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Verksamhetsberättelsen 2016 skildrar en stor och mångfacetterad verksamhet. 

I siffror och berättelser skildras vad Svenska kyrkan i Botkyrka församling gör under 

ett år. Berättelser om verksamheter för alla åldrar. Bibelstudium, gudstjänster, 

konfirmandundervisning, verksamheter för barn, biskopsvisitation, diakoni för människor 

i nöd, musikevenemang, dop, vigslar, begravningsgudstjänster och mycket annat kan 

man läsa om här. Siffrorna visar en ekonomi i balans och hur intäkter och utgifter 

fördelas mellan personalkostnader, verksamheter och kostnader för byggnader 

och begravningsverksamhet. En verksamhetsberättelse speglar hur intäkterna från 

medlemmarna i Svenska kyrkan förvaltas och används.

Kyrkans huvudbudskap är att berätta om den märklige snickarsonen från Nasaret. 

Förkunnelsen om hans liv, undervisning, död och uppståndelse och dess betydelse för 

världen och den enskilde har alltid varit kyrkans främsta uppgift. Våra verksamheter och 

våra siffror vill visa för alla hur vi förvaltar detta uppdrag. 

Bilderna i denna verksamhetsberättelse vill förmedla något djupare än fakta om 

verksamhet och ekonomi. I grunden handlar Svenska kyrkans uppdrag om möten 

mellan människor och möten mellan Gud och människa. På sida 10 ser vi en ung pojke 

som bär ett processionskors. Det är precis före den söndagliga gudstjänsten och 

gruppen av medverkande är på väg in i kyrkan för att fira gudstjänst. Pojken har fått 

det högtidliga uppdraget att bära det stora processionskorset. Det är planerat och allt 

är noga förberett. Men pojken släpper korset med ena handen för att göra en hälsning 

åt någon som han känner igen. Det mötet säger kanske mer om församlingen än alla 

verksamheter och siffror.

På sida 12 ser vi samma pojke lite tidigare. Han delar ut gudstjänstordningar till de 

besökare som är på väg till gudstjänsten. I mötet mellan ung och äldre i just den bilden 

fångas något av evangeliets viktigaste budskap. Där äkta möten mellan människor sker, 

där predikas evangeliet om Jesus Kristus.

En verksamhetsberättelse är en granskning av församlingens arbete. Biskopsvisitation 

och mediebevakning är ett annat sätt att granska vad som sker. Det är gott när en 

församling synas i sömmarna. Då får alla en chans att kontrollera så att verksamheter 

och siffror används på ett genomtänkt sätt och så att äkta möten sker där vi kan ana 

mer av Guds storhet.

Svenska kyrkan Botkyrka församling fortsätter att arbeta Kristuscentrerat, 

gränsöverskridande och modigt.

Per Axerup 

Tillförordnad kyrkoherde

Ett år av möten
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Tillsammans 
- och var för sig

Institutionaliserad själavård på anstalten Asptuna

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 
2016 etablerats i Norra distriktet. De 
som söker psykoterapi hos oss kommer i 
större utsträckning från Norsborg nu än 
tidigare när mottagningen låg i Tumba. 
(Verksamheten flyttades under sommaren 
2015).

Människor kommer till mottagningen 
för att de känner någon som fått hjälp 
tidigare eller via hänvisning från anställda 
i församlingen, på kommunen, Hallunda/
Tumba vårdcentral och sjukvårdsupplys-
ningen. Församlingsbor boende i Tumba 
och Tullinge hittar fortfarande hit, men 

kommer inte i samma utsträckning via 
Tumba vårdcentral. Affektiva mottag-
ningen på Karolinska har under året sökt 
kontakt och önskat foldrar för att kunna 
hänvisa, vilket vi skickat.

På mottagningen arbetar en leg. psy-
koterapeut på deltid, ca 75 % och två 
steg 1-utbildade terapeuter på timmar. 
Sammanlagt har mottagningen under året 
tagit emot 44 patienter och genomfört 
623 terapisamtal. I verksamheten har 
också bedrivits psykoterapihandledning 
för terapeuter och familjerådgivning. 

Under år 2016 har den institutionalisera-
de själavården på Asptuna bytt karaktär. 

Under vårterminen erbjöds enskilda sam-
tal med diakon kompletterat med mässa 
på söndagar en gång i månaden. Men då 
diakonen blev avstängd från anstalten på 
grund av en otillbörlig relation, så byttes 
de enskilda samtalen ut mot gruppsamtal 

om kristen tro. Gruppsamtalen förlades 
på de intagnas fritid för att minska  
pappersarbete och mässorna firas på 
torsdagkväll, en gång i veckan i samband 
med gruppsamtalen.

Efterfrågan på Svenska kyrkans delaktig-
het är stor på anstalten och samarbetet 
mycket gott.

Under året har det Interreligiösa rådet 
fortsatt med sin verksamhet ”Fika för 
fred”. Varannan onsdag samlas ledare för 
olika religioner på ett centralt och synligt 
café för att sitta tillsammans och fika. Från 
att ha suttit i Hallunda centrum har dessa 
möten nu flyttats till Alby centrum. Möte-
na är ett symboliskt sätt att för en bredare 
allmänhet visa på de olika samfundens 
och religionernas vilja att arbeta tillsam-
mans för det vi har gemensamt. Fred och 
skapandet av goda samhällen där vi och 
våra barn kan leva i trygghet är ett sådant 
ämne. Genom att synas tillsammans på en 
offentlig plats visar vi på denna möjlighet.

Under året togs ett initiativ för att öka 

engagemanget för deltagande i det inter-
religiösa rådet. Ett problem har varit 
att få de många olika kristna kyrkorna 
att samverka och ha en gemensam syn 
på vad som behöver göras. I november 
arrangerades ett möte mellan kommunled-
ningen och företrädare för de olika kristna 
kyrkorna i Botkyrka kommun. Ett flertal 
kristna kyrkor var representerade och 
kommunledningen sände en delegation 
med kommunstyrelsens ordförande Ebba 
Östlin i spetsen.

Vid det mötet enades man om att skriva 
ett ”Ekumeniskt manifest” gällande de 
kristna kyrkornas ansvar för att vara del-
aktiga i det goda samhällsbygget.

Efter ett sådant ”Manifest” kan man gå 
vidare och skriva ett annat dokument 
som kan undertecknas också av de andra 
religionerna som är verksamma i Botkyrka 
kommun.

På detta sätt främjas förhoppningsvis 
samverkan mellan kommunen och det 
Interreligiösa rådet.

Interreligiösa rådet
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Svenska kyrkan i media

Jul i gemenskap

På måndagarna har vi vår kärnverksamhet 
som är grupper som följer Biv/s pedago-
giska upplägg. Verksamheten omfattar 14 
tillfällen per termin. Under våren 2016 
hade vi fem grupper; en barngrupp, en 
föräldragrupp, en syskongrupp och två 
grupper för ensamkommande ungdomar. 
Under hösten har vi haft fyra grupper, 
samma som under våren men endast en 
grupp för ungdomarna.

Under år 2016 har antalet ensamkom-
mande ungdomar som deltagit i vår 
verksamhet varit större än tidigare samt 
att gruppen har varit flerspråkig. Detta 
har inneburit en större utgift är väntat 
gällande lönekostnaderna för gruppledare 
samt tolkkostnader för mer än ett språk. 
Totalt antal deltagare i grupperna har varit 
ca 80 personer under året, vilket är en ök-
ning från föregående år.

LÖRDAGSÖPPET FÖR NYANLÄNDA 
FAMILJER

Det sociala mottagandet är viktigt för 
nyanlända. Syftet med Lördagsöppet är 
integration, att underlätta för familjer att 
lära sig om det svenska samhället, att få 
möjlighet att tala svenska samt att skapa 
ett fungerande nätverk. Under 2016 har 
vi fortsatt med denna mötesplats varan-
nan lördag under terminerna. I genomsnitt 
kommer det ca 50 besökare varje gång. 
Under 2017 planerar vi att utveckla Lördags-
öppet med information om samhället, fören-
ingsliv, demokrati samt mångfaldsfrågor.

FREDAGSMYS FÖR ENSAMKOMMANDE 
FLYKTINGUNGDOMAR

Under 2016 startade vi en ny verksamhet 
som vänder sig till de ensamkommande 
ungdomarna. Den vänder sig till både de 
som går i vårt program och andra som 
vill. Ursprunget till denna idé väcktes när 
det framkom hur begränsat det sociala li-
vet är för många av våra ensamkommande 
ungdomar. Varannan fredagkväll under 
året har vi därför bjudit in till fredagsmys 
med olika aktiviteter, mat och gemenskap. 
Två anställda samt en tolk är med vid 
varje tillfälle. I genomsnitt har det kommit 
ca 10 ungdomar per gång.

SOMMARVERKSAMHET

Under sommaren 2016 erbjöds alla famil-
jer som deltagit i gruppverksamheten att 
vara med på sommaraktiviteter under en 
vecka, det vi kallar ”Sommarlek”, och 26 
vuxna och barn deltog i detta. För de en-
samkommande ungdomarna anordnades s 
k ”Sommarhäng” där man vid sex tillfäl-
len under sommaren träffades och gjorde 
en utflykt eller aktivitet tillsammans.

ÖVRIGT

Tio personer är anställda i olika former 
och omfattning för att leda verksamhe-
ten. Utöver detta tillkommer tolkar. Alla 
gruppledare är utbildade i Biv/s grupple-
darutbildning och flera av ledarna har gått 
på olika fortbildningskurser under året, 

t.ex. med inriktning på asyllagstiftningen, 
psykisk ohälsa bland ungdomar, integra-
tion och samhällsfrågor samt deltagit på 
socionomdagarna. Hela arbetsgruppen går 
även i regelbunden handledning tillsam-
mans. 

Under 2016 har flera intresserade organi-
sationer och andra församlingar hört av 
sig till Biv/s i Botkyrka. Barnombudsman-
nen har intervjuat barn från verksamheten 
med anledning av ett utredningsuppdrag 
från regeringen. Biv/s i Botkyrka är en 
föregångare inom denna typ av verksam-
het i Stockholm och vi blir ofta tillfrågade 
om att komma och berätta i olika sam-
manhang. 

STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR

Under 2016 har hela Biv/s verksamhet rent 
strukturellt och organisatoriskt flyttat till 
norra distriktet från att tidigare ha legat 
direkt under kyrkoherden. Det innebär 
bl.a. att distriktsledaren i norra Botkyrka 
är chef och budgetansvarig för verksam-
heten.

Barn i väntan - Barn i start

Aftonbladet och Dagens Eko genomförde 
en granskning av Svenska kyrkan med 
start under våren 2016. I fokus stod dels 
SKUT och dels församlingars utlandsre-
sor med personal och förtroendevalda. 
Sedan 2005 har Botkyrka församling 
genomfört stora utbildningskonferenser 
utomlands för all personal och förtroen-
devalda. På grund av vår storlek och vår 

ambition att ge samtlig personal samma 
kompetenshöjning drog de stora belop-
pen till sig mediernas intresse. Intervjuer 
med kyrkorådets ordförande sändes på 
Dagens Eko. På grund av den stora tur-
bulensen kring Svenska kyrkan inställdes 
den planerade utbildningskonferensen till 
Tanzania, för att inte ytterligare skada 
Svenska kyrkan. 

Utträdena ur Svenska kyrkan som helhet 
blev rekordstort 2016 och detta märktes 
även i vår församling. Som vid andra tillfäl-
len då Svenska kyrkan blivit ifrågasatt har 
utträdena skett över hela landet och inte 
specifikt i de ”drabbade” församlingarna. 
Vår trovärdighet hos församlingsborna 
har fått sig en knäck och vi behöver arbeta 
långsiktigt på att återfå deras förtroende. 

Jul i gemenskap är ett återkommande 
julfirande på Julafton. Det är ett samarbete 
mellan kyrkorna i Botkyrka och leds av 
Hela Människan. Syftet är att erbjuda ge-
menskap med mat och andakt för den som 
upplever sig som ensam. 

Julen 2016 samlades ca 100 personer i 
Tumba kyrka kl 13.00, inklusive volontärer 
och personal. Samlingen inleddes med en 
andakt kring krubban och sedan blev det 
mat och lekar. 

Var och en som kommit fick med sig en 
liten presentpåse hem när dagen var slut kl 
16.00. Det hela var mycket uppskattat av 
alla!
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Under några dagar i februari månad  
visiterades Huddinge Botkyrka kontrakt 
av biskop Eva Brunne. Temat för visita-
tionen var ”Där språken blandas” och 
ville visa på det mångkulturella inom 
kontraktet och spegla hur de olika för-
samlingarna och distrikten formas olika  
utifrån sin kontext och sina förutsättningar.

Visitationen hade föregåtts av en intensiv 
planering inom kontraktet i samråd med 
visitationsteamet under ledning av biskop 
Eva Brunne. En särskild förvaltningstill-
syn skedde i förväg för att kontrollera  
att församlingarnas förvaltning var i god 
ordning.

Onsdag den 17 februari till söndag den 
21 februari genomfördes så själva visita-
tionen. Flera av kontraktets kyrkor och 
församlingshem besöktes. 

Exempel på övriga programpunkter som 
genomfördes under dagarna är

• Samtal om diakonala utmaningar

• Samtal om det mångkulturella och 
mångreligiösa

• Föreläsning av Tobias Rawet,  
överlevare från Auschwitz

• Möjligheter och utmaningar i mötet 
mellan olika traditioner och religioner 

• Föreläsning med Mona Sahlin, 
nationell samordnare för arbete mot 
våldsbejakande extremism

• Gemensam festkväll där olika  
grupper i kontraktet kunde visa upp 
sina verksamheter

Visitationen avslutades med en kontrakts-
gemensam högmässa i Botkyrka kyrka, 
där biskop Eva höll sitt visitationstal.

Ett särskilt protokoll har upprättats av 
biskopsämbetet gällande hela visitatio-
nen.

Biskopsvisitation ”Där språken blandas”

Foto: Magnus Aronson

Målarbete
Målarbetet fortsätter i församlingen. I vår 
nya församlingsinstruktion som godkän-
des av domkapitlet i slutet av året har 
visionen om en Kristuscentrerad, gräns- 
överskridande och modig församling fått 
fäste. I denna instruktion hålls försam-
lingen samman som en helhet, vilket har 
gett oss en ny syn på både vår omvärld 
och våra egna resurser. Församlingsin-
struktionen gäller för de kommande fyra 
åren.
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Fastighetsförvaltningen
Ett rörligt elavtal finns med Kalmar Ener-
gi. All energi är 100 % förnybar. Försam-
lingen är också delägare i Kyrkvinden. 
Delägaravtalet avser abonnemangen för 
Botkyrka kyrka, Tumba kyrka, Ängskyr-
kan, Tullinge kyrka, Tullinge gård, för-
samlingsexpeditionen och Klockargården. 
Församlingen äger 200. ”Vindandelarna” 
av det totala andelsinnehavet på ca 9000. 
Miljönytta är den främsta orsaken även 
om priset just nu inte skiljer sig så mycket 
från andra elbolag.

Städavtal finns med två städföretag, 
Winab och Himlarent. Winab städar på 
Församlingsexpeditionen, i Ängskyrkan, 
på Tullinge gård, i Lida kyrka samt i 
begravningsverksamhetens lokaler. I 
Tumba kyrka och i Ljusets kyrka städar 
Himlarent.

Grönyteskötseln för Klockargården, 
Kyrkvärden inklusive Ljusets kyrka, 
Tumba kyrka, Ängskyrkan, och Tullinge 
Gård utförts av kyrkogårdsförvaltningens 
personal (intern tjänst).

Snö- och halkbekämpning samt sandupp-
tagning på våren har utförts på entrepre-
nad enligt avtal med Husby Entreprenad 
för Tumba kyrka och Ängskyrkan samt 
med HV-Transport för Tullinge kyrka och 
Tullinge gård.

Avtal har förlängts med Q-park för 
övervakning av församlingens samtliga 
parkeringar; Botkyrka kyrka och kyrko-
gård, Ljusets kyrka/fastigheten Klövern 
13 inklusive uthyrda parkeringsplatser, 

Lilla Dalens begravningsplats, Tumba 
kyrka, Församlingsexpeditionen och 
Ängskyrkan. 

Under 2016 har arbetet med att byta ut 
nycklar till lås- och passersystem med be-
röringsfria kortläsare fortsatt. Nycklarna 
ersätts alltså med personliga kodbrickor. 
Av de hundratals dörrar som finns i 
församlingens alla fastigheter så är den 
personliga kodbrickan programmerad så 
att man enkelt kan passera de dörrar man 
behöver. Under året har utbytet till lås- 
och passersystem omfattat, toaletterna på 
Botkyrka och Tullinge kyrkogård samt 
kallförrådet på Botkyrka kyrkogård. Lar-
met i Klockargården samt ekonomibygg-
naden Botkyrka kyrkogård anpassades 
för flyktingboendet. Utöver ombyggnaden 
i södra flygelbyggnaden i Tumba kyrka så 
utökades passersystemet där även med ett 
antal kortläsare i den andra flygelbyggna-
den.  I slutet av 2016 påbörjade arbetet 
med att byta ut nycklarna till berörings-
fria kortläsare samt bygga om larmen på 
församlingsexpeditionen samt i Ängskyr-
kan. När dessa anläggningar är driftsatta 
står ekonomibyggnaderna på Lilla Dalens 
begravningsplats på tur. 

För att skydda våra byggnader från 
inbrott har vi ett larmbevakningsavtal 
med Securitas Sverige AB, Alert Service. 
Säkerhetsanläggningarna (inbrotts-
larm, brandlarm, lås- och passersystem) 
servas regelbundet enligt de intervall 
som gäller för respektive anläggningstyp 

för att säkerställa driftsäkerheten hos 
dessa samt undvika oönskade larm och 
kostnader. Avtal finns med Automatic 
Security Engineering AB beträffande lås 
och passagesystem. Avtalet med Botkyrka 
entreprenad har sagts upp beträffande 
felanmälan och tillsyn av församlingens 
fastigheter. I stället har ett avtal tecknats 
med Bygg Teknik AB. En mailadress finns 
nu dessutom för felanmälaningar.   

Alla fastighetsuppgifter finns i digital 
form. Detta arbete kan lätt uppdaterats 
och vara underlag för framtida kostnads-
beräkningar.

BOTKYRKA KYRKA

Takundersökning utfördes av ”Bygg-
nadshyttan” (Gotland) under sommaren 
2015 och 2016 som underlag för åtgärds- 
och kostnadsbedömning. Tanken var 
renovering/utbyte av spåntaket 2017. 
Alternativt endast tjärstrykning 2016. 
Bl.a. eftersom ”Byggnadshyttan” har gått 
i konkurs och att andra saker kommit 
emellan så är detta underhåll framskjutet.  
En ansökan om kyrkoantikvarisk ersätt-
ning krävs snarast samt beslut om åtgärd. 
Detta innebär att underhållsåtgärden av 
spåntaket tidigast kan ske 2018. Även en 
invändig renovering (puts, tvättning, in-
redning) är nödvändig och kräver en snar 
ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning 
samt beslut om åtgärd. Detta betyder att 
även en inre renovering tidigast kan ske 
2018.
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KLOCKARGÅRDEN

Byggnaden användes som akut flykting-
boende under våren 2016. Fastigheten 
var starkt nedsliten och bedömdes inte 
längre lämplig att hyra ut. Handikapp-
anpassningen var dessutom mycket 
bristfällig, såsom att handikapptoalett 
saknades och att det var svårt att ta sig 
in och ut. Köket ansågs inte funktions-
dugligt eller bra ur livsmedelshygiensyn-
punkt. Väggar och golv var slitna och 
värmesystemet gammaldags och dyrt. En 
inre renovering påbörjades därför hösten 
2016. Även en yttre renovering planera-
des eftersom fastigheten underhålls i form 
av rödfärgning, målning av fönster och 
rengöring tak m.m. var bristande. 

LJUSETS KYRKA

De nyrenoverade lokalerna i Ljusets 
kyrka hade inget planerat fastighetsun-
derhåll. 

