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Förord

”EN RYMD FÖR DRÖMMAR”
VÅR GRUNDLÄGGANDE TANKE är att alla pastoratets församlingar med sina
olika gudstjänster, samtal och verksamheter av allehanda slag skall ge rymd
för tankar, drömmar, kreativitet och allas vår längtan efter mening med livet.
Med andra ord, vi vill att våra församlingar skall få vara livsnära och
stimulerande gemenskaper. Var och en på sin fason och
samtidigt i samklang med hela pastoratets behov.
Med Kristus och påskens mysterium i centrum vill vi att alla som så önskar
skall känna friheten att i Linköpings Domkyrkopastorat befinna sig
i sammanhang där man som individ får slå rot och växa
i sin egen takt och riktning. Men också växa
i den gemenskap och tillhörighet som
alla församlingarna gestaltar.
Vi vill, kort sagt, vara ett pastorat med
hjärta, rymd och drömmar.

Vi vill den frihet där vi är oss själva,
den frihet vi kan göra något av,
som ej är tomhet men en rymd för drömmar,
en jord där träd och blommor kan slå rot.
Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.
Den svenska psalmboken nr 289 vers 2, Anders Frostensson, 1968
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1. VÄRLDEN OCH KYRKAN VI LEVER I
- omvärldsanalys och analys utifrån Medlemsscenario 2014-20301

Som kyrka befinner vi oss i en brytningstid som vi bara
sett början på. Vi kommer ur en historiskt extrem period
med ett enhetssamhälle och ett statskyrkosystem vars
verkningar nu sakta klingar av. Ett av de stora problemen
i denna situation handlar kanske mer om vår självbild än
om de faktiska siffrornas förändring. Det är ovant att se
oss själva inte bara som en kyrka bland andra, utan också
som en religion bland andra i ett allt mer mångreligiöst
samhälle. För att upptäcka relevansen i omvärldsbeskrivningar och medlemsscenarior är det därför av avgörande
betydelse att vi ser oss själva och vårt nuvarande samhälle
i perspektivet av denna historiska kontext och förändring.
Ett memento i Medlemsscenariots prognoser till 2030
är att medlemsantalet för Svenska kyrkan i Linköping ser
ut att sjunka till under 50 % av befolkningen för första
gången sedan reformationen på 1500-talet2. Vi vet från
till exempel konfirmandverksamheten att detta kan vara
en kritisk gräns. Majoritetsbeteenden är i någon mån
normerande och när normen blir att inte vara medlem i
Svenska kyrkan riskerar därför medlemsantalet att sjunka
snabbare än vad prognoserna visar.
Svenska kyrkan kommer enligt prognosen att 2030 fortfarande vara en majoritetskyrka, det vill säga den enskilt
största religiösa grupperingen i samhället. Men den kommer inte längre att vara majoritetskyrka i den hävdvunna
meningen att majoriteten av befolkningen tillhör den. Vad
detta innebär och kan föra med sig bör analyseras ytterligare liksom vad det skulle kunna generera för respons
från Svenska kyrkans sida3.

ut i en jämförelse med rikssnittet, tack vare att Linköping
är en stadigt växande kommun med ett expanderande universitet och därmed en relativt ung och rörlig befolkning.
Medlemsscenariots siffror som handlar om dopseden är
alarmerande. Här förutspår scenariot mer än en halvering
av dopen till 2030. Detta är en allvarlig siffra som har
direkta konsekvenser för kyrkans framtid och möjlighet
att verka som idag.
Dessa iakttagelser i Medlemsscenario 2014-2030 samt
i det övriga omvärldsmaterial4 som vi använt leder oss till
att fokusera på fyra omständigheter i vår in- och omvärld
som direkt påverkar Svenska kyrkans arbete i Linköping:
1. Den första handlar om dopseden. Den kraftiga minskning av dopen som Medlemsscenariot förutser kommer i
accelererande takt att leda till ett minskande medlemsantal. Döpta och konfirmerade medlemmar är grunden
för kyrkans framtid. Vi uppfattar det som nödvändigt att
fördjupa analysen av det utfall som Medlemsscenariot förutspår och därefter utarbeta en övergripande och kraftfull
strategi för hela pastoratets barn- och familjeverksamhet5 för att i möjligaste mån stärka dop och tillhörighet i
framtidens kyrka i Linköping. Nedan en graf som visar på
det redan idag bekymmersamma läget:

Medlemsscenariots siffror visar en successivt minskande
och åldrande medlemskår. Vår stad kommer tämligen väl
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2. PASTORALT PROGRAM

2. Den andra omständigheten är att Linköping är en
universitetsstad, vilket bland annat innebär en stor inoch utflyttning av människor som bor och studerar här
under några år för att sedan flytta vidare. Mot bakgrund
av stadens snabba utveckling och bildandet av Linköpings
domkyrkopastorat bör därför en utredning tillsättas som
analyserar möjligheterna till kyrklig verksamhet vid Universitetet, lokaliseringen av densamma inom pastoratet,
samverkan mellan Kyrkan på universitetet och andra enheter som till exempel Sjukhuskyrkan och Studiecentrum,
samt hur en rimlig och givande resursfördelning för denna
verksamhet skulle kunna se ut. Utredningsdirektiven ska
dessutom innefatta pastoratets önskan att involvera
Linköpings stift i denna för hela stiftet viktiga verksamhet.

2.1 VISION
Pastoratets idé
Att Guds vilja ska bli förverkligad i världen och att människor kommer till tro på Jesus Kristus.

Pastoratets vision
• En kyrka som människor, oavsett religionstillhörighet, har en positiv relation till.
• En kyrka som människor känner glädje över att tillhöra.
• En kyrka som genom sina medlemmar tar ansvar i samhället och världen.
4. Den fjärde omständigheten handlar om den ökande
segregationen och att Linköping idag är Sveriges andra
mest segregerade stad, enligt ett sätt att räkna6. Segregationen berör inte bara vissa stadsdelar eller områden; det
är hela Linköping som är segregerat. Arbetet med att lösa
den uppkomna situationen är i första hand en samhällsuppgift, men Svenska kyrkan ska utifrån sitt uppdrag bidra
i denna helandeprocess. Linköpings domkyrkopastorat
behöver satsa mer resurser i arbetet med uppsökande
verksamhet, givande religionsmöten och det nyetablerade
Diakonicentrums arbete kring olika integrationsfrågor.
Detta blir också en central fråga i den Diakonipastoral som
ska beredas inom pastoratet med början 2016.

