alla samlade igen. Fler ideella ledare har 
börjat i barnarbetet.

Veckomässan förändras. Vi ska både kunna känna igen oss och 
söka förändring för att skapa gudstjänst som allt mer berör oss. 
Den kan öka vårt hopp, stärka vår tro och ge växt i våra liv, i oss 
själva, med varandra och i världen.

Ofta finns körerna med i gudstjänsterna. Under året har en 
kör lagts ner, då det inte finns tillräckligt underlag för både en 
barnkör och en diskantkör. Glädjande nog har minikören växt, 
och på sikt hoppas vi att körantalet återgår till sju. Nu finns två 
barnkörer, en liten ungdomskör och fyra vuxenkörer av olika 
karaktär. Körerna medverkar regelbundet i gudstjänster och 
konserter. Musik med tankar och bön har provats fram till ett 
bra koncept. 

Ungdomskörens stora satsning under våren var en välgörenhets-
konsert för föreningen Maskrosbarn. Lokala unga förmågor 
sjöng och spelade, fika fanns att köpa. Hängivet, helseriöst och 
hoppfullt. KörenKörens musikmässa då man gjorde Tomas Bo-
ströms ”Ett bord för mig” blev mycket uppskattad.

Mycket bra blev även Kammarkörens framförande av  
H Goodall’s requiem ”Eternal Light”. Fina solister och musiker 
bidrog till att den fullsatta kyrkan njöt och berördes av tonerna.

Kyrkokören gjorde en oktoberhelg en inspirerande resa till Brys-
sel för att hälsa på Gunnar Gillfors och SKUT. Vi har även haft 
besök av musiker från den latinamerikanska kulturen som vill 
dela med sig till vår kyrka av deras kultur genom musiken. 

Särskilt bör nämnas allhelgonamässan på spanska med långväga 
gudstjänstbesökare.

UNDERVISNING

Konfirmander: Än en gång åkte vi med sommarkonfirman-
der till Ortodoxa Akademin på Kreta. Det blev en full grupp 
igen, varav en del har fortsatt i ungdomsverksamheten, både i 
ungdomsgruppen och i ledarutbildningen. Däremot är det svårt 
att rekrytera terminskonfirmander. Under höstterminen hade vi 
ingen konfirmandgrupp.

Ungdomsgruppen: T.U.G.G är en lokalavdelning inom Svenska 
kyrkans unga. Man träffas på torsdagkvällar och inleder med 
veckomässan. Ungdomsverksamheten har haft tre läger under 
året: sportlovsläger, återsamlingsläger på hösten och Svenska 
Kyrkans Ungas årliga läger Ljuspunkt. Dessutom deltog kon-
firmander och ungdomar i Stockholms stifts fasteinsamling för 
stiftets ungdomar, under samlingsnamnet Uppdrag Global.

För vuxna påbörjades vuxenkonfirmation med pilgrimsvandring 
till Santiago de Compostela i samarbete med Tullinge distrikt. 
Ett integrationsarbete mellan nya svenskar som bland annnat 
finns i Tumba kyrka som ideella i kyrkan (latinamerikaner och 
araber) tillsammans med s.k. ”svensk-svenskar”. 

URSÄKTA RÖRAN – VI BYGGER OM 

Så blev det klart med ena sidans verksamhetslokaler och vi 
kunde i början av 2015 inreda och starta i nya fina lokaler. Vi 
känner oss allt mer hemma i de ljusa och funktionella rummen. 
Året slutade med att vi packade ihop den församlingsalssidan 
inför den kommande renoveringen under våren 2016. Mycket 
arbete och rörigt för oss alla, men vi ser nu med både bävan och 
förtjusning fram emot nästa etapp.

PÄRLAN OCH LILLPÄRLAN – EN NY MÖTESPLATS FÖR 
STORA OCH SMÅ

Vi har under hösten påbörjat ett arbete att vara en öppen och 
närvarande kyrka i vardagen, med möjlighet till samtal om tro 
och liv över en enkel fika. I Café Pärlan finns det alltid någon 
att prata med, och möjlighet till själavårdssamtal med präst eller 
diakon.

Vår öppna förskola, Lillpärlan, har under året varit en mötes-
plats för föräldrar i vårt närområde. Familjerna som kommer 
till Lillpärlan har olika livsvillkor – ekonomiskt och socialt. 
Verksamheten bidrar till gemenskap över gränser och att fler får 
en kontaktyta med andra föräldrar, kyrkans anställda och vår 
övriga verksamhet. Att vi fikar i Café Pärlan gör att verksamhe-
ten har fått en integrerande funktion med andra medlemmar av 
församlingen.

MUSIKEN – EN KÄLLA TILL GLÄDJE, MENING  
OCH ENGAGEMANG

Mycket kör och musicerande är en fortsatt god tradition och 
glädje i vår kyrka. Med två vikarierande musiker så har det varit 
en omställning, som dock har fungerat utmärkt. Så tacksamt!

ÅRETS HÖJDPUNKTER

forts. nästa sida
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ÅRET I SIFFROR
TUMBA OCH ÄNGSKYRKAN

MEDLEMMAR   10 172 (10 512)        INVÅNARE  24 449 (24 443) 

TILLHÖRIGA    42%      (43%)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE genomsnitt per gudstjänst  

   TUMBA KYRKA 
Huvudgudstjänst  41 (49)   

Veckomässa  30 (22) 

Musikgudstjänst  62 (96)   

TUMBA KYRKA  2015 2014 2013 2012 2011  
Dopgudstjänster  17 12 17 16  6  

Antal dop  16 12 18

Konfirmationsgudstjänster 1 2  2  0  3   

Vigselgudstjänster  1 1  4  1  0   

Begravningsgudstjänster 18 22 18 20 18  

MUSIK I TUMBA KYRKA
KÖRER   MEDLEMMAR
Två barnkörer   18 (10)

Ungdomskör     3 (9)

Fyra vuxenkörer   79 (76)

HANDLING

DIAKONI OCH SJÄLAVÅRD

Alla ideella och anställda medarbetare 
präglas av vårt diakonala uppdrag att se 
människor och möta alla med närvaro 
och respekt. 