TUMBA KYRKA

I början av året hamrades det och väs-
nades i Tumba kyrka då det nya taket fär-
digställdes och allt skulle flyttas runt eller 
packades in i baracker innan inredningen 
blåstes ut. Därefter började ombyggnaden 
av södra flygelbyggnaden. I samband 
med projektet skapades ett nytt kontors-
landskap med nya möbler. Dessutom 
skapades ett nytt samtalsrum med en 
extra utrymningsväg och så renoverades 
Sakristian. Verksamhetslokalerna är nu 
tagna i bruk. Under sommaren målades 
fasadytorna och fönstersnickerierna på 
den Södra flygeln. Dessutom målades 
uteförrådet om. Vidare bättringsmålades 
under sommaren toaletter vid kapprum-
met, norra flygelbyggnaden. 

ÄNGSKYRKAN

Planering inför omputsning av kyrksalen 
startades. Golven i ”Bersån” samt rum 
intill kyrksalen byttes vid årsskiftet 2016-
2017. Samtidigt renoverades ”Blockväg-
gen” mellan kyrksalen och intilliggande 
rum.

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN  
GRÖDINGEVÄGEN

Under sensommaren renoverades köket 
och en ny uteplats anlades som sedan 
planterades med diverse vackra växter. 

TULLINGE KYRKA

Tullinge kyrka hade inget planerat fastig-
hetsunderhåll.

TULLINGE GÅRD

Takutbyggnaden i Tegnérpaviljongen 
hade vattenskador, vilka åtgärdades 
under sommaren. Lekplatsen var norm-
vidrig och därför utdömd. Under oktober 
månad byggdes därför en ny lekplats med 
godkänd lekutrustning. Lekplatsen blev 
inte helt färdig p.g.a. den tidiga vintern. 

LIDA KYRKA

Utgångsläget är att församlingen tog över 
en enkel friluftskyrka utan några som 
helst bekvämligheter såsom toalett eller 
dusch. En snabb besiktning gjordes under 
sommaren eftersom fastigheten skulle 
tas över från Friluftsfolkets Gudstjänst-
kommitté. Det primära underhållet be-
stod i vissa målningsarbeten samt några 
akuta taklagningar. Det sekundära är 
inre underhållsarbeten såsom målning av 
kyrkbänkar samt slipning av golv. Hela 
taket kommer på sikt behöva bytas ut.

EKONOMIBYGGNADER  
BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Botkyrka kyrkogård 
Ekonomibyggnaden användes som akut 
flyktingboende under våren, tillsammans 
med Klockargården. Det var i Ekono-
mibyggnaden som flyktingarna höll till 
dagtid eftersom duscharna och köket 
användes där. Även den motoriserade 
grinden in mot ekonomigården är nu i 
gång och kan öppnas med fjärrkontroll 
eller blipp, alltså utan nyckel. Detta är ett 
säkerhetstänk då grinden stängs auto-
matisk efter ett tag. Även pumpstationen 
renoverades. 

Lilla Dalens begravningsplats 
Koppartaket har bytts ut på ceremoni-
byggnaden och ersätts av brunfärgad 
plåt. En motoriserad grind har installerats 
in mot ekonomigården. Tre plåtportar 
och taken på ekonomibyggnaderna har 
målats om och pumpsationen har reno-
veras. 

Tullinge parkkyrkogård 
Inget planerat underhåll.

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

Under år 2016 har Botkyrka kyrka varit rum för möten mellan kulturella 
uttryck och den kristna tron och traditionen.

Foto: Magnus Aronsson
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ORD

GUDSTJÄNST

Gudstjänstlivet har under året präglats av att Botkyrka försam-
ling är en provförsamling av den nya Kyrkohandboken. Under 
våren har därför ny liturgisk musik provats. Men både medar-
betare och gudstjänstdeltagare var eniga om att återgå till den 
gamla ordning som egentligen, enligt Kyrkohandboken är den 
nya ordningen. 

Norra distriktet har under året erbjudit en variation i konsertut-
bud med välbesökta orgelkonserter och Gospelkonserter. Den 
Sverige-finska gemenskapen fick besök av en grupp som spelar 
klockspel, som blev en bejublad konsert.

Gudstjänstlivet har hållit samma rytm som tidigare år men med 
tillägget av en morgonmässa kl.9.00 i Ljusets kyrka på tisdags-
morgonen.

UNDERVISNING

Under tre år av strategiskt konfirmandarbete kan vi konstatera 
att år 2016 har varit det år då konfirmandundervisningen funnit 
sin form i Norra distriktet. Två alternativ har erbjudits med 
tema fotboll respektive pilgrim. Lägertiden har varit förlagt i 
Spanien och Italien. Grupperna har varit fulla med konfirmander 
och konfirmandtiden har kvalitativt blivit bättre av de många 
unga ledare som finns med i arbetet.

Ungdomsledarna har den viktiga ryggraden i ungdomsarbetet 
som tillsammans med styrelsen i Svenska kyrkans unga bidrar 
till församlingens växt i tro och gemenskap. Flera ungdomar har 
deltagit i SKUSS stiftsövergripande arrangemang. Ett samarbete 
med Kista församling har inletts där ungdomarna bl.a. har sovit 
över hos varandra.

Skolorna i området har erbjudits påsk- och julvandringar samt 
fördjupning om St. Botvid. Vi anar en ökning i antalet barn som 
besöker våra vandringar. Distriktet har också under året fått 
flera förfrågningar från skolor om att få komma och besöka 
kyrkan och träffa präst. Till exempel besökte blivande frisörer 
Ljusets kyrka för att lära mer om bröllop.

Alfagrupp på persiska har etablerats i Norra distriktet under 
året.

VARDAGENS LUNK, GILLA GÅNG OCH GLÄDJE

Trots att medarbetarna i Norra distriktet kan konstatera att 
år 2016 har varit ett påfrestande år kantat av sorg, turbulens 
och personalomsättningar har året varit mycket glädjefullt och 
andligt!

Norra distriktet har under året erfarit hot, värderingsmotsätt-
ningar och övertramp i befogenheter. Men församlingsarbetet 
har fortgått utan avbrott med egentligen tre terminer; vår, 
sommar och höst. Därför är vardagens lunk och gilla gång en 
höjdpunkt. Då medarbetarna tillsammans med församlingsborna 
trots detta har uppfyllt och verkställt de grundläggande uppgif-
terna och erfarit att budskapet om Kristus är större än budbära-
ren. Vi kan också notera bubblande ökning av kyrkogångsbesö-
kare i båda kyrkorna, vilket är en otrolig glädje och styrka.

KULTURELLA UTTRYCK I KYRKORUMMET

Under år 2016 har Botkyrka kyrka varit rum för möten mellan 
kulturella uttryck och den kristna tron och traditionen. Under 
hösten fylldes kyrkorummet med en konstutställning kallad 
”Färghändelser i kyrkorummet”. Det var samlade verk från 
konstnärinnan Violet Tengberg, 1920-2014, som ställdes ut. 
Konsten visade Tengbergs religiösa visioner och Gudsmöten. I 
samband med utställningen hölls guidningar.

Konserten ”Alltid mötas de två” anordnades av Inga Simola och 
Ann-Katrin Hegvold under våren och innehöll musik från hela 
världen som framfördes av musiker från olika Europeiska länder. 
Konserten var ett samarbete mellan Botkyrka kommun och 
distriktets verksamhetsråd.

PROJEKTEN HAR SLAGIT ROT

Under år 2016 har distriktets övergripande mål; ”att ge livsnä-
ring” - att Norra önskar vara en öppen och glad gemenskap, en 
plats för kunskap, livsnäring och ge möjligheter att växa som 
människa. Vi vill att människor ska trivas som fisken i vattnet” 
manifesterats i två projekt. Projekt ”Trädgård” och Projekt 
”Pilgrim”.

”Trädgården” började sitt år med flyktingboendet i Klockar-
gården och fortsatte sedan att utöka sin verksamhet med olika 
samarbeten. Till exempel var tre praktikanter verksamma under 
sommaren, ett arbete som möjliggjordes i samarbete med kom-
munen. 

”Pilgrim” har påbörjats med ett samarbete med Salems kom-
mun och Botkyrka kommun om Botvids-leden. De anställda har 
fördjupat sin kunskap om pilgrimsarbetet i Svenska kyrkan och 
en film för skolarbetet om Botvid har spelats in och kommer att 
vara klar under våren 2017.

ÅRETS HÖJDPUNKTER

Foto: Magnus Aronsson

      sid 11



ÅRET I SIFFROR
ANTAL MEDLEMMAR 
5 301 (den 19 april 2017)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE i genomsnitt per gudstjänst  

   BOTKYRKA KYRKA LJUSETS KYRKA
Huvudgudstjänst  44 (48)    48 (47)

Veckomässa     38 (47)

Musikgudstjänst  39 (46)   64 (62)
 

KYRKLIGA HANDLINGAR

NORRA BOTKYRKA 2016 2015 2014 2013 2012 
Dopgudstjänster  62 60 67 75 51

Antal dop  77 55 71 82

Konfirmationsgudstjänster 2  3 2 1 2

Vigselgudstjänster  28 20 22 28 18

Begravningsgudstjänster 79 84 70 84 86

BOTKYRKA KYRKA 2016  LJUSETS KYRKA 2016
Antal dop 60  Antal dop 2

Konfirmation 2  Konfirmation 0

Vigsel  27  Vigsel  1

Begravning 76  Begravning 3

MUSIK I NORRA BOTKYRKA
KÖRER  MEDLEMMAR
  2016

Barnkör  12 (34)

Ungdomskör 5 (0)

Fem vuxenkörer 25 (82)

Siffror inom parentes gäller år 2015

HANDLING

DIAKONI  

Inom ramen för projektet Trädgården 
har språkcafé utvecklats, som ett tiotal 
personer besöker varje vecka. Ett samar-
bete med Lidl har inletts vilket bidrar till 
att femton familjer för matkassar varje 
vecka. 

Nöden i Norra Botkyrka har på intet sätt 
minskat under året, däremot har fond-
anslagen minskat. Detta har lett till olika 
kreativa lösningar och förhållningssätt. 
Ett arbete som kommer att fortgå in i 
nästkommande år.

En föreläsningsserie för de äldre om åld-
randet har genomförts med stor uppslut-
ning och omtyckta föredragshållare.

Arbetet med de ideella har strävat på un-
der året med fokus på rekrytering och att 
tänka strategi i hur man bäst arbetar med 
de ideella. Som ett led i det arbetet har 
de anställda och de ideella medarbetarna 
träffats vid fler tillfällen än tidigare och 
funnit en fördjupad sammanhållning.