3. Den tredje omständigheten är att Linköping är ett
regionalt centrum med en stor daglig inpendling på
cirka 20 000 personer till de stora arbetsgivarna som
Region Östergötland, Linköpings universitet och SAAB
såväl som till små och medelstora företag. Tillsammans
med Tornby områdets dragningskraft kräver detta särskild
uppmärksamhet utifrån Kyrkoordningens vistelsebegrepp.
Därför behöver vi upprätta en pastoratsgemensam plan
för kyrkornas öppettider, gudstjänsttider och alternativa
mötesplatser. Den ska ta sin ansats i människors rörlighet
och arbetstider, mer än i vår egen verksamhetsstruktur. En
särskild utredning bör också göras kring Tornbyområdets
och andra nya områdens roll i pastoratet med mål att hitta
en pastoratsgemensam strategi och resursfördelning.
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2.2 TILLSAMMANS ÄR VI KYRKA – EN KYRKOSYN
Gottfridsbergs församling, Landeryds församling, Linköpings Berga församling, Linköpings domkyrkoförsamling, Linköpings Johannelunds församling, Linköpings S:t
Lars församling, Linköpings Skäggetorps församling och
Linköpings Ryds församling samverkar i Linköpings domkyrkopastorat, ingår i Linköpings stift, tillhör Svenska kyrkan
som evangelisk-lutherskt trossamfund, är en del av den
världsvida kyrkan och delar den kristna bekännelsen och
lovsången till en treenig Gud.
Församlingen är den primära enheten inom kyrkan. I Nya
testamentet används det grekiska ordet ekklesia för att
beteckna en lokal församling såväl som den världsvida kyrkan.
För att uttrycka församlingens/kyrkans identitet finns en rad
viktiga bilder i Nya Testamentet såsom Kristi kropp, Guds
folk, trädet och grenarna och levande stenar i en byggnad.
Alla bilderna uttrycker någon form av relation. I Efesierbrevet
beskriver aposteln Paulus denna relation; ”Kristus är kyrkans
huvud – han som också är frälsare för denna sin kropp”. (Ef.
5:23) Vad är ett huvud utan kropp? Vad är en kropp utan
huvud? Det är ju i relationen mellan huvudet och kroppen
som de båda får en mening, vilket innebär att församlingen
är vad den är i relationen till Kristus, liksom Kristus är vad
han är i relation till församlingen.

I den Augsburgska bekännelsen, en av Svenska kyrkans grundläggande bekännelseskrifter, står det om kyrkan: ”kyrkan är
de heligas samfund, i vilket evangelium rent förkunnas och
sakramenten rätt förvaltas”. Detta är ett annat sätt att uttrycka
församlingens identitet som relation. Här är det å ena sidan inte
fråga om ett gemenskapsperspektiv som är de heligas samfund,
och å andra sidan ett funktionsperspektiv som består av förkunnelse och sakrament. Kyrkan eller församlingen är de heligas
samfund genom förkunnelsen och sakramenten. Där förkunnelse och sakrament är i bruk där är också de heligas samfund.
Församlingen är de heligas samfund, det vill säga en relation
med Fader, Son och helig Ande och alla kristna i alla tider, med
hela skapelsen och med mig själv, där själva livet är evangeliets
förkunnelse och firandet av sakramenten. Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission är bara ett annat sätt att uttrycka vad
som är själva livet i en församling. Därför är det olyckligt att vår
Kyrkoordning kallar detta liv för en uppgift.
Utifrån denna syn på församlingen ska de bästa organisationsmodeller skapas. En organisation finns inte till för sin egen skull,
utan har som uppgift att skapa förutsättningar för det som ska
organiseras. Församlingen är inte en organisation men den har
en organisation. Församlingens organisation ska vara bärare av
Kristi kropp.
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2.2.1 Åtta plus ett är lika med tio

2.3.3 Gemensam verksamhet inom pastoratet

Åtta församlingar som verkar tillsammans skapar mervärden
som är större än summan av åtta församlingar och ett
pastorat. Varje församling har unika förutsättningar och
möjligheter som bidrar till att något nytt skapas när organisationen ger möjlighet till samverkan på olika sätt. Varje
församling måste inte ha samma fokus på allt som bör
göras utan tillsammans kan vi hjälpas åt. Pastoratets uppgift, genom dess styrning och ledning, är att på bästa sätt
ge möjlighet till detta samspel. Tillsammans i pastoratet
vill vi utveckla olika former av samråd mellan församlingar
och pastorat för att skapa det förtroende som behövs för
det framtida gemensamma arbetet. Pastoratet är den
bärande organisationen för församlingarna. Pastoratet
har ett övergripande ansvar för resurser och verksamhet och ansvarar för ekonomi, personal och fastigheter
för att församlingen ska få de bästa möjligheter att leva

och utvecklas genom gudstjänst, undervisning, diakoni
och mission samt verksamheter som främjar den lokala
gemenskapen. Beslut som stärker närheten i gudstjänst
och gemenskap ska fattas av församlingsrådet som är
den lokala församlingens styrelse.
Utifrån församlingens identitet som här ovan har beskrivits finns inga planer på att minska antalet församlingar i
Linköpings domkyrkopastorat, utan tvärtom ge fortsatta
goda förutsättningar för församlingarna att leva och växa i
en organisation som präglas av demokrati och delaktighet.
En arbetsorganisation som så långt det är möjligt utifrån
uppdraget har en tydlig förankring i församlingarnas liv
bidrar också till att församlingens identitet som relation
tas på allvar.