För den som söker gemenskap och stöd 
är Café Pärlan en samlingsplats. Varan-
nan vecka har mellan 25 och 45 äldre 
kommit till sopplunch med andakt och 
gäster. Onsdagsgruppen träffas för en 
andakt och gemenskap vid kaffe- och 
hobbybordet. Före veckomässan finns 
utrymme att i samtalsgrupp dela tankar 
om tro och liv. En del av detta delas sen i 
mässan.

Vi har under året mött och följt familjer 
med olika problematik: fattigdom, miss-
bruk, psykisk skörhet, sjukdom, på flykt, 
för att nämna några. I detta arbete har vi 
stor nytta av våra nätverk där socialför-
valtning, polis, kvinnojour, brottsjour och 
Hela Människan ingår. Det ekumeniska 
arbetet har förstärkts mycket genom ini-
tiativ av Hela Människan. Några familjer 
deltar i Tumba kyrkas eget Familjeläger 
och andra familjer i det församlingsöver-
gripande Familjelägret som genomfördes 
för andra året.

MISSION 

Tumba kyrka är en missionerande och 
kristuscentrerad kyrka där människor av 
olika kulturer och nationaliteter hittar en 
personlig tro och växer i tro och vardags-
liv.

Tumba kyrkas mission är att med hjälp 
av ideella medarbetare söka ingångar till 
att möta människor som längtar efter tro, 
oavsett erfarenheter och förkunskaper. 
Vi har ett stort engagemang för utsatta, 
ensamma, fattiga och svaga. Tro och 
handlingar går ihop.

Allt fler människor hittar Svenska kyr-
kan via nätet och tar kontakt med oss. 
Antalet kontakter med människor från 
Spanien, Cuba, Venezuela, Nicaragua och 
Mexico, har ökat markant det senaste 
året. Många katoliker kommer till kyrkan 
i Tumba från dessa länder. Flera som 
vänder sig till oss är katoliker som har 
lämnat katolska kyrkan och är intresse-
rade av Svenska kyrkans teologi.   

Tumba kyrka blev Fairtradediplomerad hösten 2015.  
Här tar initiativtagaren Jolanta Lundgren emot diplomet.

Siffror inom parentes gäller år 2014
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Ängskyrkan

Ängskyrkan ska vara en öppen gemenskap, 

där alla är välkomna och Jesus får vara i centrum.

 

Foto: Arne Hyckenberg
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ORD

GUDSTJÄNST - Varje söndag har vi firat mässa/gudstjänst för 
alla åldrar. Barnen har sin plats med ljuständning, bön och sång. 
Sedan börjar söndagsskolan, som vi har varje söndag under 
terminerna. I gudstjänsterna har vi ett brett engagemang av fri-
villiga som planerar söndagens gudstjänst tillsammans med präst 
och musiker. De löser även praktiska göromål, det efterföljande 
kyrkkaffet samt veckomässorna. Gemenskapen under kyrkkaffet 
ska inte underskattas. Det är ett viktig tillfälle för information, 
för att umgås, och att bygga församling. Till 1:a advent fick 
Ängskyrkan ta emot en gåva i form av en adventsljusstake av 
missionsföreningen. Ljusstaken är utformad i likhet med ljusbä-
raren, båda designade av Jan-Eric Lindström.

BARNÄNGEN/ÖPPNA FÖRSKOLAN - Det har visat sig vara 
lyckat att ha öppet på tisdagseftermiddagar för barnfamiljer. Många 
stannar även och äter på Mat och Prat efteråt. Till Öppna försko-
lan kommer upp mot 20 barn i åldrarna 0 - 5 år I båda grupperna 
har vi sångsamling och avslutar verksamheten med ljuständning i 
kyrkan. 

FREDAGSMYS - Från höstterminenen började vi med en ny 
barn- och föräldraverksamhet i Ängskyrkan. Vid två tillfällen 
under hösten kom barn och vuxna för att se på film, ha mini-
disco, äta popcorn och leka. Under tiden erbjöds samtal för de 
vuxna kring föräldraskap med vår diakon Ellinor. 

KONFIRMANDER - Vintergruppen åkte på sportlovsläger till 
Sarajevo och skidorten Bjelasnica tillsammans med ungdomsgrup-
pen. Det var en spännande resa som både innehöll skidåkning 
i OS-backar och besök i en stad som fortfarande bär spår efter 
krig och belägring under 1990-talet. Resan var väldigt lärorik och 
intressant, det var nyttigt att få möta en annan kultur, även om det 
innebar en del språkliga och administrativa komplikationer. 

Sommargruppen, se under höjdpunkter.

UNGDOMSVERKSAMHET - Ungdomsgruppen träffas på 
onsdagkvällar under terminerna. Det bästa under året var de 
gemensamma konfirmand- och ungdomsgruppslägren. Till 
Sarajevo hade vi 8 ungdomar med och till Gotska sandön följde 
15 ungdomar med. Att ta med ungdomsgruppen på konfirmand-
läger är en viktig del av rekryteringen till ungdomsverksamheten 
då man under ett läger bygger relationer som sedan fortsätter 
naturligt på ungdomsgruppen.

De relationer som byggdes på Gotska sandön mellan ungdomar 
och de ideella församlingsmedlemmarna resulterade sannolikt i 
att vi för första gånger på många år hade med en relativt stor del 
av ungdomsgruppen på vår församlingshelg (7 personer). När de 
äldre följde med på ungdomarnas läger ville ungdomarna följa 
med på de äldres också.

Under året har arbetet med Bibeläventyret för årskurs 4 och 5 
fortsatt i Kassmyra-, Storvrets- och Broängsskolan. Sara Strålin 
och Erik Belani har berättat om Gamla och Nya testamentet. 

Vi har haft studiebesök av årskurs 3 på Kassmyraskolan som 
kom för att lära sig mer om kyrkan. Kassmyraskolans fyror var 
också här och hade tre föreställningar av sin julkonsert, en för 
föräldrar och anhöriga samt två för sina skolkamrater.

Tyvärr hade vi inget julspel i år på grund av för lågt intresse.