Inom det Sverige-finska arbetet har ett 
samarbeta med Botkyrka kommun inletts 
där en mammagrupp för finska romer har 
startats.

MISSION

Att berätta om vår tro på Kristus görs 
på många olika vis. Ett traditionellt sätt 
är att medarbetarna tillsammans med 
Botkyrka Gospel har sjungit och spridit 
information i Hallunda centrum inför 
påsken. Ett annat exempel är ljusutdel-
ning i tunnelbanan inför allhelgonahel-
gen. 

Ett mer okonventionellt sätt är att Sjuk-
vårdsupplysningen hänvisar till Botkyrka 
församling när människor söker kontakt 
med terapeut.

Botkyrka kyrka har varit scen för olika 
filmer under året och från kyrkan har en 
Helgsmålsringning sänds i SVT. 

Distriktet har under året varit praktik-
plats för fem prästkandidater, ett sätt att 
sprida vårt arbetssätt och arbetsglädje.

Foto: Magnus Aronsson
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Tullinge

Varje söndag övar vi sång tillsammans före mässan. Vi tror att detta är  
gemenskapsbyggande och visar att alla kan sjunga, att allas sång är viktig.
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SOMMARMUSIKEN

Tullinge kyrka erbjuder musikgudstjänster under sommarmå-
naderna. Intresset för dessa har ökat och många uttrycker stor 
uppskattning över dem. Innehållet är varierat och olika genrer 
får rymmas. Vi kan se att många som finns med i andra sam-
manhang i församlingen kommer, men även människor som inte 
kommer till andra verksamheter. 

ÖPPEN MÖTESPLATS

Efter att vår omtyckta sopplunch varit vilande lyckades vi under 
2016 återuppta verksamheten med en mötesplats för daglediga. 
Öppen Mötesplats erbjuds en gång i månaden och träffarna är 
uppbyggda kring program med allt från allsång till föredrag. 
Smörgåsar och kaffe serveras. Träffarna har varit välbesökta och 
många har uttryckt en stor glädje över att få komma till Tullinge 
Gård och umgås. Det diakonala och det gemenskapsbyggande 
perspektivet är tydligt. 

SÖNDAGSSKOLAN

En gång i månaden är söndagsskola en del av mässan. Under 
2016 har vi sett att intresset för söndagsskolan har ökat och 
många gånger har det varit så många barn som har deltagit att 
det har varit svårt att rymmas. Överhuvudtaget upplever vi att 
arbetet med att knyta barn- och familjeverksamheten till sönda-
gens mässa ger resultat och att såväl söndagsskolan som ”Mässa 
med Stora och Små” samlar många. 

ORD

GUDSTJÄNST OCH GUDSTJÄNSTMUSIK

De gudstjänster som samlat flest människor under året har varit 
musikgudstjänster, mässa med stora och små samt gudstjäns-
ter i samband med högtider. Exempelvis samlar flera av julens 
gudstjänster väldigt många. Till vår glädje kan vi också konsta-
tera att veckomässorna som firas på onsdagar har haft ett ökat 
antal besökare. Vi tror att detta är resultatet av att ungdomarna 
erbjudits att påverka dessa gudstjänsters utformning och ta plats 
i genomförandet.

Vi har fortsatt vårt arbete med att utveckla gudstjänstlivet. I 
personalen finns en grupp som träffas regelbundet och diskussio-
ner om gudstjänstlivet förs också när kyrkvärdarna träffas. Det 
finns en längtan att lekmannaengagemanget i våra gudstjänster 
ska öka och under 2016 införde vi begreppet ”gudstjänstvärd” 
som är tänkt att vara en ingång för dem som vill engagera sig i 
gudstjänsten. 

Ett av målen i vårt distrikt är ”en sjungande församling”. Varje 
söndag övar vi sång tillsammans före mässan, under ledning 
av någon av våra musiker. Vi övar en psalm eller något av de 
gemensamma liturgiska partierna. Vi tror att detta är  
gemenenskapsbyggande och att det sänder en viktig signal: Man 
måste inte vara professionell för att sjunga, alla kan inte allt på 
förhand och allas sång är viktig. 

Vi vill fortfarande att gemenskapen ska fortsätta efter guds-
tjänsten. Vi serverar ett enklare fika i samband med söndagens 
mässa, men ser också att det är svårt att få folk att stanna. Våra 
lokaler är små och vi har inte många sittplatser att erbjuda. Efter 
”mässa med stora och små” serveras korv och då är det betydligt 
fler som stannar. Dock blir det även då tydligt att det är trångt 
och en dröm om större lokaler i kyrkan har under 2016 växt sig 
allt starkare. 

Antalet dop och vigslar i Lida idrottskyrka är ungefär samma 
som föregående år. Vi har också märkt att Lida idrottskyrka 
fortfarande är en kyrka som många har kär. När vi håller kyrkan 
öppen är det många som kommer in för att tända ljus eller sitta 
en stund. I samband med att Lida Friluftsområde fyllde 70 år 
höll vi kyrkan öppen och bjöd in till tre välbesökta och uppskat-
tade sångsamlingar för barn. Vi tror att den typen av verksamhet 
passar bra för Lida idrottskyrka. Julottan var mycket välbesökt 
och det är angeläget att vi fortsätter erbjuda gudstjänster på Lida 
vid särskilda högtider.

I Tullinge kyrka har det varit ungefär status quo gällande dop 
och begravningar och en ökning gällande vigslar. Totalt sett är de 
två kyrkorna i Tullinge distrikt fortfarande kyrkor som många 
väljer för kyrkliga handlingar.

UNDERVISNING

Tullinge distrikt erbjuder två alternativ för konfirmation. Antalet 
konfirmander har inte ökat under året, men det vi ser är att 
konfirmanderna bär med sig en positiv upplevelse från konfirma-
tionstiden och att det finns en stark koppling mellan konfirma-
tion och ungdomsgruppen. Båda våra läger (med ledarskola på 
sommaren) och ungdomsgruppens träffar fortsätter att vara en 
plattform för undervisning och växande.

Det vuxenpedagogiska arbetet fortsätter att vara viktigt. Både 
Afternoon Teaologi och bibelstudier har under 2016 samlat åt 
sig stabila grupper. Det finns ett stort intresse för fördjupning i 

ÅRETS HÖJDPUNKTER
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ÅRET I SIFFROR
ANTAL MEDLEMMAR 
11 140 (den 19 april 2017)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE genomsnitt per gudstjänst  

   TULLINGE KYRKA  LIDA IDROTTSKYRKA
Huvudgudstjänst  45 (49)   20 (12)

Veckomässa  22 (16)

Musikgudstjänst  76 (53)   0 (18)

 

TULLINGE DISTRIKT 2016 2015 2014 2013 2012
Dopgudstjänster  101 107 115 121 100

Antal dop  116 107 122 125

Konfirmationsgudstjänster 2 3  4 2 3

Vigselgudstjänster  32   23 31 26 39

Begravningsgudstjänster 77 86 75  71 71

LIDA IDROTTSKYRKA 2016 TULLINGE KYRKA 2016
Dop  46 (47)  Dop  55 (60)

Konfirmation   Konfirmation  2 (3)

Vigsel  17 (17)  Vigsel  15 (6)

Begravning 3 (1)  Begravning 74 (85)

MUSIK I TULLINGE
KÖRER  MEDLEMMAR
Barnkörer 54 (98)

Ungdomskörer 13 

Vuxenkörer 62 (56)

frågor som rör teologi och kristen tro. 
Det vuxenpedagogiska arbetet får ett väl-
digt tydligt uttryck i Afternoon Teaologi 
och bibelstudier, men även i sammanhang 
som Öppna Förskolan uppfattar vi att det 
finns ett intresse för samtal om kristen tro.

Även körverksamheten har en undervi-
sande dimension. Alla körer i distriktet 
medverkar regelbundet i gudstjänster. 
När körer förbereds för gudstjänst blir de 
insatta i söndagens ämne och förbereds 
för gudstjänstens olika delar. Många 
körsångare, framför allt de yngre, tycker 
att det är roligt att ta ansvar för saker 
som att bära processionskorset, tända ljus 
i förbönen och ta upp kollekt.

HANDLING

DIAKONI

Under 2016 har det varit tydligt att anta-
let hjälpsökande är stort. Många männ-
iskor som har svårt att få tillvaron att gå 
ihop ekonomiskt vänder sig till kyrkan. 
Tullinge är i allmänhet ett välmående 
samhälle och det är därför viktigt att inte 
förlora det diakonala perspektivet. Varje 
gång vår diakon har möjlighet att hjälpa 
en människa med exempelvis en matkasse 
är det en viktig del av vårt uppdrag. 

Vi har verksamheter som vi ser som 
specifikt diakonala: Öppen Mötesplats, 
syföreningen, öppen kyrka under Allhel-
gonahelgen och andakter på Kärsdala 
äldreboende är några exempel. Men vi 
blir också ständigt påminda om att alla 
verksamheter innehåller det diakonala 
perspektivet. I allt som sker är det viktigt 
med bemötande och att människor blir 
sedda.

MISSION

Även om vi inte ser skolkyrkoarbetet som 
mission i traditionell mening är skolkyr-
kan ett exempel på lyckad samverkan 
med andra aktörer. Under 2016 hade vi 
många besökare i samband med påsk-
vandringar, Sångskratt och julspel. Vi har 
också haft besök av klasser som vill titta 
på Tullinge kyrka eller på Tullinge Gård. 
Under 2016 blev en av våra musiker del 
av projektet ”Unga röster för nya tider”. 
Detta innebär bl.a. att elever och lärare 
på Trädgårdsstadsskolan varje vecka får 
sjunga tillsammans med vår musiker.

Att stå vid Tullinge station och dela ut 
ljus inför påskhelgen och Allhelgonahel-
gen har länge varit uppskattat, både av 
förbipasserande och av dem som delar 

ut. Här har vårt ledmamöterna i vårt 
Verksamhetsråd varit mycket engagerade 
och tack vare dem utökade vi närvaron 
vid stationen under 2016 genom att 
också stå där i början av hösten och dela 
ut reflexer.

Vi har uppmärksammat Svenska kyrkans 
två stora insamlingsperioder och upplever 
att många människor tycker att detta är 
angeläget. I samband med att vi i nyhets-
flödet följt människors flykt från krig har 
vi pratat om detta i våra verksamheter 
och det har varit ett återkommande 
förbönsämne. Vi fortsätter samtalet kring 
hur vi ska kunna vara ett stöd för nyan-
lända i vårt närsamhälle. 