2.3 ANSVARSFÖRDELNING MELLAN FÖRSAMLINGAR OCH PASTORAT
Den grundläggande uppgiften är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Dessa fyra
är olika dimensioner av den grundläggande uppgiften där ingen del kan ses endast för sig själv utan står i relation till
varandra. Hur ansvaret för den grundläggande uppgiften är fördelad mellan församlingarna och pastoratet framgår
enligt följande:

2.3.1 Församlingarnas ansvar

2.3.2 Pastoratets ansvar

Varje församling ansvarar för att den grundläggande
uppgiften blir utförd. Församlingsråden ska fullgöra de
uppgifter som anges i Kyrkoordningen samt de övriga
uppgifter som kyrkorådet beslutar. Utöver detta har
församlingsråden tillsammans med arbetsorganisationen
ett särskilt ansvar för medlemskommunikationen inom
församlingen, församlingens internationella arbete och
människors delaktighet i församlingens verksamhet bland
annat genom ideellas engagemang.7

Pastoratet har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift. Pastoratet har
det ekonomiska ansvaret för alla församlingens uppgifter och att de fullgör uppgifterna enligt Kyrkoordningen
(2 kap. 5 §). Som samverkansorgan för församlingarna
kan pastoratet svara för sådan verksamhet som är ett
utflöde av den grundläggande verksamheten. Nedan följer
en uppräkning av de verksamheter som pastoratet för
närvarande ansvarar för.8 Samverkan mellan församlingarna sker också i form av nätverk och projekt.9
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Religionsmöten			Linköpings Gosskör
Förskolorna			Finskspråkig verksamhet
BIV/BIS (se 5.2.4)		
Teckenspråkig verksamhet
Diakonicentrum			Kyrkoförvaltningen
Sjukhuskyrkan 			Pastorsexpeditionen
Kyrkan på Universitetet 		
Begravningsverksamheten
Studiecentrum 			
Östgöta Barockensemble
Kommunikation

2.4 STRATEGI FÖR LEVANDE GUDSTJÄNSTLIV
Söndagens mässa och ett dagligt gudstjänstliv under
veckans övriga dagar i pastoratets samtliga församlingar
är de yttre förutsättningarna för ett levande gudstjänstliv.
Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, kallar varje
döpt till lärjungaskap, gemenskap och samhörighet. Det är
den kristna församlingens identitet. Utifrån den identiteten
blir vi utsända som församling och enskilda att vara Kristi
kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom
för alla människor och hela skapelsen.

Varje församlings gudstjänstliv måste vara lokalt förankrat
och därför arbetar varje församling med gudstjänstutveckling utifrån sina specifika förutsättningar. Generellt
för pastoratets gudstjänster är att de präglas av regelbundenhet, en rik liturgi med stor delaktighet som speglar
respektive församlings mångfald, en möjlighet till igenkännande och en vilja att utveckla gudstjänstlivet utifrån ett
tydligt barnperspektiv.

13

2.5 VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK
Utöver nedanstående och gemensamt organiserade verksamheter på finska och teckenspråk förekommer i församlingarna
en rad lokala initiativ med bland annat regelbunden veckomässa
på engelska, textläsningar i gudstjänsten som sker på arabiska
och assyriska, gudstjänstagendor på arabiska samt informationsfoldrar på arabiska och farsi. Också verksamhetsgrupper
förekommer, både för barn och vuxna, med syfte att förbättra
svenskkunskaperna. Flera av pastoratets kyrkor lånas dessutom
regelbundet ut till församlingar som firar gudstjänst på andra
språk än svenska.

2.5.1 Finskspråkig verksamhet
Bön på modersmål
Idag finns cirka 700 000 människor i Sverige som har
finsk bakgrund. Detta är en följd av de stora omflyttningar
som i historien ägt rum mellan våra länder, inte minst
under 1960- och 70-talen då stora grupper finländare
arbetskraftinvandrade till Sverige. Linköping har idag
cirka 2 800 finskspråkiga invånare, många av dem med
bristfälliga kunskaper i svenska. De har enligt Kyrkoordningen rätt till kyrkliga handlingar på sitt modersmål.
I syfte att säkra detta finns i Linköpings domkyrkopastorat i
samarbete med Motala församling en finskspråkig präst
som bland annat firar gudstjänster, utför kyrkliga handlingar, leder bibelstudier och gör hembesök. Svenska kyrkans
finskspråkiga verksamhet understryker det betydelsefulla
i att få be och kommunicera på sitt modersmål. Den vittnar också om kyrkans universalitet och den rikedom som
mångfalden innebär.

2.5.2 Teckenspråkig och teckentolkad
verksamhet
Sedan lång tid tillbaka finns viss teckentolkad eller teckenspråkig verksamhet inom Svenska kyrkan i Linköping.
Denna verksamhet är samordnad av Linköpings stift och
innebär att en teckentalande pedagog har 10 % av sin
tjänst förlagd till Linköping. Verksamheten idag består
främst av viss gruppaktivitet samt teckentolkade gudstjänster. Det finns därför ett behov av teckenspråkiga
gudstjänster och verksamhet, inte minst för att stärka de
teckenspråkigas delaktighet i församlingslivet.

2.6 FÖR BARNETS BÄSTA
”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut
som rör barn.” 10 FN:s kommitté för barns rättigheter har
identifierat fyra grundläggande principer i barnkonventionen som styr tolkningen: Förbud mot diskriminering
(artikel 2), Barnens bästa i främsta rummet (artikel 3),
Rätten till liv och utveckling (artikel 6) och rätten att få
komma till tals (artikel 12).
Barnkonventionen slår fast att barn är alla människor
mellan 0 och 18 år. Barnkonventionen tar upp barns rätt till
andlig utveckling på flera ställen. Barnkonventionen präglas
av ett perspektiv, där barn och unga inte längre ses som
passiva objekt för vuxnas agerande och ansvarstagande,
utan både som objekt och subjekt. Det betyder att barn är
aktörer med rätt till delaktighet i beslut som rör deras liv.
”I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver
därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet.” 11 Som kyrka har vi ett ansvar att vara Guds
medarbetare och verka för att Guds vilja ska bli förverkligad i världen. Uppdraget är att se, lyssna till och välkomna
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barnen, särskilt de vars rättigheter kränks på olika sätt.
FN:s barnrättskommitté har uppmanat beslutsfattare och
andra som möter barn att löpande genomföra barnkonsekvensanalyser för att avgöra vad som är barnets bästa
och säkerställa att alla konventionens rättigheter respekteras. År 2012 beslutade Svenska kyrkans kyrkomöte att
Svenska kyrkan ska genomföra barnkonsekvensanalys
inför beslut.
I Linköpings domkyrkopastorat ska vi följa Kyrkoordningens
bestämmelser om barnkonsekvensanalys på alla nivåer.
I arbetet med en barnkonsekvensanalys utgår vi ifrån
tre perspektiv, ett barnperspektiv, ett barns perspektiv
och ett barnrättsperspektiv. För att finna bra metoder,
öka barns delaktighet samt kompetensutveckla medarbetare och förtroendevalda har pastoratet en samordnare för barnens bästa och i varje församling finns en
medarbetare utsedd att arbeta med detta perspektiv.
Förhållningssättet att se varje barn som en fullvärdig och
kompetent människa har sedan länge präglat verksamheten
i pastoratets förskolor.12
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2.8 LIKABEHANDLINGSARBETE
Målsättning
Vår målsättning är att det ska råda likabehandling när det gäller anställdas
villkor, delaktighet, karriärmöjligheter och möjlighet att förena yrkeskarriär
med ansvar för hem och familj. Likabehandlingen innebär att vi ska motverka
diskriminering och istället främja lika rättigheter och möjligheter oavsett
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.14