VÅRFESTEN

En härlig terminsavslutning bjöds vi på den 31 maj då alla körer 
medverkade och all personal var på plats men framför allt att 
församlingen var med. Musikglädje blandades med trevliga 
inslag av personalen, som bidrog till god och hjärtlig gemenskap. 
Efter vårkonserten grillades korv och hamburgare, tipspromenad 
runt det nya staketet, som också invigdes med trumpetfanfar och 
band som klipptes. Som avslutning på dagen firade vi vecko-
mässa. När det var dags att gå hem uttryckte många spontant, 
det här måste vi göra om!

GOTSKA SANDÖN 12-18 JUNI

För att få det praktiska kring självhushållet att fungera blev fyra 
personer i församlingen tillfrågade om att åka med. Det blev ett 
möte över generationer i en miljö där man är tillsammans på en 
ö. Goda samtal med frågor som ställdes av de yngre till de äldre 
men också tvärtom. Lägerveckan satte djupa spår på många sätt 
och tillhörigheten som församling i Ängskyrkan stärktes. Det är 
alltid svårt att veta i förväg vad som skall komma ur en tanke. 
Här innebar det att fler ungdomar åkte med på församlingshel-
gen då ”deras pensionärer var med”.

FÖRSAMLINGSHELG

Församlingshelger är en tradition i Ängskyrkan. Förra året fick 
den dock ställas in på grund av. för få anmälda. I år blev vi 66 
deltagare som åkte till Stegeborg på Vikbolandet i oktober. Det 
blev en härlig helg där många var involverade och bidrog till 
att helheten blev bra, rolig och glädjefylld, med god mat och 
där gemenskapen stärktes. ”Vi”-känslan fanns hela tiden och 

alla åldrar var representerade. Helgen 
innehöll allt mellan lovsångsgudstjänst 
med förbön, lek för de yngre, färja över 
till fästningen, hinderbana för de från tolv 
år, föredrag för de äldre, olika aktivitets-
pass på eftermiddagen och lek och upptåg 
vid middagen. Vi avslutade med att fira 
mässa, med härlig sång av barnen. Helgen 
bjöd på många goda samtal och skratt 
som stärker oss i att vara församling.

ÅRETS HÖJDPUNKTER
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ÅRET I SIFFROR
TUMBA OCH ÄNGSKYRKAN

MEDLEMMAR   10 172 (10 512)        INVÅNARE  24 449 (24 443) 

TILLHÖRIGA    42%      (43%)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE genomsnitt per gudstjänst  

   ÄNGSKYRKAN 
Huvudgudstjänst   38  (46)   

Veckomässa    18 (18) 

Musikgudstjänst   77 (114) 

ÄNGSKYRKAN  2015 2014 2013 2012 2011  
Dopgudstjänster  16 9 12 18 11 

Antal dop  17 9 14

Konfirmationsgudstjänster 2 1 2 2 1  

Vigselgudstjänster  1 2 2 3 0  

Begravningsgudstjänster 10 7 5 10 10  

MUSIK I ÄNGSKYRKAN
KÖRER   MEDLEMMAR
Barnkör och diskantkör 18 (17)

Ungdomskör     6 (5)

Ängskören  10 (10)

Temacafé fortsätter att samla ca 15 perso-
ner varannan tisdagkväll. Höstens höjdare 
var den höstkväll då Eva Hylander berät-
tade om sitt liv, ”Svag men ändå stark”. 
Det var ett vittnesbörd om trons kraft.

Årets julbasar blev återigen en lyckad 
och trevlig dag med mycket folk. 524 
personer passerade under dagen vilket är 
nytt rekord. Dagen blev en ”återseendets 
plats” med god stämning, det vanliga 
med lotterier, kaffe med dopp, pepparsås, 
film för de yngsta, fiskdamm, loppis och 
mycket mer. 

Intäkterna överskred budget (85 000 kr) 
med 3 000 kr. Vi är tacksamma för alla 
frivilliga som förbereder och genomför 
denna dag. Många unga och gamla, frivil-
liga och anställda jobbar sida vid sida. 

HANDLING

DIAKONI  13 juli tillträdde Ellinor Bager 
som diakon efter Riikka Jääskeläinen.

Diakonin i Ängskyrkan präglas av stor 
öppenhet och värme. Det finns flera mö-
tesplatser där det är lätt att ”bara vara”, 
Mat och Prat och sopplunchen är viktiga 
diakonala knutpunkter. 

Det är många i området som har det tufft 
– både ekonomiskt och psykiskt. Själa-
vårdande samtal, att få ett ekonomiskt 
bidrag/matkasse, söka medel ur fonder 
eller skriva överklagande till något beslut 
som tagits är delar av vad vi hjälpt till 
med. Under hösten pågick en sorgegrupp 
för den som förlorat en make/maka. 

Diakonen har vid regelbundna tillfällen 
deltagit i de ekumeniska träffar som an-
ordnas av Hela Människan i Tumba. 

Under hela året har vi varit med vid 
andakter på Sandstugan och Allégården. 
Gudstjänst med efterföljande fika och 
sångstund hölls för kommunens dag-
centraler i juni och december. Många 
frivilliga är med vid samlingarna. 

Alla medarbetare i Ängskyrkan inklusive 
de frivilliga medarbetarna har en mycket 
diakonal inställning. Man ställer upp och 
hjälps åt närhelst man kan och har en 
öppen och inbjudande inställning oavsett 
vem som kommer och är med. 

MISSION - Under våren ordnades  
Musikcafé Afrika. Många kom och glad-
des åt sång och musik och delade  
frikostigt med sig till våra insamlings-
projekt, Ko-kalvprojektet i Tanzania 
och Ledarskapsutbildning för kvinnor i 
Etiopien. 

 
Hösten har till stor del präglats av flyk-
tingsituationen med stora skaror som flyr 
krig och förföljelse. De har funnits med 
i våra böner och många insamlingar har 
gjorts med detta som ändamål. 

MUSIK
Året har präglats av ett livaktigt sjung-
ande, både hemma och på andra platser. 
Den 31/1 hade Barn- och Diskantkörerna 
ett uppskattat musikcafé, med sång och 
spexande, god mat och trevlig stämning. 

