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OM SKARPNÄCKS FÖRSAMLING  
 
 

Den grundläggande uppgiften för Svenska kyrkans alla församlingar är att fira gudstjänst, 
bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Den enskilda församlingen har ansvar för 
verksamheten för alla som bor i och besöker församlingen. Skarpnäcks församling omfattar 
Hammarbyhöjden, Björkhagen, Kärrtorp, delar av Enskededalen, Bagarmossen, 
Skarpnäcksfältet, Skarpnäcks gård, Pungpinan och Orhem. 
 
Församlingen skall vara en levande del av samhället och utgöra en andlig kraftkälla som präglas 
av det personliga mötet med Gud och människor. 

 
VISION 
Skarpnäcks församlings vision är att verka för det goda samhället och vara närvarande i livets 
alla skeenden. 
 

 
SYFTE 
• Guds rike ska utbredas 

• människor ska komma till tro 

• en kristen gemenskap skapas och fördjupas 

• skapelsen återupprättas 

 
 
PRIORITERADE OMRÅDEN 
• Mission 

• Ideella 

• Barn (-och unga) 
 

 
SKARPNÄCKS FÖRSAMLINGS LÅNGSIKTIGA INTENTIONER (2013-2021) ÄR ATT 
• att öka delaktigheten genom att stimulera till ideella insatser 

• att stärka relationen till alla som bor i församlingen genom att arbeta med de kyrkliga 
handlingarna 

• att Skarpnäcks församling ska vara en mer aktiv samhällsröst genom att arbeta med 
externkommunikation 
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• att arbeta för människan i utsatthet genom att vara en tydlig progressiv samhällsröst 

• att arbeta för mångfald och öppenhet i vårt närområde.  

 
 

INLEDNING 
Syftet med verksamhetsuppföljning med årsredovisning 2015 är att ge en samlad avstämning 
mot målen i verksamhetsplan och budget 2015 kopplat till Skarpnäcks församlingsinstruktion 
2015-2017.  

Under 2015 var BEMÖTANDE ett ord i fokus. Året präglades av tankar, idéer och handlingar 
utifrån avlönade i Skarpnäcks församlings uppfattar hur ett gott bemötande bör vara. 
Förhoppningen är att det arbetet ska sprida sig vidare i hela församlingen och leva kvar i de 
verksamheter som bedrivs och i de möten som sker, både i och utanför kyrkans lokaler.  

2015 kan beskrivas som ett år i rörelse. Arbetet med att skapa en församling utan 
distriktsindelning har påverkat personalens sätt att arbeta. Bilden av trädet är en symbol för allt 
arbete i Skarpnäcks församling (se sid 8).  

Utöver det nya sättet att arbeta har året präglats av fastighetsfrågor. När det stod klart att det 
var nödvändigt att vidta ventilationsåtgärder på kanslisidan togs beslutet att flytta både 
personal och verksamheter till tillfälliga baracker, Paviljongen, i anslutning till Markuskyrkan. 
Där efter följde insikten om behovet av att genomföra en total översyn av hela fastigheten. 
Flytten var nödvändig av hälsoskäl då den orena luft som uppmätts i lokalerna lett till allergiska 
reaktioner. Det har varit med sorg i hjärtat men också med siktet inställt på en uppdaterad och 
hållbar kyrka som församlingen steg för steg fått stänga igen Markuskyrkans lokaler för 
renovering. Med blicken i backspegeln står det klart att flytten gått över förväntan och att såväl 
besökare som anställda i början av 2016 har hittat sin plats i Paviljongen.  

Ett av församlingens tre prioriterade områden är barn -och unga. Det har präglat hela 2015 
både i form av utbildning om barnkonventionen för anställda och förtroendevalda samt att en 
nyanställd diakon har fått barnkonventionen som sitt specialområde (se sid 12). 

 
Förtroendevalda i kyrkorådet har mött avlönade i Skarpnäcks församling under flera tillfällen 
under året.  
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FÖRSAMLINGSLIVET 2015 I BILDER 
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 Skarpnäcks församling  
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FÖRSAMLINGSLIVET 2015 I SIFFROR  
Skarpnäcks församling 2015 (inom parentes 2014) 
 

Gudstjänsterna samlade totalt 20 857 (25 200) besök (Skogskyrkogården 

ingår inte). 73 (76) par vigdes 218 (174)* personer döptes 83 (48) 

ungdomar konfirmerades 197 (161) begravningar hölls enligt Svenska kyrkans 

ordning (Skogskyrkogården inräknat). Församlingen hade 12 (14) körer med 

234 (243) deltagare 8 (9) av dessa var barn- och ungdomskörer med 108 
(139) deltagare. Barn- och ungdomsverksamheten hade 12 809 (12 472) 

besök 14 432 (12 468) besök gjordes i öppen verksamhet 71 (30) frivilliga 

ledare fanns i barn- och ungdomsverksamhet och 28 (23) skolklasser fick besök 

* En del av ökningen av antalet dop beror på att antalet konfirmander ökar och att fler av dem 
låter döpa sig.  
 