2.9 DISPOSITION AV PRÄSTTJÄNSTER

2.7 MILJÖARBETE
Miljövision
”Härlig är jorden, härlig är Guds himmel”. Människan är själv både en del av skapelsen, beroende av den
och satt att förvalta den. Livet är heligt och värdefullt i sig. Därför ska vi verka för en hållbar utveckling
där ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer samverkar, både lokalt och globalt. Vårt miljöengagemang ska genomsyra all vår verksamhet och prägla det dagliga arbetet. Vår inriktning ska vara kretsloppsprincipen, där det som utvinns ur naturen på ett hållbart sätt ska kunna användas, återvinnas eller
slutgiltigt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning. Verksamhetens miljöpåverkan ska ses i
sin helhet, innefatta alla led och vårt miljöarbete ska ses som en oavbruten process.13
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Pastoratet har 35 präster, varav en EFS-präst, som är fördelade så att ingen
församling har färre än två tjänster. Domprosten är kyrkoherde i pastoratet
enligt Kyrkoordningen. Vid Linköpings domkyrka finns två präster anställda
som domkyrkokaplan respektive domkyrkolektor. Sjukhuskyrkan har tre
präster och Kyrkan på universitetet två. För finskspråkigt arbete samverkar
pastoratet med Motala pastorat om en finskspråkig präst.
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3. PRIORITERADE
OMRÅDEN OCH UTMANINGAR
3.1 PRIORITERADE OMRÅDEN

3.2 UTMANINGAR

1.
2.
3.
4.

Utifrån vad som ovan sagts i omvärldsanalysen (avsnitt 1) och vad
Kyrkorådet tidigare beslutat som pastoratets prioriterade områden
och mål, kan utmaningarna inför framtiden beskrivas så här:

Diakonal utveckling.
Barn och unga 0-18 år.
Kyrkan i samhället.
Kommunikation.

1. Döpta och konfirmerade medlemmar är grunden för kyrkans framtid.
Därför behöver en övergripande och kraftfull strategi utarbetas för
hela pastoratets barn- och familjeverksamhet för att i möjligaste
mån stärka dop och tillhörighet i framtidens kyrka i Linköping.

Hur dessa prioriterade områden
blivit till mål för 2016,
se bilaga 6.8.

2. Som följd av den stora in- och utflyttningen i Linköping behöver
arbetet med studenterna stärkas. En utredning kring studentverksamhetens framtid, lokalisering och resurstilldelning
tillsammans med frågan om Linköpings stifts delaktighet i detta arbete behöver göras.
3. Den stora dagliga inpendlingen till Linköping tillsammans med oklarheter kring hur Tornby och ett antal nya områden
ska hanteras utifrån kyrklig verksamhetssynpunkt gör att en strategi och resursfördelning behöver tas fram kring dessa
frågor i syfte att anpassa kyrkans verksamhet till människors behov.
4. Den ökande segregationen i Linköping utmanar kyrkan till att stärka arbetet kring denna och andra liknande frågor.
Med ett starkt stöd till Diakonicentrum samt utarbetandet av en diakonipastoral hoppas vi bättre kunna möta dessa
behov samt bidra till att ändra den negativa utvecklingen.
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5. FÖRDJUPNINGSDEL
5.1 FÖRSAMLINGARNA
5.1.1 Berga församling
Relationer
Berga församling grundades 1972. Sex år senare invigdes
Berga kyrka och den grundläggande idén bakom dess
utformning sammanfattades i ordet gemenskap. Gemenskaper består av relationer och det är dessa vi vill sätta
i centrum för vår verksamhet. Församlingens vision är:
”Med söndagens mässa i centrum ser vi församlingen som
relation och plats där vi delar liv och tro med varandra”.
Med den som utgångspunkt vill vi i öppenhet och respekt
nära och vårda de relationer och gemenskaper som lever
i vår församling.
Församlingen består av två tydligt urskiljbara områden,
båda med varsin kyrka. Den kyrka som från början var
placerad i Berga flyttades till Vidingsjö och blev permanent
där. Området runt Berga kyrka präglas av stor mångfald
med människor med mycket olika bakgrund. Vi vill att
gudstjänster och verksamhet i Berga därför ska vara
tydligt inkluderande så att inte minst den stora gruppen
arabisktalande kan förstå och vara delaktiga. Vidingsjö
kyrka ligger i ett område med mest villor och bostads–
rätter, vilket också leder till en annan social struktur. Dessa
båda områden med sina kyrkor kompletterar varandra och
skapar möjligheter till gudstjänster och verksamheter av
olika karaktär.
Församlingen har en omfattande verksamhet för människor
i alla åldrar, från barngrupper till samlingar på äldreboenden, och vi räknar med att vi under en vecka möter fler
än tusen personer. I alla dessa möten vill vi vara tydliga
med att Kristus ska vara i centrum samtidigt som vi har
en välkomnande attityd och låga trösklar.
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Hur vårt arbete med de kyrkliga handlingarna är utformat
har stor betydelse och är avgörande för hur vi uppfattas.
Inför framtiden vill vi fördjupa ansträngningarna med att
få fler till dop och konfirmation. I det sammanhanget
behöver vi också arbeta mer med kyrkans undervisning i
samband med inträden i Svenska kyrkan.
Våra mål kan kortfattat sammanfattas i följande punkter:
1. Den söndagliga mässan ska relatera till allt vi gör
2. Integration och mångfald ska genomsyra
församlingens liv
3. Satsa på församlingens dop och konfirmandarbete
4. Utveckla församlingens pedagogiska arbete
5. Ge utrymme för diakonala mötesplatser
6. Hitta nya vägar och sätt att kommunicera på
Vår verksamhet ska präglas av glädje över de relationer och
den gemenskap som finns inom vår församlings område.
Därigenom kommer alla att kunna upptäcka och se sin
egen kallelse och uppgift i detta sammanhang.