Siffror inom parentes gäller år 2015
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Tumba kyrka

Tumba kyrka blev färdigrenoverad under 2016.  
All verksamhet är igång och allt är på rätt plats. 
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ORD

GUDSTJÄNST OCH GUDSTJÄNSTMUSIK

Veckomässan har profilerats tydligare för ungdomar. Målet är att 
skapa en gudstjänst som allt mer berör. Den kan öka vårt hopp, 
stärka vår tro och ge växt i våra liv, i oss själva, med varandra 
och i världen. Många ungdomar deltar i mässan innan ungdoms-
gruppen startar. Som vanligt avslutas deras grupp med en andakt 
som också många deltar i. 

I mässan på söndagar strävar vi efter en gudstjänst där alla 
åldrar ryms. Barnen är speciellt välkomna. Efter ljuständning 
och sång, går barnen med en 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.

Söndagen den 20 mars framförde Botkyrka kammarkör tillsam-
mans med solisterna Katarina Böhm och Andreas E Olsson 
samt en instrumentalensemble Lukaspassionen av Rolf Martins-
son. Ett intensivt instuderingsarbete fick ett fint avslut i ett väl 
framfört verk där hela passionshistorien kommer både sångare 
och åhörare nära eftersom man sjunger på svenska. En extra 
nerv till hela framförandet blev det såklart då detta var helgen 
då kyrkoherde Sven Gunnarsson omkom. Vi var alla påverkade 
av situationen och den fullsatta kyrksalen var full av omsorg om 
varandra, kärlek, chock och saknad.

I Tumba kyrka 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 pro-
vats fram till ett bra koncept. Särskilt bör även allhelgonamässan 
på spanska nämnas med långväga gudstjänstbesökare.

UNDERVISNING

Årets sommarkonfirmander reste till Ortodoxa Akademin på 
Kreta även detta år. Det blev en full grupp igen, varav en del har 
fortsatt i ungdomsverksamheten, både i ungdomsgruppen och 
i ledarutbildningen. Vi kunde glädja oss över att ha en grupp 
konfirmander även under höstterminen efter ett års uppehåll. 

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 
konfirmander och ungdomar i Stockholms stifts fasteinsamling 
för stiftets ungdomar, under samlingsnamnet Uppdrag Global. 
Ett projektarbete som berörde förintelsen genomfördes under 
året. Projektet avslutades med en resa till Berlin, där ungdo-
marna bland annat fick besöka museer, ett koncentrationsläger, 
Checkpoint Charlie och andra platser med koppling till andra 
världskriget.

För vuxna avslutades vuxenkonfirmandernas undervisning med 
en pilgrimsvandring till Santiago de Compostela i samarbete 
med Tullinge distrikt. Detta var ett integrationsarbete mellan 
nya svenskar (latinamerikaner och araber) som bl.a. finns som 
ideella medarbetare i Tumba kyrka och s.k. ”svensk-svenskar”. I 
slutet av året återsamlades gruppen på Tullinge gård för att dels 
återknyta kontakter men också för att se andra delar av för-
samlingen. Flera av de som konfirmerades har nu uppgifter som 
kyrkvärdar och ledare i söndagsskolan emellanåt. 

IDEELLA MEDARBETARE

Av alla som kommer till Tumba kyrka under en vecka, har 
många sitt ursprung i andra kulturer. Genom att engagera männ-
iskor i olika verksamheter och uppdrag läggs grunden för ett 
fruktbart integrationsarbete.  För att lyckas krävs tålamod och 
långsiktighet, eftersom allt bygger på förtroende och relationer. 
2016 har vi börjat se frukterna av detta. Allt fler har uppdrag 
som ideella. 

VUXENKONFIRMATION

Tillsammans vandrade vuxenkonfirmanderna den kända pil-
grimsvandringen till Santiago de Compostela. Gruppen bestod 
av både ”svensk-svenskar” och spansk- och arabisktalande 
ideella medarbetare och var ett led i det integrationsarbete som 
började hösten 2015. Vandringen var lång och ansträngande för 
många, men stämningen var god och alla kom i mål. 

FÄRDIGRENOVERAT

Äntligen är Tumba kyrka färdigrenoverad. All verksamhet 
är igång igen och allt är på rätt plats. Personalen har fått nya 
arbetsplatser i kyrkan och är mer tillgänglig för vår församling. 
Året har ändå präglats av att distriktsledartjänsten legat på flera 
olika personer under året. Arbetslaget har trots detta lyckats 
hålla arbetet igång och stått för kontinuiteten i den gudstjänstfi-
rande församlingen.

ÅRETS HÖJDPUNKTER

Frälsarkransfika med Lillpärlan i Tumba kyrka 2016.
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ÅRET I SIFFROR
ANTAL MEDLEMMAR 
4 940 (den 19 april 2017)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE genomsnitt per gudstjänst  

   TUMBA KYRKA 
Huvudgudstjänst  38 (41)   

Veckomässa  22 (30) 

Musikgudstjänst  50 (62)   

TUMBA KYRKA  2016 2015 2014 2013 2012 
Dopgudstjänster  12 17 12 17 16 

Antal dop  22 16 12 18

Konfirmationsgudstjänster 2  1 2  2  0

Vigselgudstjänster  0  1 1  4  1

Begravningsgudstjänster 15  18 22 18 20

MUSIK I TUMBA KYRKA
KÖRER   MEDLEMMAR
Två barnkörer  17 (18)

Ungdomskör  3 (3)

Fyra vuxenkörer  68 (79)

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 gemen-
skap och stöd är Café Pärlan en sam-
lingsplats. Varannan 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.

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 soci-
alförvaltning, polis, kvinnojour, brotts-
offerjour och Hela Människan ingår. Det 
ekumeniska arbetet har förstärkts mycket 
genom initiativ av Hela Människan. 
Några familjer deltar i Tumba kyrkas 
eget Familjeläger och andra familjer i det 
församlingsövergripande Familjelägret 
som genomfördes för andra året. I Ska-
parverkstaden var igång under våren och 
besöktes av många vuxna och barn som 
skapade nytt av gammalt. Verkstaden 
kombinerar miljötänk och integration på 
ett lyckat sätt. 

MISSION 

Tumba kyrka är en missionerande och 
kristuscentrerad kyrka där människor 
av olika kulturer och nationaliteter hit-
tar en personlig tro och växer i tro och 
vardagsliv. 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 engage-
mang 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 
Mexiko, har ökat 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 intresserade av Svenska 
kyrkans teologi. En del vill konfirmeras 
som vuxna även om de gjorde detta som 
barn i katolska kyrkan.

Siffror inom parentes gäller år 2015

Emmausvandring från Tumba kyrka 
till Lida idrottskyrka påsken 2016.
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Ängskyrkan

Höstens församlingshelg var en succé med 88 deltagare mellan 2 och 87 år. 
Helgen gav en vi-känsla och fin gemenskap.
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FÖRSAMLINGSHELG

Efter förra årets lyckade koncept åkte vi på nytt till Stegeborg på 
Vikbolandet i oktober. 

88 deltagare i åldrarna 2-87 år gjorde tillsammans det till en 
härlig helg med många aktiviteter. En klar succé för barn 7-12 
år var scouting med ledare av ideella från Ängskyrkan. Andra 
aktiviteter var lek och bus för de yngsta, föredrag för de äldre, 
förberedelse inför söndagens lovsångsgudstjänst med förbön, åka 
färja över till fästningen, och inte minst god mat. Helgen gav en 
vi-känsla och avslutades med att fira mässa, med sång av helgens 
barnkör och projektkör, en helg som bjöd på en fin gemenskap, 
även i bussen på vägen hem.

REQUIEM AV W.A. MOZART

Årets stora musik vuxenprojekt i Botkyrka församling var Re-
quim av W.A.Mozart. Roligt och utvecklande för sångarna, både 
instudering och att klara av det, och att få träffa andra sångare i 
Botkyrka församling. 

Tullinge kammarkör, Botkyrka motettkör, Tumba kyrkokör och 
Ängskören, tillsammans ca 90 sångare sjöng med fyra solister 
och en orkester på 20 personer i Ängskyrkan den 23 oktober för 
en fullsatt kyrka. En investering för framtiden!

IDEELLA ANNANDAG JUL

Utbytet av trägolven i Bersån an-
nexsalen utfördes inte under som-
maren som planerat utan gjordes 
istället mellan 27 dec. och 10 jan. 
Efter annandagens mässa, där 
manskören deltog, hjälptes delta-
gare från både manskör och för-
samling åt att tömma Bersån och 
annex på möbler, gardiner m.m. 
Möblerna staplades in i kyrksa-
len där även kyrksalens stolar 
staplades ihop, för att ge plats för 
service av blockväggen. Tack vare 
den ideella medverkan, kunde så 
arbetet komma igång direkt på 
morgonen efter annandagen.

ORD

GUDSTJÄNST 

Varje söndag firar vi mässa/gudstjänst för alla åldrar, där barnen 
har sin del med ljuständning under lovsången, barnens bön och 
söndagsskolans sång, som Elin Åkesson skrivit och som hela 
församlingen sjunger, innan barnen går ner till söndagsskolan. 
Söndagsskolan, med 4-25 barn i varierande ålder, leds av fem 
söndagsskoleledare varav tre frivilliga. Två tillfällen om året 
bjuder vi in nydöpta för att få sin dopängel och sexåringar att få 
barnens bibel.

I gudstjänsterna har vi ett brett engagemang av ideella som 
tillsammans med präst och musiker planerar och genomför guds-
tjänster med texter, förbön m.m samt ordnar kyrkkaffe. Varje tis-
dagkväll i terminerna firas veckomässa. För våra yngsta ordnar 
vi vardagsgudstjänst fyra gånger om året. En gång i månaden 
håller vi andakt/sångstund på äldreboendet Sandstugan.

Öppet Forum hålls vid två tillfällen per termin där frågor 
rörande verksamheten diskuteras. Våra fyra körer utgör ett 
viktigt inslag i gudstjänsterna. Dessutom medverkar en manskör 
en gång om året samt en projektkör med 35 sångare vid första 
advent. 