 

  

Undervisning 
inkl 

konfirmation 
25% 

Mission 
11% 

Diakoni 
10% 

Gudstjänst 
22% 

Verksamhets 
gemensamt 

32% 

Utfall 2015, 5 290 (tkr)  

Undervisning 
inkl 

konfirmation 
24% 

Mission 
16% 

Diakoni 
26% 

Gudstjänst 
12% 

Verksamhets 
gemensamt  

22% 

Budget 2015, 6 000 (tkr)  
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FÖRSAMLINGSLIVET 2015 I STATISTIK 
 Skarpnäcks församling  

 

KONFIRMATIONS STATISTIK 
     

 

Totalt antal 
15åringar i 

församlingen 

Antal 
tillhöriga  

Totalt antal 
konfirmerade i 
församlingens 

verksamhet 

Totalt antal 
konfirmerade i 
procent mot 

antal tillhöriga 
(och antecknade2012-

2014). 

Antal konfirmander 
som deltagit mer 

än 25 % men 
hoppat av före 
konfirmationen 

Antal 
konfirmander 

från annan 
församling 

Totalt antal 
konfirmerade 

församlingsbor 

Totalt antal 
konfirmerade 

församlingsbor 
i procent mot 
antal tillhöriga 

(och 
antecknade2012-

2014). 
2015 446 192 83 43,22% 6 25 69 30,20% 

2014 386 240 67 27,92% 7 16 58 24,17% 

2013 376 229 84 36,68% 6 47 57 24,89% 
2012 386 235 49 20,85% 0 21 47 20,00% 

KYRKLIGA HANDLINGAR 
       

 
Antal 

församlingsbor 

Förrättningar 
i Skarpnäcks 
församling 

Antal 
församlingsbor 

Förrättningar 
i Skarpnäcks 
församling 

Antal 
församlingsbor 

Förrättningar 
i Skarpnäcks 
församling 

Antal 
församlingsbor 

Förrättningar 
i Skarpnäcks 
församling 

 2015 2014 2013 2012 
Vigsel 73 9 77 14 86 15 90 19 
Varav kyrklig 
välsignelse 4 2 2 0 1 0 1 0 

Dop 218 155 174 100 212 111 184 111 
Konfirmation 77 83 61 67 57 82 48 33 
Begravningar 197 49 161 57 168 70 208 73 

 
565 296 473 238 523 278 530 236 

Avlidna 248 

       Födda 708 

       

MEDLEMSANTAL 31 DECEMBER 2015 (2014)     

  Skarpnäcks församling Stockholms stift Svenska kyrkan, hela riket 

Folkmängd 47 103 (46 465) 1 948 666 (1 919 943) 9 850 452 (9 747 355) 

Antal medlemmar 23 097 (23 114) 1 037 216 (1 043 925) 6 225 091 (6 292 464) 
Antal medlemmar i procent av 
befolkning 49,04 % (49,7) 54,4 % (54,5) 63,2 % (64,5) 

Aktiva inträden 67 (45) 2001 (1 891) 8 745 (45) 
Aktiva inträden i procent av icke-
medlemmar 0,28 % (0,19) 0,22 % (0,22) 0,24 % (0,23) 

Aktiva utträden 214 (192) 7807 (7945) 48671 (47954) 
Aktiva utträden i procent av 
medlemmar 0,93 % (0,83) 0,75 % (0,76) 0,78 % (0,76) 
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SKARPNÄCKS FÖRSAMLINGS ARBETSSÄTT  

 
Församlingsinstruktionen beskriver de utmärkande dragen för 
Skarpnäcks församling:   

”Skarpnäcks församlings diakonala teologi bygger på tanken att vi alla hör samman som 
delar av Guds skapelse.”…”En bild som församlingen ofta använder sig av är ett kretslopp 
där vi är i rörelse i ett gemensamt uppdrag, men utan förmåga att se hela kretsloppet.” 
(Församlingsinstruktion för Skarpnäcks församling 2015-2017 sid 6) 

 

Skarpnäcks församlings grundläggande uppgift är också 
förklarad:   

”Diakoni, gudstjänst, undervisning och mission är grundläggande uppgifter för alla 
församlingar i Svenska kyrkan. Vi tror på en självutgivande Guds kärlek som vi gestaltar 
och tar emot i våra gudstjänster och ger vidare till varandra genom diakonin. Skarpnäcks 
församling har ett diakonalt synsätt. Det innebär att vårt arbete har Kristus i människan i 
fokus och det påverkar hela vår teologi. Alla medarbetare har varit med och tagit fram 
ord som förklarar vår syn på våra grundläggande uppgifter: Varandras (diakoni), Här 
(gudstjänst), Gå (undervisning), Befrielse (mission).”  
(Församlingsinstruktion för Skarpnäcks församling 2015-2017 sid 8) 

 

Under 2015 har församlingen jobbat utifrån metaforen av ett träd). Bilden av trädet (se 
sid 8) tydliggör hur den grundläggande uppgiften och stödfunktionerna hänger samman med 
församlingens styrdokument (Kyrkoordning, församlingsinstruktion, diakonalinventering samt 
verksamhetsplan och budget). Dokumenten finns även att läsa på 
www.svenskakyrkan.se/skarpnack/omoss 

På sidorna 9-18 följer en redogörelse det arbete som bedrivits under 2015 för församlingens 
grundläggande uppgifter samt stödfunktion. 
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Grundläggande uppgift GUDSTJÄNST Markus 1:1 

Vi vill fortsätta arbeta strategiskt för att synliggöra vårt erbjudande av kyrkliga handlingar 
samt genom körerna bidra till ett större ideellt engagemang i församlingens alla 
gudstjänster. Vi vill särskilt synliggöra dop och konfirmation genom att erbjuda möjlighet till 
fotografering samt därefter skapa plats för ett bildgalleri i Markuskyrkan, Bagarmossens 
kyrka och på Markusplatsen. (1-års mål för Gudstjänst ur Skarpnäcks församlings 
verksamhetsplan och budget 2015) 
            