Vidingsjö kyrkby
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Berga kyrka

5.1.2 Domkyrkoförsamlingen
Katedral – från stort till smått
Vår vision är:
• en gemenskap där människor möts med kärlek
och respekt
• en plats där människor får fördjupas i tron och
vara delaktiga
• trygg i sin identitet och samverkar i öppenhet med
goda krafter för samhällets och skapelsens bästa

Vår grundsyn, att sätta relationerna främst, vill vi ska
prägla all verksamhet i församlingen. Genom den vill vi
att församlingens barn- och ungdomsverksamhet, som
framför allt bedrivs i Gamla domprostgården och i Tomaskyrkan, ska möta många olika familjer i en anda av att bli
sedda och räknade med.

En katedral, i en stad som Linköping, är på många sätt
allas kyrka. Det är stiftets kyrka, pastoratets huvudkyrka,
församlingens kyrka, i någon mening stadens kyrka, alla
besökares och turisters kyrka och i hög grad också ett
rum med respekt för mångas enskilda bön och ljuständning. Katedralen blir genom själva sin existens mycket av
det kyrkliga livets centrum i staden. Annan verksamhet,
såväl inom som utom församlingen, har därför att förhålla
sig till detta.
Katedralens generösa öppettider och alla de människor
som spontant söker sig dit skapar möjlighet till ett rikt,
varierat och dagligt gudstjänstliv som ständigt utvecklas
och som kan inspirera även andra. Den skapar också en bra
grogrund för många olika slags mötesplatser till exempel
körer, skolverksamhet, guidningar, pilgrimer, föreläsningar
och meditationer.

Inför framtiden ser vi några områden som en särskild
utmaning för vår församling.
• Domkyrkoförsamlingen når idag många människor som
kommer från hela Linköpingsområdet. Men hur når vi
bättre de människor som faktiskt bor i församlingen?
• Hur möter vi bättre alla de människor som vistas i
innerstaden, såväl dag- som kvällstid? Här är vi många
som behöver arbeta tillsammans och göra mer, till exempel S:t Lars församling, Diakonicentrum och Linköpings
stadsmission.
• Hur kan vi använda Linköpings domkyrka i informationsarbetet med relevant och spännande information
om katedralen, församlingen, pastoratet, stiftet och hela
Svenska kyrkan?
• Från och med våren 2015 är Linköpings domkyrka i
konkret och påtaglig mening en Frälsarkranskyrka. Hur
förvaltar vi denna gåva på bästa sätt?

Linköpings kloster
Sedan 6 juni 2014 finns inom Domkyrkoförsamlingens
gränser Linköpings kloster. Therése Olsson, präst och
klostrets grundare, är än så länge klostrets enda medlem.
Therése ingår på ideell basis i Domkyrkoförsamlingens
prästarbetslag. Församlingen stödjer och omsluter klostret
med förbön och hoppas att det frö som nu såtts ska få
gro och växa.
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Linköpings domkyrka

5.1.3 Gottfridsbergs församling
Öppenhet och fördjupning
Gottfridsbergs församling, i samarbete med EFS Missionsförening i Linköping, förvaltar en lågkyrklig väckelsetradition inom Svenska kyrkan. Ansgarskyrkan är församlingskyrka för Gottfridsbergs församling och samlar dessutom
gudstjänstbesökare från hela Linköping med omnejd, som
känner sig hemma i denna tradition. Lekmannamedverkan
är ett viktigt inslag i traditionen och genomsyrar alla våra
gudstjänster. En teologiskt god, väl genomarbetad och
bibelcentrerad predikan värdesätts. Innehållet är viktigare
än det tidsmässiga omfånget. En eller ett par gånger per
termin ges tillfälle för helt lekmannaledda gudstjänster.
Tydlig Kristuscentrering ska prägla all verksamhet.
Öppenhet och fördjupning är sedan länge Ansgarskyrkans ledord. Med fördjupning menar vi att människor i
vår församlingsgemenskap ska ges möjlighet att växa,
utvecklas och fördjupas i sin tro och i sina relationer till
andra människor. Alla ska erbjudas möjligheten att tillhöra en mindre grupp där man får möjlighet att växa i
samtal, bön och gemensam bibelläsning. Att bemyndigas
med en uppgift hjälper människor att växa. Att ha ideella
ledare i våra grupper utvecklar såväl gruppen som
ledaren. Ideella ledare och medhjälpare finns i söndagsskolan, scoutgruppen, Wild Kids (9-13 år), konfirmandarbetet, värdgrupperna som tar ett stort ansvar i samband
med söndagsgudstjänsterna, kontakt- och besöksgruppen,
ungdomsgruppen, hemgrupper, Alpha-kurs mm. Sammantaget erbjuder dessa grupper uppgifter, ledarroller och
växtplatser för alla åldrar.
Öppenheten innebär att våra gudstjänster och vår
gemenskap ska vara lätta att hitta in i för den som söker
sig till församlingen. Genom utåtriktade aktiviteter, som
gårdsfest, julspel, höstförsäljning och valborgsmässofirande, som engagerar människor lokalt i Gottfridsberg,
skapas kontakter och väcks intresse för församlingens
verksamhet.
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För alla deltagare i våra gudstjänster ska Ansgarskyrkan
vara en varm och välkomnande gemenskap som förmedlar
Jesu kärlek. Det är särskilt viktigt vid kör- och musikarrangemang och kyrkliga handlingar, som är tillfällen
då många kommer till vår kyrka för första gången. Vi vill
ha en tydlighet i det kristna budskapet, förmedlat med
ett språk som människor känner igen, något som kräver
eftertanke i planeringsarbetet.
Vi är en del i den världsvida kyrkan med ansvar att göra
Jesus och hans evangelium känt i hela världen och att
stödja och lära av våra systerkyrkor. Vi eftersträvar att
som församling ha nära kontakt med församlingar i andra
länder. Församlingens internationella mission och diakoni
sker främst via EFS missionsarbete och Svenska kyrkans
internationella arbete.
För mångfalden i pastoratet ska vi bland annat bidra med:
• Salt, barn och unga i EFS, inklusive läger och
söndagsskolan Skatten
• Blåsorkestern AM-blås
• Alpha-kurs, ett väl beprövat koncept att nå utanför
de traditionellt kyrkliga grupperna
• Lekmannaledda gudstjänster
• Samrådsgrupper som kanaliserar människors
engagemang utifrån deras intressen
• Hemgrupper
• Julspel och påskvandring
Vi vill att människor ska känna ett förtroende för kyrkan.
En förutsättning för det är att kyrkan visar förtroende
för människor. Genom att ge och ta emot ansvar och
förtroende växer vi.
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Julspel i Ansgarskyrkan