I påsktiden spelade barnen upp ett påsk-
spel i kyrkan för både förskoleklasser och 
skolklasser samt i palmsöndagens mässa. 
Barnkören har sjungit på Södertälje sjuk-
hus och diskantkören i Djursholms kapell. 
Nytt för i år var luciafirande i Tumba 
centrum den 12/12. Under två timmar, 
med korta pauser, sjöng Barnkören,  
Diskantkören och Ungdomskören. 

Ängskyrkans ungdomskör är nu en grupp 
på fem ungdomar mellan 13 och 18 år. 
De medverkade tillsammans med övriga 

ungdomar på konfirmationsgudstjänsterna 
under året och även under vårfesten och 
luciafirandet. 

Den 26 september hade ungdomsgrup-
pen ett musikcafé där insamlingen gick 
till flyktingarbetet. Till sångerna som 
framfördes var texterna skrivna av ung-
domarna själva, tonsatta av Elin Åkesson. 
Ungdomskören sjöng tillsammans med 
Ängstrion (Katarina Lindström, Ylva 
Bjernerup och Elin Åkesson) samt Erik 
Belani, elbas. 

Ängskören och Botkyrka motettkör 
gjorde en storsatsning och framförde 
Johannespassionen av J. S. Bach tillsam-
mans med solister och orkester.  

I september åkte Ängskören till Lovö och 
sjöng tillsammans med Lovö kyrkokör. 

Hela människans stödgala ägde detta år 
rum i Ängskyrkan i oktober, där både 
Ängskören, Diskantkören och Barnkö-
ren var med och sjöng. Under julhelgen 
samlades en grupp på ca 10 män till en 
manskör och sjöng i gudstjänsten på an-
nandag jul. En trevlig satsning som vi ska 
försöka få till stånd fler gånger. 
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Begravningsverksamheten
Kyrkogårdsutskottet ansvarar för verksamheten på kyrkogårdar och begravningsplatser.   
En utförlig redovisning finns i utskottets separata verksamhetsberättelse.

Året i siffror
ANTAL BEGRAVNINGAR  

 2015 2014 2013 2012 
  
BOTKYRKA KYRKA 80 70 78 86 

LIDA IDROTTSKYRKA 1  0

TULLINGE KYRKA 85 75 70 70  

TUMBA KYRKA 18 22 18 20  

ÄNGSKYRKAN 10 7   5 10    

LILLA DALEN 60 48 60 64 45 
 

BORGLIGA BEGRAVNINGAR 42 60 42 56 47 

ANNAT TROSSAMFUND 28 13 20 19 21 
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CENTRAL ADMINISTRATION

Den centrala administrationen ”Försam-
lingsexpeditionens” övergripande funk-
tion är att ansvara för de administrativa 
funktionerna inom församlingen. Detta 
innefattar förutom att förse kyrkorådet 
med relevant beslutsunderlag för sina 
ställningstagande också att ansvara 
för församlingens bokningsfunktion, 
ekonomi och personaladministration, IT, 
information samt sekretariat. Försam-
lingsexpeditionen är en servicefunktion 
för hela församlingen.

VERKSAMHETEN

Församlingsexpeditionen består av 
åtta personer exklusive kyrkoherden. 
I administrationens uppgifter ingår 
bokning av kyrkliga handlingar, lokaler 
och verksamheter, HR, ekonomi, IT, 
informationsverksamhet och löneadmi-
nistration. Löneadministrationen köps 
från Huddinge församling. Dessutom 
tillkommer administrativa funktioner för 
kyrkogårdsförvaltningen och fastigheter 
för tre personer. Sammanlagt består det 
administrativa stödet i församlingen av 
12 medarbetare inklusive kyrkoherden.

BUDGET I BALANS

Arbetet med att analysera framtiden för 
Botkyrka församling och den framtida 
ekonomin har fortsatt. Utgångspunkten 
för analysen är vilken verksamhet skall 
församlingen långsiktigt prioritera och 
med den kunskapen skall vi långsik-
tigt utifrån den ekonomiskt långsiktiga 
analysen bedöma med vilken kvalité 
och omfattning vi kommer att bedriva 
verksamheten.

 IT

Inom Stockholms stift bedrivs ett aktivt 
arbete med att hitta samverkansformer 
inom olika funktioner. Under hösten tog 
Stiftsstyrelsen beslut att upprätta en servi-
cebyrå avseende lönehantering. Botkyrka 
församling har lämnat in en icke bin-
dande intresseanmälan att eventuellt gå in 
i den lösningen.

KONTANTHANTERING

Bankernas övergång till kontantlösa kon-
tor har under åren accentuerat problemet 
med hantering av kollekter, betalning av 

kyrkkaffe och soppluncher. För att klara 
av logistiken med mynt och sedlar har 
församlingen slutit avtal med NOKAS 
värdetransporter som kommer och häm-
tar dessa på församlingsexpeditionen.

För att i någon mån reducera kontantflö-
det har vi implementerat swishbetalning-
ar i Tumba kyrka, Norra Botkyrka och 
Tullinge distrikt avseende främst kaffe 
och soppluncher. 

SAMVERKAN

Församlingen har sedan ett antal år ett 
samarbete med Huddinge församling av-
seende lönehanteringen. Under sommaren 
sade Huddinge upp avtalet vilket fick till 
följd att vi sökte nya lösningar. Vi valde 
slutligen att via ett bemanningsföretag 
köpa den tjänsten tills vi ser om en servi-
cebyrålösning är ett långsiktigt alternativ. 

Under 2015 har arbetet fortgått med tan-
karna att tillsammans med Stockholms 
stift eller annan part samverka inom GAS 
(Gemensam Administrativ Samverkan) 
konceptet.

ARBETSMILJÖ

Det systematiska arbetsmiljöarbetet fort-
går löpande dels med skyddsronder och 
med veckovisa uppföljningar i samband 
med medarbetarträffarna på distrikten.

I samband med anställning av säsongs-
anställda på kyrkgårdarna genomförs 
en introduktion där viktiga rutiner och 
föreskrifter avseende arbetsskydd och 
arbetsmiljö redovisas. 

En samlad bedömning är att den fysiska 
arbetsmiljön är på en mycket god nivå 
inom församlingen.

Den psykosociala miljön är mer svårmät-
bar, och kräver fortsatt bevakning. 