2015 skapades under varje dag platser för möte med Gud, oss själva och 
varandra. HÄR i Gudstjänsten har de som mötts tillsammans sökt att genom musik, 
förkunnelse, bemötande, bibelord, gemenskap och delande av nattvarden göra skillnad. Detta 
för att alla människor skall ha möjlighet att uppleva en frizon som bidrar till att återupprätta 
Skapelsen. HÄR har varit i Markuskyrkan, Bagarmossens kyrka, Markusplatsen, på 
Skogskyrkogården, i hem, ute i naturen, på institutioner, på läger i Europa, på sommarläger, 
veckoslutsläger, med barn, med unga, med medelålders, med äldre, med gamla, med olika 
livssituationer, med olika bakgrund, i stora såväl som mindre sammanhang. HÄR har det skett 
kontinuerliga möten, om sporadiska eller enstaka möten, där varje sammanhang till gemenskap 
är lika viktig för den enskilda människan, liksom för helheten. 

Varje söndag har det under hela året firats huvudgudstjänst i Markuskyrkan en gång i månaden 
i form av söndagsgudstjänst med barnkörer, de andra söndagarna i form av högmässa. Under 
2015 har vi genom Markuskyrkans fyra ringarlag, fler kyrkvärdar samt alla våra körers 
medverkan, lyckats med att upprätthålla och utveckla det ideella medarbetarskapet samt att i 
snitt samla ett 60-tal gudstjänstfirare en vanlig söndagsförmiddag.  Även i Bagarmossen har vi 
haft glädjen av att ha mer musik och körmedverkan vid söndagens eftermiddagsgudstjänst. En 
gång i månaden har den fyllts av medverkande barnkörer. Så har det blivit fler som samlats 
HÄR och tillsammans hjälpt till att skapa goda mötesplatser. Församlingen har genom 
kyrkoårets alla högtider firat och upplevt flera fantastiska musikgudstjänster med hjälp av alla 
våra ideella körsångare i åldersspannet 5 till över 90 år! Det har handlat om luciafirande på 
Lagaplan, luciafirande på Hemmet för Gamla, advents- och julmusikgudstjänster, Den Svenska 
Messan av J. H. Roman i Midfastotid, Actus tragicus av J. S. Bach på Alla helgons dag, 
Mångfaldsmässan för kör och församling av Yamandú Pontvik och psalmsångsgudstjänst då 
hela kyrkan sjöng. I snitt har dessa musikgudstjänster samlat ett hundratal deltagare varje gång. 
I anslutning till alla musikgudstjänster har infallsvinkeln mission varit självklar och medvetet 
uttalad. I alla dessa sammanhang har församlingen hjälpts åt att stödja församlingens tre 
internationella projekt för att finnas för vår nästa. 

HÄR har varit regelbundna andakter på Hemmet för Gamla i Kärrtorp och Oscars minne i 
Bagarmossen för de församlingsbor som bor där. HÄR har varit sångstund under bar himmel 
ute i Nackareservatet varje måndag förmiddag tillsammans med små barn och föräldrar eller 
sångstund i Bagarmossens kyrka i anslutning till öppen förskola.  
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Det har under året utarbetats en synlig dopinformation till församlingens tre byggnader som 
ett led i arbetet med att synliggöra dopet. I samband med alla dop har församlingen erbjudit 
fotografering för att skapa en bildbank till ett bildgalleri med de som döpts i församlingen 
under året. På påskdagen hade Bagarmossens kyrka öppet för drop-in dop. 
 
En gång i månaden under höstterminen samlades de barn och föräldrar som deltagit i den nya 
verksamheten fredagsmys till Vardagsgudstjänst HÄR i Bagarmossens kyrka, något som snabbt 
blev en omtyckt verksamhet.  
 

Utvecklingsprojekt  
Hösten 2015 bildades och träffades regelbundet en grupp med representanter från alla 
yrkeskategorier i församlingen för att jobba med nya kyrkohandboksförslaget. 
 
Under höstterminen startade den ideellt ledda meditationen Yoga & Mindfulness, som 
genomförts i Markuskyrkan en gång per månad och som har samlat över 300 personer varje 
gång!  

Under året undersöktes relationen mellan KASAM (Känsla Av SAMmanhang, Anthonovsky) och 
andlig fördjupning i Skarpnäcks församling genom en enkät. De verksamheter där deltagare fick 
möjlighet att svara på enkäten var: Kristen djupmeditation (Zazen), Yoga & mindfulness samt 
Stilla dag. 3Av 338 deltagare valde 31 personer att svara på enkäten. Svaren på enkäten visade 
att de som svarat anser att den verksamhet man just deltagit i hade gett utrymme för 
livsreflektion. Enkätsvaren visar att vi HÄR i stor utsträckning och mycket stor utsträckning 
möjliggör för en känsla av sammanhang och även för livsreflektion inom de tre verksamheter 
där enkäten genomfördes. 

NÅDDES MÅLEN FÖR GUDSTJÄNST?  

√ Ja, under 2015 har Skarpnäcks församling synts mer än någonsin tidigare i så väl sociala 
medier som genom en aktiv hemsida. Församlingen har på så sätt arbetat strategiskt 
för att synliggöra de kyrkliga handlingarna. Även den fortsatta satsningen på drop-in 
dop har varit ett led i att uppfylla målet om synliggörande. 