5.1.4 Johannelunds församling
Livsnära
Johannelunds församling vill fortsätta vara en livsnära
stadsdelsförsamling. Det vill säga en kyrka och en församling för ett ganska litet geografiskt område. De nära
relationerna till församlingsborna, till exempel eleverna
på skolor och förskolor är här tydliga liksom kyrkans roll
som följeslagare och samtalspartner genom åldrarna. Barn,
ungdomar, familjer och äldre har alla sin plats och ingång
i församlingen. Detta återspeglas bland annat i den så
kallade körtrappan där människor växer och utvecklas i
musikalitet och gemenskap från yngsta år till senioråldern.
Den är ett viktigt bidrag till församlingens utveckling.
Just barn-, ungdoms- och musikverksamheterna är därför i hög grad integrerade och församlingen har också av
detta skäl sedan många år valt att hålla fast vid att som
församlingens huvudgudstjänst fira familjemässa tre till
fyra gånger per termin med många deltagare som resultat.
Att skapa gemensamma erfarenheter, gärna över åldrarna,
ser församlingen som viktigt. Därför sätts till exempel
gudstjänstgruppsarbetet i centrum, vilket också lyfter
fram församlingen som en gudstjänstfirande gemenskap.
Delaktigheten i detta arbete öppnar också för fördjupning
i andra grupper och stärker församlingen som en växtplats
där jag som enskild kan bli sedd, bekräftad och utmanad.
Diakonins kontakter med enskilda utmynnar ofta i deltagande i församlingens grupper såsom frivilliggrupper,
gudstjänstgrupper och gudstjänstfirande församling.
Av samma anledning är lägerverksamheten för konfirmanderna, där de äldre ungdomarna i församlingen fungerar
som ledare viktig.
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Mariagården är viktig och fungerar väl som en träffpunkt
för alla generationer.
Utmaningar:
• Kontakten med de många förskolorna och skolorna
i församlingen. Hur kan vi som församling ännu bättre
möta elever och personal i deras behov? En fördel är att
ha förskolan Himlaliv i församlingen. Barnen får där en
bra start för församlingens barn- och ungdomsarbete.
• Generationsväxlingen i församlingen och i arbetslaget.
• Få nya och gärna unga människor att upptäcka högmässan, behålla och fortsätta att utveckla körverksamheten och att erbjuda fördjupande sammanhang som till
exempel katekumenatsgrupper. Erbjuda möjligheten för
församlingsbor att i ökad omfattning ta eget ansvar i och
för församlingens verksamhet.

Prioriteringar:
Fyra ord är understrukna och är ledord för prioriteringar
i församlingen:
• Livsnära – fysisk miljö ger särskilt goda förutsättningar
• Körtrappan – en trappa måste ha många och jämna steg
• Integrerade – fysisk miljö och medvetet arbete
samverkar - dela tro och liv i vardagen
• Frivilliggrupper – frivilliga är och har varit en av
grundstenarna för församlingen.

27

Sankta Maria i Johannelund

5.1.5 Landeryds församling
Gemenskap
Församlingens vision är att den ska vara en plats där livets
frågor tas på allvar och där Jesus Kristus är centrum.
Landeryds församling har sin grund i Landeryds socken
med gamla anor. Med de områden som byggts från 50talet och framåt och med de områden som nu byggs och
projekteras är Landeryd idag en stadsförsamling. Men en
församling med flera nav. Det ena navet är fortfarande
Landeryds kyrka, med kyrkogård, många förrättningar och
ett stort antal gudstjänstdeltagare vid de stora högtiderna.
Det andra navet är Sankt Hans kyrka vid Ekholmens
centrum, en kyrka med mycket verksamhet och många
gudstjänster under hela veckan. Till detta kommer barn-,
ungdoms- och körverksamhet samt veckogudstjänster
även i Hackeforsgården.

Vi ser det som angeläget inför framtiden att bland annat
utveckla diakonins inriktning i församlingen samt att göra
tydligare församlingsrådets uppgift i det nya pastoratet.

Landeryds församling vill
• I tro på Jesus Kristus söka hans vilja för att dela
och leva ett kristet liv.
• Vara en öppen gemenskap dit människor gärna söker sig.
• Vara en engagerad och synlig kyrka som lever nära
människorna och tar sin kraft från Gud.