FRISKVÅRD - ACTIWAY

Botkyrka församling har ett antal akti-
viteter för att uppmuntra personalen till 
motion och välbefinnande på fritiden, 
som också stärker dem i sin arbetssitua-
tion. 

All personal har möjlighet att i relation 
till sin anställning få tillgång till Frisk-
vårdscheck motsvarande 2000 kr/år för 
att utnyttja som betalning för olika akti-
viteter som t.ex. träning på gym, simning, 

massage i enlighet med Skatteverkets 
regler. Under 2015 motsvarade uttaget av 
friskvårdscheckar 57 årsanställda. Detta 
innebär att 77 % beräknat på medeltal 
anställda utnyttjar förmånen.

För att främja motionen har personalen, 
om arbetet så tillåter, möjlighet till en 
friskvårdstimme i veckan utan löneav-
drag. 

Personalen har också vid behov möjlighet 
till handledning individuellt eller i grupp.

UTBILDNING

Botkyrka församling ser utbildning och 
kompetensutveckling av anställda, för-
troendevalda och frivilliga medarbetare 
som ett strategiskt viktigt förhållnings-
sätt. Mot bakgrund av detta avsätts alltid 
stora resurser för att kunna möta plane-
rade utbildningsaktiviteter och under året 
uppkomna behov i kompetenshöjande 
insatser.

Under 2015 satsade församlingen drygt 
1.518 tkr i kompetensinsatser. Bland 
insatserna märks bl.a;

- Kyrkoherdeutbildningar

- Ledarutbildningar

- Utbildning för handledning

- Förstärkning av kunskaper inom BIV/
BIS området

- Datautbildningar

- Utbildningskonferens inom kyrkogårds-
verksamheten.

PROJEKTET RÖDA LINJEN AVSLUTAT

I projektet har ingått, Skärholmens- 
Sankt Mikaels- och Botkyrka församling-
ar. Arbetet har lett fram till en gemensam 
kommunikationsstrategi som bygger på 
människors rörelsemönster i vardag och 
helg. Vi har också undersökt kommuni-
katörernas roll och var vi kan samarbeta 
när det gäller kommunikationssatsningar 
som rör alla församlingarna. 

Som ett resultat har vi sett att kommuni-
kationen bör byggas i hög grad på bilder 
med korta kompletterande texter som 
tydligt signalerar kyrka och gemenskap. 

Magnus Aronsson, som fotograferat 
mycket för Svenska kyrkan, anlitades för 
att lägga upp en bildbank från gudstjäns-
ter i våra kyrkor. Dessa används främst 

Stödjande verksamhet
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Förtroendevalda

De förtroendevalda och deras uppgifter i församlingen samt organ för verksamheten.

Sedan kyrkovalet 2013 finns sex nomineringsgrupper representerade inom Botkyrka 
församling: Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S), Borgerligt Alternativ (Ba), Fria 
liberaler i Svenska Kyrkan (Fisk), Kristdemokrater i Svenska Kyrkan (Kr), Politiskt 
obundna i Svenska Kyrkan (Posk), Tullingepartiet i Botkyrka församling (Tbf).

I nedan nämnda organ ingår förtroendevalda i proportion till senaste valresultatet.

De förtroendevalda skall följa Kyrkoordningen och tillsammans med kyrkoherden se 
till att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda, att fira gudstjänst, bedriva 
undervisning samt att utöva diakoni (socialt arbete) och mission. För att genomföra 
detta skall finnas anställd personal och lokaler för verksamheten.

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ med 35 ledamöter samt  
19 ersättare. Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger per år för att fatta beslut i 
övergripande, viktiga och principiella frågor t.ex. budget, bokslut, kyrkoavgift,  
riktlinjer, instruktioner m.m.

Kyrkorådet är församlingens styrelse och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för  
verksamheten i församlingen. Kyrkorådet har 12 ledamöter inklusive kyrkoherden samt 
11 ersättare och varje nomineringsgrupp representeras av minst en ledamot. 

Kyrkorådet ska förbereda de ärenden Kyrkofullmäktige har att fatta beslut om och 
styra den ekonomiska förvaltningen, förvalta kyrkans egendom och verkställa kyrko-
fullmäktiges beslut. Det sker bl.a. genom den budgetprocess som startar redan i februari 
varje år med att direktiv för nästkommande år fastställs samtidigt som föregående års 
bokslut och verksamhetsberättelse börjar bli klar för att sedan godkännas och beslutas i 
april. Detta är en ständigt pågående process.

Kyrkogårdsutskottet ansvarar för Kyrkogårdsförvaltningen och begravningsplatserna. 
Utskottet har 7 ledamöter och 4 ersättare. Begravningsverksamheten sköts på uppdrag 
av staten och omfattar alla församlingens medborgare. Därför särredovisas Kyrkogårds-
utskottets intäkter och kostnader från församlingens bokföring, så att begravnings-
avgiften kan räknas fram.

Valnämnden består av 5 ledamöter och 3 ersättare och kommer under 2016 att starta 
upp sitt arbete inför kyrkovalet 2017. Valnämnden sammanträder endast inför varje 
kyrkoval.

Revisorerna är tre förtroendevalda ledamöter med tre ersättare. De har till sin hjälp  
en auktoriserad revisor. Revisorerna har till uppgift att granska att församlingens  
verksamhet sköts ändamålsenligt, ekonomiskt tillfredsställande samt att intern- 
kontrollen fungerar.

Anna-Marie Carlsson

Kyrkorådets ordförande

vid våra gemensamma annonser för 
gudstjänst. 

Maja Lindén, illustratör, har formgivit 
en ”miniJesus” som kan användas som 
kommunikationsstöd i våra lokaler och i 
trycksaker. 

Vi har även utrustat oss med material för 
att kunna skapa mötesplatser vid samord-
nade events.

Projektet har också påvisat att kopp-
lingen mellan kommunikation och teologi 
är stark. Vår strategi ska inte bygga på 
kommersiell grund, utan på att visa på 
en gemenskap med Kristus i centrum som 
inte gör skillnad på människor. 