√ Ja, det ideella engagemanget har ökat genom fler körer, ett ökat antal ringare i 
församlingens ringarlag samt det ideella engagemang som väckts både med den ideellt ledda 
yogan & meditationen och det ökade antalet kyrkvärdar. När församlingens dörrar öppnas upp 
för ideella krafter kan stora saker ske.  

√ Ja, samtliga dop och konfirmationer erbjudits möjlighet till fotografering. En bildbank är skapad 
och under 2016 ska alla kunna få ta del av bilderna i ett bildgalleri i församlingens lokaler. 
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Grundläggande uppgift UNDERVISNING Matteus 28:18-26 

Vi vill fortsätta öka förståelsen av kyrkans liv och tradition med fokus på barn och unga. Vi 
utvecklar vidare och utökar rekryteringsunderlaget via: Bibeläventyret för 4:e- och 5:e-
klassare och för 7:e klassare ”Fisknätet”. Vi vill även öka antalet inspirationsdagar på 
högstadiet (årskurs 7). En öppen förskola skall kunna erbjudas under skollov. Målet för vår 
konfirmandverksamhet är att vi strävar efter att på sikt öka till 50 % av tillhöriga 
konfirmerade – unga som äldre. Idag är det 19,1% (2013). (1-års mål för Undervisning ur 
Skarpnäcks församlings verksamhetsplan och budget 2015) 
 

Under vårterminen 2016 fick Markuskyrkans öppna förskola möjlighet att GÅ 
UT till Nackareservatet, då en dag i veckan förlades utomhus. Till stor glädje hittade både nya 
och tidigare deltagande barn och föräldrar ut till gemenskap under bar himmel. Öppna 
förskolan i Bagarmossen och på Markusplatsen i Skarpnäck fortsatte att öka antalet deltagare 
med en mångfald av språk. Under våren gavs barn och föräldrar möjlighet att knyta an till 
kyrkorummet när öppna förskolans sångstund flyttade från samlingssalen till Bagarmossens 
kyrka. Under jullovet gick det att besöka lördagsöppen förskola i Markuskyrkans lokaler. 

Under hösten växte den nya verksamheten Fredagsmys fram i Bagarmossens kyrka, ett koncept 
som hittat sin inspiration i begreppet ”Messy church”. Messy Church beskrivs i Lucy Moores 
bok med samma namn och bygger på idén om att låta människor i olika åldrar tillsammans få 
uppleva vad det innebär att vara en del av den kristna gemenskapen och kyrka i vardagen. 
Familjer med barn välkomnades på fredag eftermiddag till gemenskap och måltid med innehåll 
av skapande inspirerat av kyrkoåret och kvällen avslutades med gudstjänst.  

På de flesta grund- och gymnasieskolorna i församlingen var Skarpnäcks församling någon gång 
närvarande. Arbetet med att GÅ UT på skolorna varierade från vuxennärvaro på raster till 
besök under lektionstid för att diskutera livsfrågor, tankar och tro. Den goda relationen till 
skolorna i närområdet beror bland annat på verksamheten Fisknätet, som sedan flera år 
inbjudit samtliga sjundeklassare till utomhusdagar i Orhem. Vid skolstarten fick man genom 
Fisknätet både lära känna varandra och möta personal från såväl Skarpnäcks församling som 
från stadsdelsförvaltningens resursenhet. 2015 tackade alla de 13 inbjudna klasserna ja. Det var 
spännande dagar där klasserna erbjöds en blandning av allvar och lek samarbetsövningar, tid 
för eftertanke och diskussioner. 

Antalet konfirmander har fortsatte öka. Under 2015 konfirmerades 84 ungdomar efter årets 
Expressgrupp och tre sommarläger. Nytt för året var det stora antalet odöpta som sökt sig till 
konfirmandgrupperna. Det ledde till många och minnesvärda dop, både på hemmaplan och 
under resorna till Assisi (Italien) och Santiago de Compostela (Spanien). Det ökande antalet 
konfirmander ledde även till ett ökat intresse för församlingens ledarutbildning. Det var nätt 
och jämnt att den stora efterfrågan kunde mötas, vilket blev en angenäm utmaning att försöka 
lösa. 2015 nybildades en lokalavdelning för Svenska kyrkans unga i Skarpnäcks församling. Som 
en del i det arbetet startade ett par före detta konfirmander arbetet med att spela in en 
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podcast med namnet: Kristus vad händer? Med podcasten tänker sig ungdomarna att de ska 
GÅ UT i sociala medier med ett budskap om vad församlingen betytt för dem och vad den kan 
erbjuda andra.  

Det var också högt tryck på församlingens alla barnkörer. De allt fler intresserade ledde till 
bildandet av nya körer, både för de allra minsta samt på ungdomssidan där en ungdomskör 
startades under hösten. De nya körerna medverkade första gången i 2015 års Luciatåg. 