En stor pastoral utmaning möter i församlingens expansion
i Ullstämmaområdet. Flera tusen personer kommer att
flytta in i nya områden de närmsta åren. Hur kan vi som
församling välkomna och möta dessa människor och ge
utrymme för deras resurser och andliga längtan?
Vi vill att gudstjänsten i vid mening och särskilt den
söndagliga mässan står i centrum för all verksamhet i
vår församling. Vi vill bygga vidare på en stark gemenskap
kring Jesus där många olika människor kan mötas, uppleva
hemkänsla och känna frimodighet och frihet att uttrycka
sin egen fromhet. Vi vill att vår gemenskap ska ge plats
för människor som vill gräva djupare efter en andlighet
som bär i såväl vardag som i livet som helhet.
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S:t Hans kyrka
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Landeryds kyrka

5.1.6 Ryds församling
Tillsammans
Sedan 1972 fungerar sädesmagasinet i Ryd som kyrka,
en plats för bön och gudstjänst. I Mikaelskyrkan sker
möten mellan Gud – människa och samtidigt människa –
människa. Under en vecka delar människor i olika åldrar,
med olika språk och av olika ursprung liv och tro tillsammans. Församlingens logga veteaxet pekar på honom som
utgör centrum i denna gemenskap; Jesus Kristus, men
också på varje människas inneboende kraft och möjlighet
till växt och mognad.
Mångfalden är tydlig i Ryd. I Mikaelskyrkan finns rörlighet
och flexibilitet, plats och öppenhet för att olika traditioner och erfarenheter kan leva och uttryckas samtidigt.
Mötet i mångfald, som ger möjligheten att upptäcka att
människor ändå är väldigt lika, ska prägla gemenskapen
i Mikaelskyrkan. Församlingen ska erbjuda mötesplatser
där man vågar bryta mönster och fördomar och där det
blir påtagligt att Gud skapat en enda mänsklighet.
Församlingen arbetar aktivt med att ge möjligheter, plats
och utrymme för delaktighet, engagemang och ideella
arbetsinsatser. Det ska vara lätt att komma med i gudstjänstliv och verksamhet, att få ansvar och att vara med
och påverka.
Ryd är en påtagligt ung församling med många barnfamiljer
och studenter. Många studenter bor bara en kortare period
i församlingen, vilket medför stor in- och utflyttning. Att
se och välkomna varje ny besökare i Mikaelskyrkan är
viktigt för alla medarbetare, såväl ideella som anställda.
Församlingen prioriterar samverkan med föreningsliv,
bostadsbolag, vård- och familjecentral, kommunens
aktiviteter samt övriga aktörer i Ryd.
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Församlingens vision:
Delaktighet och idealitet: Det ska vara enkelt att
bli delaktig och vara med och påverka.
Integration och mångfald: Genom dialog och
mötesplatser är man välkommen som man är.
Solidaritet och medmänsklighet: Människor hör
samman och tar ansvar för varandra.
Kommunikation och relation: Arbete för stor
tillgänglighet på olika plan.
Samverkan och dialog: Fördjupad samverkan med
andra aktörer, traditioner och religioner.

Studentverksamheten
Ryds församling har sedan
ett antal år tillbaka
tillsammans med
Domkyrkoförsamlingen
ett huvudansvar för studentverksamheten inom
pastoratet.
Denna bedrivs framför allt
genom studentprästernas
närvaro på universitetet,
i studentföreningar, genom
gudstjänst och själavård och
i studentföreningen Miks,
Mikaelskyrkans
studentförening.
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Mikaelskyrkan i Ryd

5.1.7 S:t Lars församling
Två missionsstationer
S:t Lars församlings utgångspunkt: I S:t Lars församling
möter Gud människor genom evangeliet i glädje och sorg.
Församlingen vill vara en mötesplats präglad av öppenhet
och enkelhet, där vi får del av en gemenskap som tillåter
oss att vara olika.
S:t Lars kyrka - citykyrka i innerstaden
Det som en gång var Linköpings medeltida landskyrka är
idag en citykyrka mitt i det moderna Linköping. S:t Lars
kyrka, med rötter och historia i tidigt 1100-tal, är idag
en kyrka mitt i staden som vi vill ska vara en mötesplats
både för de som bor i innerstaden men också för alla de
människor som arbetar och rör sig i staden. Ett pausrum
och en mötesplats där gudstjänst, musik, kultur och diakonal omsorg kan möta människor i deras olika behov
och livssituationer.
Med sitt läge mitt i staden är de diakonala behoven i och
kring kyrkan särskilt tydliga och mångfacetterade. Som
cityförsamling vill vi därför särskilt satsa på den diakonala
verksamheten, dels lokalt i församlingen men också gemensamt för hela staden då vi går in i ett värdskap för det
diakonala centrum som nu bildas (se avsnitt 5.2.5). Vi tror
att detta kommer att stärka den diakonala verksamheten
i alla församlingar i Linköpings domkyrkopastorat.
Som cityförsamling vill vi ha en öppen och tillgänglig kyrka.
Det ska vara enkelt att komma hit, att bli sedd och mött.
Vi arbetar därför med till exempel vardagsvärdar i kyrkan, vilket också öppnar för fler människors delaktighet i
kyrkans verksamhet. Vi vill fira enkla gudstjänster av olika
slag med låga trösklar men där det förkunnande momentet
ska vara särskilt genomarbetat - något vi arbetat med
under flera år i församlingens predikoprojekt. Av samma
anledning finns i församlingen också ett mångårigt arbete
med katekumenats-, meditations- och pilgrimsgrupper
- en enkel ingång till ett rum för fördjupning och växt.
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I församlingens teologiska arbete ser vi det som angeläget att i dagens situation lyfta fram klimatfrågorna och
ekoteologier.
Musik och kultur är centralt i församlingen. Också här är
enkelheten ledande i så måtto att det ska vara tillgängligt
för många. Exempel på detta är Musik för stressade
själar som samlar hundratals människor varje fredag under
opretentiösa former till högklassiga musikupplevelser.
Kyrkans läge och akustiska egenskaper gör den också till
en bra kyrka för andra församlingar och deras körer att
här framföra större verk som kanske inte riktigt får plats
i de mindre och nyare stadsdelskyrkorna.
Inför framtiden ser vi utmaningar för innerstaden/
S:t Lars kyrka framför allt inom två områden:
• Det gäller det diakonala arbetet som vi, i samarbete med
Diakonicentrum, vill utveckla för större tillgänglighet
(till exempel att kyrkan kan vara öppen fler av dygnets
timmar) och att de hjälpsökande får tillgång till expertis
och det stöd som mångas allt mer komplicerade livssituationer behöver. Samverkan med andra samhällsaktörer är
i detta sammanhang avgörande.
• Det andra handlar om hus och lokaler. I samband med
en renovering/ombyggnad vill vi göra kyrkans historiska
rum, särskilt dess krypta, tillgängliga för fler, förlägga
församlingsverksamheten till nya rum i kyrkan samt hitta
ett arrangemang för personalens lokalisering som på ett
bra och ekonomiskt försvarbart sätt stödjer församlingens
verksamhet och ambitioner.