UNDERVISNING 

Två gånger i vecka har vi öppen förskola, en stor verksamhet 
som många gånger samlar uppåt 20 barn, med sångsamling, 
gemenskap och stor glädje. Två gånger per termin har vi fredags-
mys med film, mini-disco, popcorn och lek för de små medan de 
vuxna erbjuds samtal kring föräldraskap med diakonen. Därefter 
samlas man till andakt och mat, tillsammans med ungdomsgrup-
pen, som fortsätter kvällen med eget program, ett fint möte över 
åldersgränser. MellanÄngen är en ny grupp för 10-12 år, som 
diakon och pedagog leder.

Vi fortsätter att gå ut till våra skolor i distriktet till årskurs fyra 
och fem med bibeläventyret, som är uppskattat från skolans håll. 
Tyvärr är vi bara två som är behöriga att hålla i bibeläventyret, 
fler behövs.

Fortfarande är det få som väljer konfirmation, sju i vinter- 
och två i sommargruppen. Konfirmanderna är nöjda med sin 
konfirmandtid och många fortsätter till ungdomsgruppen. 
Konfirmandlägrena till Hemavan/Tärnaby (vinter) och Gotska 

ÅRETS HÖJDPUNKTER
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ÅRET I SIFFROR
ANTAL MEDLEMMAR 
4 566 (den 19 april 2017)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE genomsnitt per gudstjänst  

   ÄNGSKYRKAN 
Huvudgudstjänst  45 (38)   

Veckomässa  18 (18) 

Musikgudstjänst  49 (77) 

ÄNGSKYRKAN  2016 2015 2014 2013 2012
Dopgudstjänster  16 16 9 12 18 

Antal dop  21 20 9 14 22

Konfirmationsgudstjänster 2 2 1 2 2

Vigselgudstjänster  0 1 2 2 3 

Begravningsgudstjänster 12 10 7 5 10

MUSIK I ÄNGSKYRKAN
KÖRER   MEDLEMMAR
Barnkör och diskantkör 8 (18)

Ungdomskör  6 (6)

Ängskören  8 (10)

Sandön (sommar) var ordadae för både 
konfirmander och ungdomar. Under 
sommarlägret hade vi även detta år hjälp 
med matlagningen av ideella krafter. I ett 
försök att få fler deltagare till sommar-
gruppen valdes en senare tid än övriga 
distrikt, vilket dock inte gav förväntat 
resultat.  

Ungdomsgruppen träffas varje ons-
dagkväll. Under våren tog sju av våra 
ungdomar studenten och vi firade dem i 
en gudstjänst med tårta vid kyrkkaffet. 
Ungdomsgruppen åkte på en egen resa till 
ön Iona utanför Skottlands atlantkust. 15 
fick möta andra kristna, människor i an-
dra åldrar och livssituationer, dela tro och 
liv under en vecka. En av våra ungdomar 
valde att konfirmera sig under lägret. 

Tillsammans med Tumba distrikt hölls 
en ledarskola med tre deltagare från 
Ängskyrkan.  Ungdomarna fick en god 
och bra utbildning på många sätt. Vid 
utvärderingen framkom att för mycket 
energi åtgår till att samla gruppen då de 
inte normalt träffas i vardagen. För 2017 
bör planeras för egen ledarskola med ut-
bildningen samordnad till sommarlägret.

Som tidigare år har Temacafé fortsatt var- 
annan tisdag kväll med varierat program 
och med ca 15 per tillfälle.

Nytt för höstterminen är Vuxna talar tro. 
Gruppen med 8-10 stycken, träffades var 
annan tisdag och utgick från frälsarkran-
sens pärlor.

HANDLING

DIAKONI

Diakonin i Ängskyrkan präglas av stor 
öppenhet och värme där många ideella är 
engagerade och med en diakonal inställ-
ning hjälps åt med många olika saker, 
både vardag som helg. Att de ideella 
har egna nycklar till kyrkan underlättar 
verksamheten.

Det är många i området som har det 
tufft – både ekonomiskt och psykiskt –
och som söker hjälp hos oss. Exempel är 
själavårdande samtal, hjälp med social-
försäkringssystemet, ekonomiskt bidrag/
matkasse från församlingen, söka fonder 
eller skriva överklagande för något beslut 
som tagits. Förtroende för Svenska kyr-
kan är fortfarande stort. Antalet samtal 
hos diakonen har ökat från 2015.

Diakonen är med i många olika sam-

manhang och tjänsten är sådan att den 
anpassas efter behoven som finns. Stilla 
Dag hölls i höstas tillsammans med präst 
– den var mycket uppskattad, Stick-Cafét 
fortsätter och många är med även om 
man inte handarbetar – här möts alla 
åldrar. 

Under vårvintern 2016 var Ängskyrkan 
en del av Vinternatt 2 där enkel logi och 
mat erbjöds måndagnatt till EU-mig-
ranter som vistas i vårt område. Arbetet 
leddes av diakonen men utfördes helt och 
hållet av ideella. Detta var en del av det 
ekumeniska arbetet genom Hela Män-
niskan. 

MISSION

Mat och Prat och Sopplunchen går 
formellt in under mission men är två 
mycket viktiga diakonala knutpunkter. 
Ett tillfälle att mötas över åldersgränser, 
efter en aktivitet eller före någonting skall 
börja. Här har vi hittat en möjlighet att 
i det enkla komma in i kyrkans gemen-
skap. Dessa båda mattillfällen är vägar 

Siffror inom parentes gäller år 2015

att se och hjälpa människor. Det finns 
ett enkelt system med matkuponger som 
man får köpa eller kan dela ut till den 
som inte har råd. Diakonin delade ut över 
200 kuponger till hjälpsökande som ville 
delta i gemenskapen. 

Tre gånger har vi haft musikcafé lörda-
gar kl 17.00. Medverkande har varit 
barn- och diskantkören, ungdomskören 
samt café Afrika med Tumba kyrkokör, 
Ängskören och Ängstrion. Insamlingsän-
damål har varit Barn i alla länder (BIAL), 
Ko-kalv projektet och Svenska kyrkans 
internationella arbete för att tydligt be-
lysa att vi är en del i någonting större. 

Årets julbasar blev en trevlig dag med 
mycket folk och god stämning. Lotterier, 
fikabord, pepparsås, fiskdamm, lop-
pis m.m. inbringade ca 80 000 kr, som 
delades lika till EFS-mission och Svenska 
kyrkans internationella arbete. 
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Foto: Arne Hyckenberg

LIDA IDROTTSKYRKA
Under en tid har diskussioner förts angå-
ende Botkyrka församlings möjlighet att ta 
över ägandet av Lida idrottskyrka. Under 
2016 genomfördes detta. Föreningen som 
tidigare har ägt och ansvarat för kyrkan 
tog beslut om detta vid två stämmor och 
det slutgiltiga överlämnandet ägde rum i 
november. 

Under våren firades gudstjänst på sönda-
gar, men från höstterminen upphörde 
söndagens gudstjänster och verksamheten 
har riktats mot att det firas gudstjänster i 
samband med vissa högtider, exempelvis 
Annandag påsk och juldagen, samt att 
kyrkan hålls öppen i samband med evene-
mang på Lida.

Dop och vigslar fortsätter att vara en 
viktig del av verksamheten. Församlingen 
erbjuder dop och vigsel tre lördagar i må-
naden. Antalet dop och vigslar 2016 låg 
kvar på nästan exakt samma siffror som 
föregående år.
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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  

 2016 2015 2014 2013 2012 
BOTKYRKA KYRKA 79 80 70 78 86

LIDA IDROTTSKYRKA 3 1  0

LJUSETS KYRKA 4

TULLINGE KYRKA 77 85 75 70 70

TUMBA KYRKA 15 18 22 18 20

ÄNGSKYRKAN 13 10 7   5 10

LILLA DALEN 47 60 48 60 64

BORGERLIGA BEGRAVNINGAR 39 42 60 42 56

ANNAT TROSSAMFUND 20 28 13 20 19
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Församlingsexpeditionen har ett övergripande ansvar för de 
administrativa funktionerna inom församlingen. Under året har 
expeditionen fått en nystart med i stort sett ny personal på grund 
av pensionsavgångar och att några gått vidare till andra arbets-
uppgifter utanför församlingen. Behovet av att gå igenom rutiner 
och skapa överblick över hela expeditionens arbete har blivit 
påtagligt. 

Lönehanteringen har skötts av en inhyrd konsult, då den tänkta 
lösningen med Stockholms stifts servicebyrå inte blev aktuell för 
vår del. 

Vid årets slut var, förutom kyrkoherden, sju personer anställda 
på församlingsexpeditionen. Därutöver senior adviser  
50 % och inhyrd lönekonsult 50 % och 50 % extra resurs i 
bokningen. Ytterligare tre personer har arbetsuppgifter som 
rör administration av fastigheter och kyrkogårdsförvaltningen. 
Sammanlagt bestod det administrativa stödet av 14 medarbetare, 
inklusive kyrkoherden.

ARBETSMILJÖ

Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår löpande, dels med 
skyddsronder och dels med veckovisa uppföljningar i arbetsla-
gen. I samband med anställning av säsongsarbetare på kyrko-
gårdarna 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 i nom församlingen. Den psykosociala miljön är 
mer svårmätbar och kräver fortsatt bevakning.

FRISKVÅRD 

Botkyrka församling har ett antal aktiviteter för att uppmuntra 
personalen till motion och välbefinnande på fritiden, vilket också 
ger ett större välbefinnande i arbetssituationen.

All personal har möjlighet att i relation till sin anställning få 
tillgång till bidrag till aktiviteter motsvarande 2000 kr per år i 
enlighet med Skatteverkets regler. Därutöver har personalen möj-
lighet till en friskvårdstimme i veckan, om arbetet så medger. Vid 
behov finns möjlighet till handledning i grupp eller individuellt. 
72 % av alla anställda har utnyttjat bidraget, främst till massage 
och gymkort.