Utvecklingsprojekt  
En av de långsiktiga intentionerna för Skarpnäcks församling är att arbeta för människan när 
hon är i utsatthet genom att vara en tydlig progressiv samhällsröst.  Med den inriktningen 
anordnades en uppdragsutbildning ”Kristendomen och det moderna samhället” (4 högskola 
poäng) som hölls av Ersta Sköndals Högskola. Utbildningen erbjöds till kontraktets samtliga 
avlönade medarbetare. De som deltog fick en god genomgång av folkkyrkobegreppets historia 
och kontext, inomkyrkliga riktningar och diakonalt arbete historiskt samt en ingång till samtida 
utmaningar såsom till exempel fattigdom och fattigdomsbegreppet. Det gavs tillfälle till många 
intressanta diskussioner, samtal och möjligheter till reflektion. 
 
Ytterligare en långsiktig intention handlar om att öka delaktigheten genom att stimulera till 
ideella insatser. Några av de ideella satsningar som gjordes under 2015 har varit att erbjuda 
kursen ”Jag och min kyrka” samt att erbjuda församlingens ideella temadagar kring idealitet i 
samarbete med Stockholms stift, Sensus och Ideellt forum. 
 
Under 2015 satsades extra på barn och Barnkonventionen, bland annat genom att anställa en 
diakon med fokus på att bevaka barns rättigheter. Kompetenshöjning kring Barnkonventionen 
och barnkonsekvensanalys har erbjudits både anställda och förtroendevalda. Med hjälp av 
pedagogiska verktyg som till exempel symboler och bilder samt introduktion av nya begrepp 
har satsningen lett till ökad insikt kring vikten av att i stort som smått tänka in barnets 
perspektiv. Intentionen är att alla möten som äger rum i församlingen ska ske med 
”barnglasögon”. Att barns röster, viljor och åsikter alltid ska tas på allvar. 
 
NÅDDES MÅLEN FÖR UNDERVISNING?  

√ Ja, med fortsatta nysatsningar och fördjupad undervisning som når fler anses målet 
om ökad förståelse av kyrkans liv och tradition vara uppnått. Fisknätet som når 
samtliga sjundeklassare i församlingen har under året utvecklats genom nya rutiner 
kring uppföljningsarbetet. Kyrkan och stadsdelen samverkar aktivt för att följa veckorna i Orhem.  

√ Ja, under 2015 genomfördes Bibeläventyret i två skolor. Under hösten 2015 beslutades att låta 
bibeläventyret vara vilande under 2016. Det beslutet togs då målgruppen redan möts i många 
andra verksamheter och att Bibeläventyret är en resurskrävande satsning i form av förberedelse 
och genomförande. 

√ Ja, Öppen förskola har erbjudits under lov. 
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√ Det är fortfarande en bit kvar till 50 procent, statistik se sid 6. 

Grundläggande uppgift DIAKONI 
Johannes 13:5-9, 14-15 

Vi vill skapa sammanhang som bygger på samhörighet och ger möjlighet till 
fördjupad livsreflektion. Att varje diakon skall etablera två nya externa 
kontakter som arbetar i förhållande till barn i vår närmiljö. (1-års mål för 
Diakoni ur Skarpnäcks församlings verksamhetsplan och budget 2015) 
                  
Verksamheten Enastående har varit fortsatt välbesökt. Verksamheten erbjöd gemenskap, 
middag och lek för den som är ensamstående med barn. Det var en värdefull stund för de 
föräldrar som sökte gemenskap med VARANDRA. Varje tillfälle avslutades med andakt. 

I samverkan med resursenheten anordnades under året två grupper av Skilda världar. Skilda 
världar är en stödgrupp för barn till skilda föräldrar som tillsammans med VARANDRA hittar ett 
eget förhållningssätt till den skilsmässa de upplevt i familjen. Barn i olika åldrar samlas under 
cirka 10 träffar och får under ledning av utbildade gruppledare hitta stöd i varandras 
berättelser och upplevelser. 

I juni anordnades ett läger med 47 deltagande barn med föräldrar. Annonsering i församlingens 
månadsblad ledde till fler sökande än året innan och alla som önskade fick i år plats.  

För att verka som en positiv kraft i sin närmiljö satsade Skarpnäcks församling även under 2015 
på ett fortsatt brett julaftonsfirande med alla som söker en kyrklig gemenskap. Ett hundratal 
firade jul med VARANDRA i församlingens tre lokaler: På julaftons förmiddag i Bagarmossens 
kyrka genom Samling vid krubban och efterföljande julaftonsfika. För den som önskade ett 
heldagsfirande fanns Jul i gemenskap i Markuskyrkans lokaler. Under kvällen hölls 
Markusplatsen öppen för de ungdomar som önskade ett alternativt firande med personal från 
ungdomsverksamheten, en kväll som samlar barn och unga i alla åldrar och från ett flertal 
religioner.   

För daglediga i församlingen har verksamheten Bagis café och Markusträffen erbjudit träffar 
varje månad med inbjudna gäster och givande framträdanden. 

Utvecklingsprojekt  
Fokus för det diakonala utvecklingsarbetets projekt Gratia är (i enlighet med församlingens 
långsiktiga intentioner (se sid 2) att arbeta med sammanhang och delaktighet. Idealitet 
kommer som en naturlig följd av att vi skapar inkluderande och normkritiska sammanhang där 
människor vill vara och där deras engagemang och kapacitet ses som en resurs och bejakas. 
Delaktighet och goda sammanhang kan tillsammans också sägas utgöra viktiga förutsättningar 
för att skapa frizoner för människor. I samvärldsanalysen/den diakonala inventeringen 
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påvisades behovet av att hitta sammanhang som är relevanta för människor, samt att vi bör ta 
ett tydligare ansvar vad gäller ungas behov. Under 2015 har utvecklingsprojektet Gratia arbetat 
för att skapa möjligheter för att sammanlänka dessa två prioriterade områden genom följande 
exempel: 

1. I gruppen av kyrkvärdar märktes både en föryngring samt tillökning i antal, delvis som en 
följd av det långsiktiga arbetet som skett inom Gratia och hur det börjat genomsyra 
arbetet i församlingens verksamheter och hela arbetslag.  