Vi behöver även rusta oss själva och med-
arbetare av alla slag, även ideella, att vara 
aktiva och modiga på de mötesplatser vi 
befinner oss och våga berätta om det vi 
ser och är med om. 

Projektrapport har skickats till stiftet. 

INFORMATION/KOMMUNIKATION

Under 2015 har vi introducerat nya 
och effektivare metoder för bokning av 
verksamhet dels för att minska antalet 
fel och dels för att effektivisera arbetet 
för samtliga inblandade. Därmed bokas 
verksamheter av informationspersonal 
och kyrkliga handlingar och externa 
lokalbokningar av församlingsexpeditio-
nens assistenter. 

Församlingsblad

Förberedelserna inför förnyelsen av vårt 
församlingsblad avslutades hösten 2015. 
Under de kommande åren kommer för-
samlingsbladet att ha två olika uttryck, 
ett mindre verksamhetsinriktat som delas 
ut i början av varje termin. Denna kom-
pletteras med en tidning i tabloidformat 
på 32 sidor som kommer att delas ut i 
samband med påsk, allhelgona och jul. 
All text kommer vara skriven på enkel 
svenska. 

Intern och extern webb

På grund av att arbetet med att effekti-
visera våra rutiner har webbarna fått stå 
tillbaka i år. 

Stödjande verksamhet

Allt fler i arbetslagen efterfrågar stöd och 
råd om information och kommunikation 
till exempel när det gäller planering av 
ny verksamhet eller närvaro på sociala 
medier.
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Verksamhetsråd
I varje distrikt finns ett verksamhetsråd som är engagerat i verksamheterna i distrikten.  
Råden har egen budget, är med i beslutsfattande och fungerar som bollplank till distrikts- 
ledaren. I Ängskyrkan motsvaras verksamhetsrådets funktion av EFS missionsförening.

Nu är det dags att sammanfatta ett år som gått till ända: 
Verksamhetsrådet har under 2015 bestått av Christian Al Kzair, 
Marie Åhlfeldt, Eva Lindberg Njuguna, Sandra Ibrahim, Lena 
Nyberg, Christina Ljunggren, Toini Nieminen, Sema Teymur 
och Kerstin Dogan och mig Taina Virta som fått äran att vara 
ordförande.

När man tänker tillbaka på året som gått finns det både roliga  
och mindre roliga händelser både i församlingen men också i 
våra  liv. Det som drabbade oss var  att Kerstin fick lämna sin 
familj ( hon kallade alltid kyrkan ”min familj ”) när vår Herre 
kallade henne till sig och vi miste en aktiv förtroendevald. Jag 
vill tacka Kerstin för allt engagemang hon hade. Vila i frid!

Våra nya lokaler rymmer mer verksamhet än vi tidigare haft, 
bl.a har antalet besökare i barngrupper och ungdomsgrupper 
ökat.

Trädgårdens verksamhet har fortsatt och sömnadsverksamheten 
har startat.

Flera av verksamhetsrådets medlemmar har deltagit i olika 
utbildningar och vi var i Umeå på Idédagar när stormen var som 
värst i Sverige. Under året ökade flyktingströmmen till Sverige 
och Botkyrka och vi samlade både kläder och pengar för att 
underlätta situationen.

Vi har hållit Öppet Forum i båda kyrkorna, i ungdomsgruppen 
och finskspråkiga verksamheten och fått tips och idéer på nya 
aktiviteter.

Kyrkans musikverksamhet har varit mycket uppskattad och vi 
hoppas att vi kommer att fortsätta med konsertverksamhet i 
samma utsträckning som tidigare. Till sist vill jag tacka alla som 
var med både påsk-och julbasaren, så många tack från allmän-
heten både i Hallunda centrum och tunnelbanan för goda mat-
rätter  och fint arrangemang har jag inte fått sedan jag vet när.

Ordförande Taina Virta

NORRA BOTKYRKA

Verksamhetsrådet i Botkyrka församling Tullinge distrikt 2015 
har bestått av: Louise Annerstedt, Ann-Cathrin Ax, Suzanne 
Elfsö (vice ordf), Gun Lagergren, Arne Hyckenberg (ordf),Sofia 
Lindgren, Ann-Mari Lindmark, Johanna Stenberg, Annika Thy-
lén samt Eva Ellnemyr (distriktsledare).

Verksamhetsrådet har under året haft elva sammanträden och 
anordnat fyra Öppet Forum. Teman för Öppet Forum den 15/3 
var kyrkliga kläder. För Öppet Forum den 3/5 var ordet fritt 
utan särskilt tema. Den 27 september var temat Frälsarkransen. 
Öppet Forum den åttonde november ägde rum i anslutning till 
”Mässa för stora och små”. Då nominerades också ledamöter 
till Verksamhetsrådet 2016.

Verksamhetsrådet har varit engagerat i Tullinge distrikts flyk-
tingarbete under året och bland annat hjälpt till med klädinsam-
ling och besök på flyktingboendet i Stendal.

Verksamhetsrådet har deltagit i ljusutdelning vid Tullinge station 
inför Alla Helgons dag och inför påskhelgen. vilket var mycket 
uppskattat. Planer finns att också dela ut ljus inför påsk- och 
Allhelgonahelgerna 2016.

Verksamhetsrådet har informerats om, och deltagit i budgetar-
betet inför 2016.

Verksamhetsrådet har med bland annat en arbetsdag tillsam-
mans deltagit i utformandet av distriktets vision. VR har också 
deltagit i planeringen av skolkyrkan.

Inför 2016 vill verksamhetsrådet fortsätta arbetet kring visionen 
för församlingens verksamhet i Tullinge. Med Tullinge Gård i 
bruk och med friluftskyrkan på Lida är det viktigt att se hur vi 
bäst kan utveckla de resurser vi förfogar över. Vi vill också söka 
mer utbyte med andra delar av församlingen, där vi kan dela 
med oss till varandra av våra erfarenheter och idéer.

2016 02 24

Arne Hyckenberg, ordförande

Ordförande Arne Hyckenberg

TULLINGE
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TUMBA KYRKA

Tillsammans
Ängskyrkans styrka är samarbetet mellan personal och frivilliga 
där det finns många möjligheter till ömsesidig kontakt. En viktig 
plats för möten är ansvarsgruppernas planeringtillfällen inför 
gudstjänster och mässor. Det har alltid varit viktigt för Ängskyr-
kan att känna att det finns en stor delaktighet och att det som 
händer görs tillsammans. 