UTBILDNING

Botkyrka församling ser utbildning och kompetensutveckling av 
anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare som ett stra-
tegiskt viktigt förhållningssätt. Mot bakgrund av detta avsätts 
alltid stora resurser för att kunna möta planerade utbildningar 
och de behov av kompentenshöjning som uppkommer under 
året.  Under året satsade församlingen 1,2 miljoner kronor i 
kompetenshöjande insatser. Bland dessa märks:

- Kyrkoherdeutbildningar

- Ledarutbildningar

- Utbildning av handledning

- Förstärkning av kunskaper inom BIV/BIS

- Utbildningskonferens inom kyrkogårdsverksamheten

Den planerade utbildningskonferensen för samtlig personal och 
vissa förtroendevalda som skulle genomförts i augusti ställdes in 
på grund av mediagranskningen av Svenska kyrkan. Konferensen 
var väl motiverad, planerad och kostnadseffektiv, men den skada 
genomförandet hade kunnat vålla Svenska kyrkan som helhet 
bedömdes som alltför stor. Därför ställdes den in. 

INFORMATION/KOMMUNIKATION

Arbetet med att utnyttja våra bokningssystem effektivare har 
fortsatt. Vi förbereder för att statistikrapportering av alla 
verksamheter ska kunna ske löpande under året genom webb-
lösningar i Aveny. Även begravningsbyråerna kan nu använda 
webblösningar för att boka begravningar direkt på webben.

Vårt församlingsblad fick under året ett nytt utseende. Det 
tidigare bladet är nu ersatt av två varianter, där det ena består 
av 20 sidor, är mer verksamhetsinriktat och delas ut vid termins-
starterna. Det andra är i tabloidformat på 32 sidor och delas ut 
i samband med påsk, allhelgona och jul. Framförallt de stora 
tidningarna har fått ett mycket gott mottagande av församlings-
borna. 

Församlingens externa webb flyttades under året till Svenska 
kyrkans nya plattform.

Stödjande verksamhet

Botkyrka församlingsblad 1

botkyrka

spel

n
r

 2 2016

församlingsblad

påsk i en man som heter ove i hjärtstartare i storvreten

vinternatt i sommartid i earth hour i musiktips i träning

Allt
stårpå
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Förtroendevalda

De förtroendevalda skall tillsammans med kyrkoherden följa 
Kyrkoordningens bestämmelser och 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 loka-
ler för verksamheten.

Sedan kyrkovalet 2013 finns sex nomineringsgrupper represen-
terade inom Botkyrka församling: Arbetarepartiet Socialdemo-
kraterna (S), Borgerligt Alternativ (Ba), Fria liberaler i Svenska 
Kyrkan (Fisk), Kristdemokrater i Svenska Kyrkan (Kr), Politiskt 
obundna i Svenska Kyrkan (Posk) samt Tullingepartiet i Bot-
kyrka församling (Tbf).

I nedan nämnda organ ingår förtroendevalda i proportion till 
det senaste valresultatet:

KYRKOFULLMÄKTIGE (KF) är församlingens högsta beslutande 
organ med 35 ledamöter samt 19 ersättare. Kyrkofullmäktige 
sammanträder två gånger per år för att fatta beslut i övergripan-
de, viktiga och principiella frågor t.ex. budget, bokslut, kyrko-
avgift, riktlinjer, instruktioner m.m.

KYRKORÅDET (KR) 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. 

Kr ska förbereda de ärenden Kf har att fatta beslut om och styra 
den ekonomiska förvaltningen, förvalta kyrkans egendom och 
verkställa Kf:s beslut. Det sker bl.a. genom en budgetprocess 
med direktiv för nästkommande år, samtidigt som föregående 
års bokslut och verksamhetsberättelse börjar bli klar för att god-
kännas och beslutas. Detta är en ständigt pågående process.

NÅGRA EXEMPEL PÅ ÄRENDEN SOM BEHANDLATS AV  
KYRKORÅDET UNDER 2016:

Då kyrkoherde Sven Gunnarsson tragiskt omkom under sin  
semester har KR fattat beslut om att till tillförordnad kyrkoher-
de utse Per Axerup intill dess att ordinarie kh kan anställas efter 
sedvanligt förfarande.

Under 2016 genomförde Sveriges Radios Eko-redaktion en stor 
granskning av beviljade utlandsresor för medarbetare och förtro-
endevalda inom Svenska kyrkan. Tyvärr fokuserade Ekot enbart 
till totalkostnaden utan att ta hänsyn varken till församlingarnas 
storlek eller till de utbildningsinsatser för samtlig personal, som 
för Botkyrka församling, var ändamålet med resorna. Resepolicy 
fastställdes i oktober 2016.

Föreningen friluftsfolkets gudstjänstkommitté har under året 
erbjudit församlingen att överta Lida idrottskyrka samt fören-
ingens ekonomiska tillgångar, vilket också accepterats.

Ängskyrkans missionsförening har upphört under året, försam-
lingen har från missionsföreningen mottagit en gåva på 1 500 
000 kr att använda för framtida underhåll av fastigheten samt 
tecknat nytt avtal med EFS Mittsverige.

Ny Församlingsinstruktion godkändes på Kr-mötet i oktober, för 
vidarebefordran till Kf och Domkapitlet.

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 redovisas 
Kyrkogårdsutskottets intäkter och kostnader skilt från försam-
lingens bokföring.

VALNÄMNDEN består av 5 ledamöter och 3 ersättare och har un-
der 2016 startat upp sitt arbete inför kyrkovalet 2017. Valnämn-
den sammanträder endast inför varje kyrkoval.

REVISORERNA är tre förtroendevalda ledamöter med tre ersät-
tare. 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
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TUMBA KYRKA
Verksamhetsrådet i Tumba kyrka har haft nio möten under året 
och hållit i fyra Öppna forum. Engagemanget för uppgiften är 
stort. Det är livliga diskussioner samtidigt en vilja att vara kon-
struktiva och samarbetsinriktade. Vår roll och mandat i förhål-
lande till kyrkorådet och anställda har varit uppe till diskussion. 
Hur får vi gehör för våra tankar och idéer på bästa sätt?

Under våren kom renovering av andra byggnadsflygeln igång, 
med syfte att erbjuda större församlingssal, bättre wc-utrymmen 
för funktionsnedsatta och kontorslokaler för anställda. Vi är 
positiva förändringarna och resultatet har blivit bra.

Verksamhetsrådet har under året fortsatt lobba för Fairtrade.  
Vi ser gärna att kyrkan än mer strävar efter att tänka på hållbar-
het, exempelvis användandet av närodlade livsmedel när så är 
möjligt och Fairtradeprodukter. Verksamhetsrådets förhoppning 
är att om kyrkan kan vara föredöme när det gäller hållbarhet, 
vi församlingsmedlemmar också i vårt privata handlade kan 
påminnas om att verka i samma anda. Det är också av den an-
ledningen som verksamhetsrådet gärna ser att det som serveras 
i kyrkan under fastan är vegetarisk kost, inte som ett alternativ, 
utan som en möjlighet.

Ledamöter i verksamhetsrådet deltog i aktiviteter i samband 
med biskopsvisitationen. Biskop Eva Brunne och hennes team 
visade genuint intresse för ideella medarbetares roll och uppgif-
ter som ett led i förverkligandet av en demokratiskt uppbyggd 
kyrka.  

Det har varit många fina musikupplevelser i kyrkan under året. 
De vikarierande kyrkomusikerna har gjort ett mycket fint arbete 
genom att leda alla körerna.

Det har varit mycket konfirmander tredje 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 hösten tog verksamhetsrådet i Ljusets kyrka i Hallunda 
initiativ till teaterbesök för att stärka gemenskap och samarbete. 
Delar av verksamhetsråden och arbetslagen såg föreställning 
baserad på Sara Lidmans bok Tjärdalen.

2017-04-10 
Per Cronberg

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 distriktsledaren.

Under året 2016 har vi hållit 8 möten i Norra Botkyrka och 
ett gemensamt möte för alla Verksamhetsråd i hela Botkyrka 
församling. Vi har haft Öppet Forum både i Ljusets kyrka och 
Botkyrka kyrka våren och hösten 2016. Dessutom har vi haft 
extra Öppet Forum på finska en söndag efter en gudstjänst och 
på fredagar i samband med Vännens stuga både vår och höst.

Under februari deltog vi i ”Där språken blandas” som var nam-
net för biskopsvisitationen och jag som ordförande i VR fick 
under tre dagar delta i olika aktiviter som avslutades med en fest 
tillsammans med Huddinge församling i Flemingsberg. Att träffa 
folk från olika delar av kommuner var väldigt lärorikt. ”Vi gör 
så här, hur gör ni?”. Vi fick många fina tips som vi kan dela med 
oss av i våra verksamheter.

Ungdomsverksamheten hos oss har fortsatt att öka, vilket vi är 
väldigt stolta över. Biv/Bis har fortsatt sin mycket uppskattade 
verksamhet och nu har också syverksamheten startat. Vi har be-

sökt de äldre på äldreboendena Silverkronan och Alby Äng och 
deltagit med andra frivilliga i olika konferenser, t.ex. i Vantörs 
kyrka och gjort ett besök på Tyresö Pilgrimscentrum.

När vi var på väg att planera vår sommarverksamhet och jag 
var på väg till Botkyrka kyrka fick jag ett telefonsamtal: vår 
kyrkoherde har avlidit. Gråtande fortsatte jag till kyrkan där jag 
mötte mina kära kamrater som hjälpte mig att klara av att delta 
i gudstjänsten. Vår kyrkoherde Sven hade lämnat oss och sorgen 
tog över. Vad gör vi nu, varför ville vår Herre redan nu kalla 
Sven till sig? Vi hade behövt ha honom kvar. Efter en känslosam 
begravning var det bara att gå vidare.

Nu är år 2016 slut och vi är långt framme i 2017 med ett nytt 
verksamhetsråd, till vilket jag, Taina Virta, tacksamt önskar all 
lycka, styrka och kraft.

NORRA BOTKYRKA

sid 26



Verksamhetsrådet i Botkyrka församling Tullinge distrikt 2016 
har bestått av Ann-Cathrin Ax, Suzanne Elfsö (vice ordf), Gun 
Lagergren, Arne Hyckenberg (ordf),Sofia Lindgren, Ann-Mari 
Lindmark, Johanna Stenberg samt Eva Ellnemyr (distriktsle-
dare). 

Verksamhetsrådet har under året haft nio sammanträden och 
anordnat fyra Öppet Forum.

Öppet Forum den 18 januari anordnades tillsammans med Tul-
linge kyrkas vänner. Lotta Nordholm visade bilder från gamla 
Tullinge. 

Öppet Forum den 10 april ägde rum i anslutning till en kom-
menterad gudstjänst i Tullinge kyrka. Inget speciellt tema den 
gången, istället blev det ett långt och aktivt samtal om försam-
lingens verksamhet, med många idéer och förslag. 