2. Unga människor kommer, i större utsträckning än tidigare, med egna initiativ och önskar 
få bidra med det man vill och kan i samtalsgrupper och meditationer i församlingens 
regi. Dessa verksamheter, drivna av ideella medarbetare, har nått tusentals människor 
under 2015. Något som varit möjligt att göra tack vare det arbete som pågick i 
församlingen under 2014 där strukturer mejslades fram i det understödjande 
förhållningssättet till ideellt engagemang. Sådana strukturer behöver vara tydliga, enkla 
och flexibla, på samma gång. Den målgrupp dessa verksamheter, ledda av ideella, nått 
är i huvudsak människor mellan 16-50 år, en målgrupp som kyrkan inte alltid har så lätt 
att nå i annat än kyrkliga handlingar och enskilda samtal.  

 

NÅDDES MÅLEN FÖR DIAKONI?  

√ Ja, varje vecka erbjuds, i all församlingens verksamhet, mötesplatser för olika 
åldrar med fokus på att vara ett sammanhang som bygger på samhörighet. 
Ambitionen är att dessa mötesplatser på olika sätt ska ge möjlighet till möjlighet 
till fördjupad livsreflektion. 

√ Ja, diakonerna har under 2015 upprättat en lista med nya externa kontakter som 
etablerats. Nedan finns ett exempel beskrivet från Barnahus Stockholm, en plats 
för våldsutsatta barn där deras behov är i fokus. Samarbetet har framförallt handlat om att utöka 
kunskapen i församlingen kring frågor som rör våld mot barn. 

”Barnahus Stockholm, socialförvaltningen, Heleneborgsgatan 2A, tog församlingen kontakt med och 
bokade in ett studiebesök. Skälet till att just barnahuset blev församlingens val handlade om att det 
sammanbinder flera områden som samvärldsanalysen påvisar (vikten av att känna sig trygg, slippa våld 
och att barn i egenskap av barn är särskilt utsatta). Ett barnahus är en plats där tanken är att 
brottsutsatta barn (ofta våld i familjen och eller sexuella övergrepp) ska få komma, och att det ska vara 
EN plats att komma till. Och sen finns alla aktörer som man kan tänkas behöva träffa samlade där, 
såsom polis, socialtjänst, psykologer, sjukvård etc. Som diakon kan det vara en väldigt viktig 
samarbetspartner och extern kontakt i mötet med barn och familjer där det finns erfarenheter av våld 
och sexuella övergrepp – sådant som diakoner inte har kompetens nog att arbeta på djupet med utan vi 
är helt beroende av att kunna slussa vidare för att barnet ska få den hjälp och stöd den bäst behöver. 
Även i funktionen kunskapsbank har en diakon stor hjälp av att ha kontakter på ett barnahus som man 
kan ringa och bolla (avidentifierat)när man står i svåra situationer gällande oro för barn eller våld i 
familjen.”  
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Grundläggande uppgift MISSION Lukas 

4:18 

I ord och handling verka för att skapelsen återupprättas. Våga stå för vår kristna 
tro och ta ställning för människors utsatthet, i Skarpnäcks församling och i 
världen, som Jesus gjorde. Målet för mission handlar ständigt om att röra sig 
utanför kyrkan. Under 2015 fortsätter vi att fördjupa och öka samverkan utåt med skolnärvaro tillsammans 
med stadsdelsförvaltningen. (1-års mål för Mission ur Skarpnäcks församlings verksamhetsplan och budget 2015)           
                                                         
Varje söndag mellan kl 18-22 fylldes Markusplatsen i Skarpnäck av ungdomar som ville dela 
middagsgemenskap eller bara komma förbi för att umgås. Söndagskvällarna har blivit en 
symbol för behovet av frizon, ett tillfälle i veckan av BEFRIELSE från skolans måsten och 
förväntningar. Två anställda fanns alltid på plats för att se till att bemötandet är gott mellan 
ungdomarna. Det var ofta mellan 30-60 deltagare per kväll som kom för att spela olika spel till 
exempel TV-spel, brädspel och pingis eller för att sitta i sofforna, samtala och skratta 
tillsammans. Inte minst blev skrattet en BEFRIELSE, där det lustfyllda kan få eventuella murar 
att falla. Ungdomshänget har även blivit en inkörsport till församlingens konfirmandgrupper 
och lovverksamheter. Under 2015 genomfördes dagkollon under sport-, och sommar- och 
höstlovet där ca 30 ungdomar i åldrarna 10-13 fick uppleva olika aktiviteter tillsammans. Under 
påsklovet erbjöds aktiviteter för ungdomar från ca 14 år. På höstlovet anordnades en resa till 
Boda Borg i Östersund för ett 30-tal ungdomar. 

Många engagerade ungdomar i församlingen fanns på plats under sjätte juni när nationaldagen 
firades stort i både Bagarmossen och Skarpnäck. Det var ett firande som gick i mångfaldens 
tecken med deltagande av många som bor och vistas i församlingen. Det ungdomarna själva 
fått och får genom församlingens alla öppna utåtriktade verksamheter, var de med och spred 
vidare till medmänniskor i alla åldrar denna dag.  