Basaren som hålls lördagen före andra advent är ett sådant 
tillfälle. För varje år finns det fler som engagerar sig och det ger 
resultat inte bara i pengar utan i arbetsglädje och vår förhopp-
ning är att det sprider sig även till besökarna. Allt detta hoppas 
vi ska få bestå.

Samarbete

2015 har varit ett år då vi på ett särskilt sätt tänkt på vad 
samarbetet med Botkyrka församling har fått innebära. Mis-
sionsföreningen, som är ansluten till EFS, har haft till uppgift 
att ansvara för det löpande arbetet i kyrkan i samverkan med 
församlingen. Missonsföreningen har också fått stå modell för 
de verksamhetsråd som finns i övriga distrikt i församlingen. 

Ängskyrkan har på alla sätt deltagit i församlingens gemen-
samma åtaganden och aktiviteter, ett exempel är att delar av 
Ängskyrkan styrelse deltagit i de utbildningskonferenser som 
genomförts. 

Samarbetskommittén har träffats två gånger per år. Föreningens 
styrelse har sedan årsmötet 29 mars 2015 bestått av sex perso-
ner nämligen Berit Hofgren (ordf.), Lennart Pålsson (vice ordf.), 
Jan-Eric Lindström (sekr.) och Andrei Ignat, Chika Mgebemena 
och Mahender Chohan (ers.).  Kassör utanför styrelsen är Lars 
Hofgren sedan årsskiftet 2013-2014. Samarbetet har reglerats av 
ett samarbetsavtal som nu sagts upp till slutet av 2015. 

Ordförande Berit Hofgren

ÄNGSKYRKAN

Verksamhetsrådet i Tumba kyrka har haft 9 möten under året 
och hållit i 4 Öppna forum. Det har varit bra uppslutning och 
stort engagemang.

I februari invigdes den nyrenoverade byggnadsflygeln. Vi är 
positiva till att det blivit öppnare och flexiblare ytor som kan 
anpassas efter behov. Det har blivit användbart, snyggt och är 
uppskattat att ha kyrkkaffet där. 

Verksamhetsrådet har under året lobbat för Fair Trade-diplome-
ring. Vi ser gärna att kyrkan än mer strävar efter att tänka på 
hållbarhet och att använda sig av Fair Trade-produkter.

Det har varit många fina musikupplevelser i kyrkan under året. 
Kyrkomusikerna och alla körerna gör ett fint arbete.

Under hösten drog café Pärlan igång med. Tanken är att caféet 
ska vara en social mötesplats för förbipasserande. 

Det har varit mycket konfirmander andra året i rad, kanske 
är det Kreta som drar. Det är viktigt att ungdomar lär känna 
kyrkan, får möta vuxna och höra om deras erfarenheter. Kyrkan 
kan på så sätt vara en utsträckt hand för ungdomar i en viktig 
fas i livet.

Under året har Svante Lundgren föreläst om Jesus med judiska 
ögon. Samuel Skånberg har berättat om sin tid som följeslagare 
i Palestina.  

Lagom till vårfesten lämnade verksamhetsrådet bidrag till inköp 
av gasol-grill.

När Öppet forum blir som ett speakers corner är det bra. Det är 
tydligt att det finns intresse för forum att lyfta frågeställningar i, 
dryfta funderingar, få prata till punkt utan att bli avbruten. 

Tidigt under året gjorde verksamhetsrådet en söndag studiebe-
sök i Ljuset kyrka i Hallunda.  Vi firade gudstjänst och besökte 
efterföljande kyrkkaffe. Besök i all enkelhet, något som vi borde 
fortsätta med kommande år.

En lördag i mitten av september ordnade Jolanta Lundgren en 
resa för några av oss ledamöter i verksamhetsrådet. Vi tog båten 
till Finland och gjorde studiebesök hos Åbo svenska församling. 
Båtresan dit blev mycket speciell. Med på båten var ett 50-tal 
flyktingar från Syrien, mestadels barnfamiljer. På kvällen sam-
lades de i cafeterian. Männen satt vi ett bord och spelade kort. 
Kvinnorna och barnen vid ett annat och spanade nyfiket ut mot 
dansgolvet. Senare på kvällen vågade sig några av syrierna upp 
på dansgolvet. De måste ha förundrats: ”Vad är det för land vi 
är på väg till?” Dans som spegling av ett lands kultur. Dans som 
integration. Dans som utopi.

På söndagsmorgonen frukost hos ett kristet kollektiv i utkan-
ten av Åbo. Vi fick höra erfarenheter av att leva som flykting: 
osäkerheten om framtiden och beroendet av andras välvilja. Vi 
lyssnade också till Patrik Hagman som talade om gudstjänstut-
veckling. Det var en lyckad resa, även vädret var vackert. 

Ordförande Per Cronberg
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Folkmängd och medlemmar

Folkmängd 78 451 78  890 80 478 80 700 82 971 83 370

Medlem i Svenska kyrkan 30 567 30 121 29 433 29 416 28 314 27 522

% andel medlemmar 39% 38% 37% 36% 34% 33%

Antal inträden 49 62 62 96 66 97

Antal utträden 259 207 255 322 202 191

Antal gudstjänstbesökare

Huvudgudstjänster 14 353 14 079 14 404 15 485 15 562 13 199

Andakter o andra gudstjänster 9 360 10 417 12 251 12 139 10 166 11 274

Musikgudstjänster 6 701 6 779 6 863 8 087 8 901 7 546

Dopgudstjänst 8 161 7 979 7 399 8 620 7 812 7 087

Vigselgudstjänst 3 690 3 171 3 604 2 626 2 930 2 209

Välsignelse av ing. borgligt äktenskap 12 0 0 2 3 0

Begravningsgudstjänst 6 794 7 881 6 832 8 365 8 274 11 841

Nattvardsgäster 13 032 12 106 12 678 15 041 15 161 15 283

Sjukkommunion 10 5 3 0 35 0

Kyrkliga handlingar

Antal födda barn 1 127 1 119 1 136 1 187 1177 1141

Döpta barn 279 233 219 269 225 203

% döpta medlemmars barn 63% 55% 52% 63% 56% 54% 

% andel döpta barn i SvK 25% 21% 19% 23% 19% 18%

Konfirmandberättigade 15-åringar 457 432 354 388 375 311

Antal konfirmerade ungdomar 113 95 70 83 98 101

% andel konfirmerade 15-åringar 20% 22% 18% 21% 26% 32%

Vigslar 84 72 61 60 92 54

Statistik
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Ekonomi
Större resultatpåverkande poster i årets resultat 2015