Öppet Forum den 25 september innehöll information av Anna-
Marie Carlsson om hur det kommande kyrkoherdevalet går till. 
Aktuella frågor om kvällskvisten och vad som händer med min-
neslunden diskuterades också. 

I årets sista Öppet Forum nominerades ledamöter till Verksam-
hetsrådet 2017. Tema var ett föredrag av Lennart Sjöström om 
församlingen och dess kyrkogårdar genom seklen. 

Verksamhetsrådets medlemmar har på olika sätt varit med i 
det mesta av församlingens arbete i Tullinge distrikt och bland 
mycket annat deltagit i: 

-Intervjuer vid rekrytering av personal 
-ljus- och reflexutdelning vid Tullinge station inför Alla Helgons 
dag och påsken  
-under en arbetsdag bidragit till utformandet av distriktets vision  
-förberedelser inför budgetarbetet 
-planering av skolkyrkan 
-planering för utveckling av församlingens utemiljöer i Tullinge 
-gudstjänstplanering med förslag om kommenterade gudstjäns-
ter och agendor 
-biskopsvisitationen 
-satsningen på Stilla veckan 
-vårfesten  
-församlingens utbildningsdagar för anställa och frivilliga

Inför 2017 fortsätter Verksamhetsrådet arbetet att förverkliga 
visionen för församlingens verksamhet i Tullinge. Vi vill vara 
med och utveckla gudstjänstliv och aktiviteter i våra kyrkor och 
utemiljöer. Verksamhetsrådet vill också öka utbytet med andra 
delar av församlingen, så att vi delar med oss till varandra av 
erfarenheter och idéer.

2017-02-25 
Arne Hyckenberg, ordförande

TULLINGE

I Ängskyrkan, liksom tidigare i Broängskyrkan, har det funnits 
en EFS missionsförening, som började i det gamla missions-
huset Elimsborg på 1870-talet. Missionsföreningen upplöstes 
1964, men bildades på nytt 1967 då nyinflyttade i området, 
med EFS-bakgrund, beslöt sig för att driva verksamhet i den 
befintliga lokalen, som snart utvidgades med en vandringskyrka. 
Samarbetsavtal slöts med Tumba församling och verksamheten 
har alltsedan dess varit en del av församlingen, först Tumba och 
sedan Botkyrka församling. Mot slutet av 1980-talet blev loka-
lerna för trånga och slitna och planerna på att bygga en ny kyrka 
i Storvreten tog form. 1993 invigdes Ängskyrkan vid Toppvägen. 
Missionsföreningen fortsatte att vara ansvarig för verksamheten 
i nära samverkan med personalen, medan församlingen anställde 
personal och bidrog med det mesta av de ekonomiska medlen. 

Mot mitten av 2010-talet började det kännas tungt för missions-
föreningen att fungera som förening. Det var svårt att få frivilliga 
att ställa upp i styrelsen. Samtidigt hade Verksamhetsråd införts 
i de andra distrikten i församlingen, dessa hade liknande uppgif-
ter som missionsföreningen haft, men utan den formella över-
byggnaden som en självständig förening innebär. Efter mycket 
diskussioner och överläggningar beslutades i fullt samförstånd 
att missionsföreningen skulle upplösas under 2016. Detta har nu 
genomförts.

I januari 2016 började Verksamhetsrådet i Ängskyrkan sitt 
uppdrag.  Det har bestått av nio ledamöter med god ålders- och 

verksamhetsfördelning. I februari träffades verksamhetsråd och 
personal ett dygn, för att främja gemenskapen men också för 
att dryfta aktuella frågor. Verksamhetsrådet har fortsatt med 
de flesta frågor som missionsföreningen drev och vi tror inte att 
församlingen har sett någon skillnad. Basaren genomfördes som 
vanligt. Ideella har ett stort engagemang och inflytande t.ex.  
genom ansvarsgrupper. Vi önskar att även i framtiden få stå i 
Guds tjänst.

2017-03-10 
Berit Hofgren

ÄNGSKYRKAN
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Utfall mot budget 2016
Utfall Budget 
2016 2016 Diff

Verksamhetens intäkter
Kyrkoavgift 54 594            54 757           163 -             
Begravningsavgift 22 311            26 512           4 201 -         
Ekonomisk utjämning 2 488               2 446             42                
Utdelning från andelar i prästlönetillgångarnas 
avkastning 817                  -                  817              
Erhållna gåvor 156                  129                 27                
Erhållna  bidrag 2 718               2 291             427              
Övriga verksamhetsintäkter 3 623               2 260             1 363          
Summa intäkter 86 706          88 395         1 689 -         

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader 35 560 -           11 700 -          23 860 -       
Personalkostnader 44 859 -           3 054 -            41 805 -       
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 3 720 -              98 863 -          95 143        
Summa kostnader 84 138 -         113 616 -     29 478        

Verksamhetsresultat 2 568             25 221 -        27 789        

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från långfristiga värdepapper 
och fordringar 3                       -                  3                   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 520                  1 000             480 -             
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -                      -                  7 -                  
Resultat från finansiella investeringar 516                 1 000           484 -             

Resultat efter finansiella poster 3 084             24 221 -        27 305      
-               

Årets resultat 3 084             24 221 -        27 305        

Ekonomi Belopp i TKR
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Flerårig resultaträkning

Resultaträkning 2016 2015 2014 2013 2012
Verksamhetens intäkter
Kyrkoavgift 54 594      56 021 54 697 52 985 52174
Begravningsavgift 22 311      17 018 21 547 15 227 16796
Ekonomisk utjämning 2 488        1 924 1 898 1 780 1019
Utdelning från andelar i 
prästlönetillgångarnas avkastning 817            672 264 132 132
Erhållna gåvor och bidrag 2 873        2 457 2 672 2 099 2561
Övriga verksamhetsintäkter 3 623        3 114 2 990 3 228 2799
Summa intäkter 86 706    81 207 84 068 75451 75481

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader 35 560 -     -33 205 -33 446 -40 768 -30596
Personalkostnader 44 859 -     -43 728 -42 179 -38 967 -38453
Av- och nedskrivningar av 
anläggningstillgångar 3 720 -       -3 466 -2 555 -2 823 -2996
Övriga verksamhetskostnader -5 0 0 -13
Summa kostnader 84 138 -   -80 404 -78 180 -82558 -72058

Verksamhetsresultat 2 568      803 -1117 8727 8463

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från långfristiga värdepapper 
och fordringar 3                 2 2 2 2
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 520            906 1 069 1 273 2341
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -                -7 -16 -2 -2

Summa resultat från finansiella investeringar 516          900 1 054 1274 2341

Resultat efter finansiella poster 3 084       1 704 156 11068 9532

Skattemässiga bokslutsdispositioner -             - 0 0 0
Skatt på resultat från näringsverksamhet -             - 0 0 0
Årets resultat 3 084      1 704 6 942 156 11068

Belopp i TKR
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Balansräkning

TILLGÅNGAR 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar
Byggnader och mark 51 668 45 286 40 635
Inventarier, verktyg och installationer 3 644 4 197 2 134
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 2 670 1 750 0
Materiella anläggningstillgångar 57 983 51 233 42 769
Långfristiga värdepappersinnehav 3 058 3 058 3 058
Långfristiga fordringar
Finansiella anläggningstillgångar 3 058 3 058 3 058
Anläggningstillgångar 61 041 54 291 45 827

Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar 313 212 216
Fordran på Kyrkvärden 176 326
Fodringar begravningsverksamheten 395 0 5 053
Övriga fordringar 1 527 1 033 1 197
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 025 1 802 1 349
Kortfristiga fordringar 4 261 3 223 8 141
Kortfristiga placeringar 8 722 14 969 14 932
Kassa och bank 66 109 59 555 53 231
Omsättningstillgångar 79 092 77 747 76 303
SUMMA TILLGÅNGAR 140 132 132 038 122 130

EGET KAPITAL, OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat -108 475 -106 771 -100 251
Församlingskyrkas fastighetsfond 0 0
Årets resultat -3 084 -1 704 -6 942
Eget Kapital -111 559 -108 475 -107 194
Ändamålsbestämda medel 0 0
Avsättningar -862 -911 -746
Långfristiga skulder
Gravskötselskuld -719 -804 -729
Övriga långfristiga skulder 0 0
Långfristiga skulder -719 -804 -729

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 0
Skuld till begravningsverksamheten -12 929 -8 323 0
Leverantörsskulder -3 499 -6 137 -6 197
Skatteskulder -484 0 0
Gravskötselskuld -182 -184 -192
Övriga skulder -5 615 -3 216 -3 449
Vilkorat bidrag -302 -173 -168
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -3 981 -3 816 -3 456
Kortfristiga skulder -26 992 -21 848 -13 462

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -140 132 -132 038 -122 130

Belopp i TKR
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

Folkmängd och medlemmar

Folkmängd 78  890 80 478 80 700 82 971 83 370 84 296

Medlem i Svenska kyrkan 30 121 29 433 29 416 28 314 27 522 26 667

% andel medlemmar 38 % 37 % 36 % 34 % 33 % 32 %

Antal inträden 62 62 96 66 97 78

Antal utträden 207 255 322 202 191 480

Antal gudstjänstbesökare

Huvudgudstjänster 14 079 14 404 15 485 15 562 13 199 13 005

Andakter o andra gudstjänster 10 417 12 251 12 139 10 166 11 274 9 556

Musikgudstjänster 6 779 6 863 8 087 8 901 7 546 6 613

Dopgudstjänst 7 979 7 399 8 620 7 812 7 087 6 144

Vigselgudstjänst 3 171 3 604 2 626 2 930 2 209 2 875

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

Begravningsgudstjänst 7 881 6 832 8 365 8 274 11 841 10 201

Nattvardsgäster 12 106 12 678 15 041 15 161 15 283 15 554

Sjukkommunion 5 3 0 35 0 0

Kyrkliga handlingar

Antal födda barn 1 119 1 136 1 187 1177 1141

Döpta barn 233 219 269 225 203 198

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

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

Konfirmandberättigade 15-åringar 432 354 388 375 311 213

Antal konfirmerade ungdomar 95 70 83 98 101 79

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

Vigslar 72 61 60 92 54 72

Statistik
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