En av församlingens stora satsningar under 2015 var samarbetet med Skogsluffarnas OK 
(orienteringsklubb) och Bagarmossens/Brotorps skola i genomförandet av Bagisloppet. Syftet 
med loppet var att samla unga och deras familjer för att umgås och motionera. Som ett led i 
Skarpnäcks församlings satsning på barn som ett prioriterat område bidrog församlingen 
ekonomiskt genom att stå för startavgiften för de yngre deltagarna. I gengäld fick Svenska 
kyrkan 25 kronor av de vuxnas anmälningsavgift till kyrkans internationella arbete för barn och 
unga.  Skogsluffarnas värdegrund är Gemenskap, Glädje, Delaktighet och Värme. Med dessa 
ord är BEFRIELSEN nära. 
 
I Skarpnäcks församlings verksamhetsplan och budget för 2015 står att det internationella 
arbetet ska genomsyra alla verksamheter i församlingen och inte ses som en verksamhet i sig. 
Det har lett till genomgripande förändringar i organiserandet av församlingens internationella 
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arbete där den tidigare internationella gruppen upplösts och istället utsågs under 2015 en 
samordnare för lokala/globala gruppen. Under året har närmare kontakter knutits med 
Stockholms stiftsinternationella arbete både lokalt/globalt inte minst genom föreläsningar kring 
bland annat Fair trade, Tanzania och Hållbarhet.  

Utvecklingsprojekt  
Skarpnäcks församlings facebooksida hade 594 följare (personer som gillat sidan). Den 1 januari 
2015, vilket hade fördubblats till 1199 följare under årets sista dag tack vare aktivt 
redaktörskap, delaktighet bland anställda och köpta annonser. 
 
Under året togs kontakt med omkring 40 nya församlingsbor, ambassadörer/samhällskontakter 
med bred kontaktyta i församlingen. Dessa personer kan kommunicera vidare det som händer i 
församlingen (till exempel journalister) och utveckla verksamheten i egenskap av 
församlingsbor, professionella och individer. 
 
Församlingens kanaler för kommunikation med ideella medarbetare utvecklades under 2015. 
Ett elektroniskt nyhetsbrev (som även kunde fås via fysiskt brev) gick ut till ideella under året. I 
slutet av 2015 skickades det till 195 personer jämfört med den adresslista på 42 personer som 
fanns i församlingen när utvecklingsprojektet påbörjades. Nyhetsbrevet skickades ut för att ge 
möjlighet till större delaktighet, teologisk reflektion och för att informera om evenemang och 
nyheter. 
 
Församlingens hemsida förbättrades genom nya texter, bilder och ett regelbundet flöde av 
information. Arbetet gav kunskap om vilka tekniska förbättringar som behöver göras under 
2016 för att fortsätta utvecklingen av webben som kanal.  
  
NÅDDES MÅLEN FÖR MISSION?  

√ Ja, i både den återkommande verksamheten och de punktvisa insatser som gjorts 
under 2015 har Skapelsens återupprättande och ställningstagandet för människors 
utsatthet varit i fokus. Skarpnäcks församling arbetar ständigt för att nå ut till alla 
som behöver nås av såväl information som aktiviteter.  

√ Ja, Skarpnäcks församlings satsning på aktiviteter där sjätte-junifirandet och Bagisloppet är två 
goda exempel på hur man aktivt arbetar för att röra sig utanför kyrkans lokaler i samarbete med 
andra lokala aktörer. 

√ Ja, det fördjupade arbetet i samverkan med stadsdelsförvaltningen genom närvaro i skolor 
beskrivs under Grundläggande uppgift UNDERVISNING (se sid 12-13). 
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Stödjande funktion KANSLI och FASTIGHET   
Inom stödfunktioner för administration kommer vi att ha ett extra fokus på att utveckla användningen av 
Aveny – med fokus på verksamhetsplanering och statistik. I övrigt finns stöd under oförändrad stabil 
organisation med resurser för ekonomi, lön, församlingsadministration. IT-och kommunikationsfrågor finns ett 
extra fokus på under kommande år. Fastighet, enligt vård och underhållsplan (VUP). 
IT stöds även fortsättningsvis av lokal IT-support tillsammans med övriga kontraktet med plan för drift av en 
gemensam server i kontraktet. (Skarpnäcks församlings Verksamhetsplan och budget 2015)  

  
Kansliets består av funktionerna för församlingsadministration, personal/lön, 
ekonomi/inköp/controlling, IT/telefoni, kommunikation och fastighet.  
 
Under 2015 utmanades kansliets uppdrag av att de anställda på kansliet var placerade på olika 
geografiskt platser. Orsakerna har varit flera, bland annat allergiska besvär, orsakade av 
arbetsmiljön i Markuskyrkans lokaler. I november kunde personalen återsamlas i provisoriska 
baracker (Paviljongen) nära Markuskyrkan. Kansliet har också varit underbemannat på grund av 
sjukdom och byte av kanslichef. 
  