Intäkter Kostnader

Kyrkoavgiften 0 Förtroendeorganisation 1113
Ekonomisk utjämning 0 Personalkostnader 1423
Prästlönefonden 672 Konsultarvoden 1164
Begravningsavgift 3384 Fastigheter -2174
Resultatreglering begravningsver -8867 Logi och läger 881
Erhållna gåvor och bidrag -194 Utbildning 278
Övriga verksamhetsintäkter 653 Planeringsdagar 643
Summa intäkter -4352 Övrigt netto 1797

Summa kostnader 5125

Summa 773

RESULTAT 2015
Utfall Budget 
2015 2015 Diff

Verksamhetens intäkter
Kyrkoavgift 56 021            56 021      0              
Begravningsavgift 17 018            22 501      5 483 -    
Ekonomisk utjämning 1 924              1 924        0              
Utdelning från andelar i prästlönetillgångarnas 
avkastning 672                  -             672         
Erhållna gåvor 105                  117            12 -          
Erhållna  bidrag 2 334              2 517        183 -        
Övriga verksamhetsintäkter 3 131              2 479        652         
Summa intäkter 81 207            85 559     4 352 -    

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader 33 210 -           39 628 -     6 418     
Personalkostnader 43 728 -           42 306 -     1 423 -    
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 3 466 -             3 695 -       229         
Summa kostnader 80 404 -           85 629 -     5 225     
Förändring av ändamålsbestämda medel -                   -             -          

Eliminering av begravningsverksamhetens resultat -                   -             -          
Summa kostnader 160 808 -        171 257 -  10 449   
Verksamhetsresultat 803                 70 -            873        

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från långfristiga värdepapper och 
fordringar 2                       -             2              

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 906                  1 000        94 -          
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -                      -             7 -             
Summa resultat från finansiella investeringar 900                  1 000        100 -        

Resultat efter finansiella poster 1 704              930           773         
Årets resultat 1 704             930           773        
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Resultaträkning

Resultaträkning 2015 2014 2013 2012 2011
Verksamhetens intäkter
Kyrkoavgift 56 021     54 697 52 985 52174 53423
Begravningsavgift 17 018     21 547 15 227 16796 18008
Ekonomisk utjämning 1 924       1 898 1 780 1019 1489
Utdelning från andelar i prästlönetillgångarnas 
avkastning 672           264 132 132 132
Erhållna gåvor och bidrag 2 457       2 672 2 099 2561 2022
Övriga verksamhetsintäkter 3 114       2 990 3 228 2799 2973
Summa intäkter 81 207    84 068 75451 75481 78047

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader 33 205 -    -33 446 -40 768 -30596 -28562
Personalkostnader 43 728 -    -42 179 -38 967 -38453 -37652
Av- och nedskrivningar av 
anläggningstillgångar 3 466 -      -2 555 -2 823 -2996 -3112
Övriga verksamhetskostnader 5 -               0 0 -13 0
Summa kostnader 80 404 -   -78 180 -82558 -72058 -69326

Verksamhetsresultat 803          -1117 8727 8463

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från långfristiga värdepapper och 
fordringar 2                2 2 2 2
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 906           1 069 1 273 2341 1073
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -               -16 -2 -2 -6

Summa resultat från finansiella investeringar 900          1 054 1274 2341 1069

Resultat efter finansiella poster 1 704       156 11068 9532
Skattemässiga bokslutsdispositioner -            0 0 0 0
Skatt på resultat från näringsverksamhet -            0 0 0 0

0 0
Årets resultat 1 704      6 942 156 11068 9532
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Balansräkning

TILLGÅNGAR 2015 2014 2013
Anläggningstillgångar
Byggnader och mark 45 286 40 635 33 810
Inventarier, verktyg och installationer 4 197 2 134 1 097
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 1 750 0 0
Materiella anläggningstillgångar 51 233 42 769 34 907
Långfristiga värdepappersinnehav 3 058 3 058 7 043
Långfristiga fordringar
Finansiella anläggningstillgångar 3 058 3 058 7 043
Anläggningstillgångar 54 291 45 827 41 950

Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar 212 216 174
Fordran på Kyrkvärden 176 326 236
Fodringar begravningsverksamheten 0 5 053 3384
Övriga fordringar 1 033 1 197 453
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 802 1 349 2180
Kortfristiga fordringar 3 223 8 141 6 427
Kortfristiga placeringar 14 969 14 932 14903
Kassa och bank 59 555 53 231 48981
Omsättningstillgångar 77 747 76 303 70 311
SUMMA TILLGÅNGAR 132 038 122 130 112 261

EGET KAPITAL, OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat -106 771 -100 251 -100132
Församlingskyrkas fastighetsfond 0 0
Årets resultat -1 704 -6 942 -156
Eget Kapital -108 475 -107 194 -100 288
Ändamålsbestämda medel 0 0 -424
Avsättningar -911 -746 -669
Långfristiga skulder
Gravskötselskuld -804 -729 -633
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Långfristiga skulder -804 -729 -633

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 0 0
Skuld till begravningsverksamheten -8 323 0
Leverantörsskulder -6 137 -6 197 -3819
Skatteskulder 0 0
Gravskötselskuld -184 -192 -179
Övriga skulder -3 216 -3 449 -1284
Vilkorat bidrag -173 -168
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -3 816 -3 456 -4965
Kortfristiga skulder -21 848 -13 462 -10 247

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -132 038 -122 130 -112 261
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På väg i Jesu fotspår

Kristuscentrerade och gränsöverskridande, 
modiga i ord och handling

                                       

                                        