Under 2015 gjordes en stor satsning på utvecklingen och tillämpningen av bokningssystemet 
Aveny, ett av tre viktiga verktyg i kansliets församlingsadministration. Bokningssystemet 
används vid administrationen av alla kyrkliga handlingar och all annan verksamhet. Aveny är 
direkt kopplat till församlingens webbsida och kalendariet och utgör en databas för 
församlingens statistik. Uppdaterade rutiner kopplat till Aveny har skapat säkrare utfall för 
statistikuppföljningen och bättre förutsättningar för planering.  
Kontraktets IT avdelningen har under året genomfört ett stort arbete med att förbereda den 
omläggning till en gemensam server i Enskede kontrakt, som genomfördes under hösten. Tre 
församlingar i Enskede kontrakt är de första som gör ett utträde från Svenska kyrkans 
gemensamma IT-plattform (GIP – gemensam IT-plattform). Syftet med utträdet är att skapa 
ännu bättre möjligheter att i framtiden hitta lokala progressiva lösningar som passar 
kontraktets arbetssätt. 
 
Under 2015 tillsattes en servicechef som har hand om det som är gemensamt för alla 
verksamheter, till exempel vaktmästeri och inköp.  
  
Kommunikationsarbetet leds av Kyrkoherden och är ett av församlingens strategiska 
utvecklingsområden (se sid 16) 
  
Fastighet består av den egna lokalen Markuskyrkan och de hyrda barackerna i Björkhagen samt 
två lokaler som hyrs av Stockholmshem, den ena i Skarpnäck och den andra i Bagarmossen. 
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Under 2015 har ett arbete med Vård- och underhållsplanen (VUP) påbörjats och nu lett till att 
församlingen på ett tydligare sätt delat upp rutiner och kostnader kopplat till lokaler och daglig 
verksamhet.  
 
Utmaningen, kopplad till Markuskyrkan har blivit tydlig under 2015, att förena en bra och rimlig 
balans mellan de tre perspektiven: verksamhet, teknik och det antikvariska när församlingen nu 
står inför olika val och beslut i en kommande renovering. Projektering kring ventilationen i 
kanslibyggnaden har under 2015 satt fart, vilket har påverkat resultatet av inte budgeterade 
kostnader. Uppdraget är att se till att fastigheten bevarar kyrkobyggnadens arkitektoniska och 
kulturella värden samtidigt som lokalerna ska vara en arbetsplats med god arbetsmiljö. 
Självklart ska både egna och hyrda lokaler anpassas till den verksamhet som bedrivs med ett 
rimligt förhållningssätt till de andra två perspektiven.  
 
  

NÅDDES MÅLEN FÖR KANSLI OCH FASTIGHET? 
√ Ja, tillämpning och utveckling av bokningssystemet Aveny har under året utvecklats enligt plan. 
√ Ja, IT har fått extra mycket fokus då församlingen har tillsammans med två andra församlingar 

satt igång drift av en gemensam server – utfallet tillsammans med en extra satsning kopplad till 
utbildning i Aveny ledde till cirka 300tkr mer kostnader än budgeterat, men helt i enlighet med 
behoven. 

√ Förutsättningar för resurser och bemanningen för administrationen utmanades under året på 
grund av sjukdom och den fysiska arbetsmiljön kopplat till lokaler. 

√ Utfallet och resultat för det extra fokus på kommunikationsavdelningen finns att läsa under 
Mission som en del av församlingens utvecklingsområden 

√ Ärenden kopplat till fastighet och specifikt kopplat till Vård- och underhållsplan har här mött stora 
och oväntade utmaningar. 

√ Konsekvenserna av den dåliga luften i den egna fastigheten Markuskyrkan kunde inte förutses 
inför budgetarbetet 2015. En stor del av underskottet av resultatet kan hänföras till kostnader för 
projektering av ventilationsprojektet samt för de tillfälliga barackerna (Paviljongen) och nya golv i 
Skarpnäckslokalen. Se i Årsredovisningen, förvaltningsberättelsen/Information om verksamheten. 
På våren 2016 fattar Kyrkorådet att stänga beslutet att på sikt stänga ner Markuskyrkan 
temporärt för renovering. 

√ Ett arbete har påbörjats för att utveckla en Vård- och underhållsplan som inkluderar de hyrda 
fastigheterna och samtidigt har nya rutiner utvecklats och resulterat i några 
organisationsförändringar. Återkommande problem i den hyrda lokalen i Skarpnäck påverkar även 
resultatet för församlingen med cirka 300tkr 
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BILD ÖVER ANSTÄLLDA 2015  
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LISTA FÖRTROENDEVALDA LEDAMÖTER OCH 
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ERSÄTTARE 2015  

STOLTHETSTRÄDET  

en bild för utvärdering från anställda i Skarpnäcks församling 

Det här är ett resultat av Skarpnäcks församlings egna interna utvärdering från avlönande. Det 
som sticker ut som ”knökigheter” (saker som känns svårt) står angett bland rötterna och det 
som upplevts som ”stoltheter” (saker som känts uppbyggande) ligger i lövverket. Ju fler som 
lyft ett ord desto större storlek på texten. Stolthetsträdet blir som en kompass för kommande 
års arbete där personalen i församlingen kontinuerligt jobbar för att ta itu med de delar som 
ligger på minussidan. 
 

2014  
Minus Tidsbrist och låsta dörrar sticker ut som saker personalen önskade förbättra.  
Plus Arbetslaget och arbetsglädje var två saker som utmärkte sig positivt.  
 

2015 
Minus Tidsbrist och verksamhet som är stängd vid möten önskade personalen förbättra.  
Plus Mitt arbetslag och barn- och vuxenkörers utveckling var har som utmärkte sig positivt.  
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