Tannefors kyrka och församlingsgård
Det som ovan sagts om församlingens attityd av öppenhet och tillgänglighet och musikens betydelse gäller också
församlingens andra missionsstation som ligger i Tannefors.
Under kyrkans 50-åriga historia har verksamheten här
utvecklats till att idag ha en särskild inriktning mot ett
centrum för vardagsverksamhet och grupper med konfirmander, ungdomsverksamhet, unga ledare, gospelkör,
barn- och familjeverksamhet samt en vuxenverksamhet.
Här ges unga människor möjlighet att ta ansvar och får
chansen att pröva verksamhet och gudstjänster i många
olika former. Här är ”gospel” inte bara en musikstil utan
en ambition till ett fritt och öppet förhållningssätt i detta
att vara församling.
Utmaningar de närmaste åren för verksamheten
i Tannefors:
• Ett differentierat gudstjänstliv både söndag och vardag
som svarar upp mot den stora kontaktytan i vardagens
grupper och verksamhet
• Att utveckla en träffpunkt och kyrklig identitet för
de ungdomar, som nu blivit unga vuxna
• Olika vägar för familjer att hitta in i församlingens liv
• Att arbeta med gospel som ett koncept för
gudstjänstutformning
Gemensamma utmaningar för församlingen:
• Att bygga upp en struktur för frivillighet och
mångas delaktighet
• Att komma igång med olika former av hembesök
och besöksgrupper
• Att föra in ekoteologi i verksamheten på ett sådant sätt
att arbetet med miljö, klimat och ekoteologi betraktas
och behandlas som en central kristen angelägenhet.
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5.1.8 Skäggetorps församling
En HEL del av Linköpings domkyrkopastorat
Vad är Skäggetorps församling?
En församling där människor från olika kulturer, religioner,
traditioner och länder lever sida vid sida.
Diakoni
Hjälpsökande har olika behov. Vi vill utveckla ett diakonalt
förhållningssätt där de hjälpsökande ses som en del av
församlingens liv med ett lika viktigt bidrag till det livet som
den som kan ge hjälp. Vi ska utforska metoden Exposure.
Vi hoppas att BIV/BIS ska bli en del av kommunens
flyktingmottagning, som SFI för vuxna.
Ideella
Vi tänker att de frivilliga allt mer kan tas i anspråk i sin
profession för att stötta andra människor och att de
anställdas roll blir mer att ge stöd åt de frivilliga och skapa
användbara strukturer.
Gudstjänst
Söndagens högmässa är församlingens centrum och hjärta.
Gudstjänstgrupper tjänstgör och personalen medverkar
var tredje söndag. Vi upplever att gudstjänstgrupperna
med sina kontaktnät drar fler människor till församlingen
– människor ”knackar på” och vill vara med, inte bara i
gudstjänsten utan också i till exempel diakonigrupper,
som torgvärdar eller bland unga ledare.
Vi vill utveckla gudstjänstlivet så att barn och unga känner
hemhörighet och vi vill att gudstjänsterna ska präglas av;
Hopp: om befrielse och helande för hela skapelsen; Mod:
att, trots rädsla och osäkerhet, våga möta varandra, Gud
och oss själva; Nyfikenhet: att vi frågar, lyssnar och växer
som människor, nyfikenheten är en Guds gåva.
Mission
Mission är centralt för oss och handlar om att vara sänd
av Gud att gestalta evangelium. Mission är att vara en
”mindre självupptagen kyrka och leva i dialog med det
som inte är kyrka” (Missionsprofessor Kajsa Ahlstrand).
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Vi tänker samverkan med de andra aktörerna som finns
här som till exempel skolan, Familjecentrum, ”Dialog Linköping”, Globala veckan och dialoggruppen ”Tillsammans i
Skäggetorp”. Vi inbjuder till öppen verksamhet istället för
fasta grupper som till exempel svenskundervisning efter
högmässan och ”Kvinnor och mat”.
Undervisning
Vi vill göra en plan för hur vi kan skapa en lärande miljö. I
vårt sätt att möta människor spelar musiken en stor roll,
utifrån människornas olika behov ska vi eftersträva en
mångfald av metoder.
Hur vill vi arbeta
Vi vill att församlingen ska vara en gemenskapsstärkande
aktör som bidrar till att öka respekten för de andliga värdena tillsammans med andra religionsutövare i Skäggetorp.
I vårt stora pastorat kanske också kyrkotillhöriga från
olika delar av staden kan komma att vilja vara delaktiga
i Skäggetorps internationella församlingsliv präglat av
diakoni och dialog.
Några utmaningar inför framtiden:
• Fortsatt vara en öppen kyrka och en mötesplats för alla
församlingsbor där människor kan känna igen Svenska
kyrkan.
• Ompröva vårt arbetssätt att bygga egen verksamhet
och i större utsträckning möta varandra där vi har våra
liv. Våga vara mer och göra mindre.
• Förnya och bygga dialog och stärka samverkan mellan
olika aktörer i Skäggetorp och mellan människor med
olika religiös och kulturell tillhörighet.
• Utveckla en profetisk diakoni. Profetisk diakoni är att tala
om vad som är sant om vår tid. Den rösten ska tala både
in i vår egen kyrka och ut i vårt samhälle så att världen kan
bli ett ”hem för människorna och en förgård till Guds rike”.
• Att få pastoratsgemensamma resurser för den ännu
olösta frågan om kyrkans närvaro på Tornbyområdet.
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Skäggetorps kyrka

5.2 GEMENSAM VERKSAMHET
5.2.1 Ekumenik

5.2.2 Religionsmöten

Grenar på samma träd
Församlingarna i Linköpings domkyrkopastorat är alla en del av den världsvida kyrkan och har en kallelse till kyrkans
synliga enhet. Kristen tro levs i olika sammanhang och därigenom skapas en rikedom av former för kyrkans lovsång.
Mångfalden är dock en utmaning när den leder till splittring. Därför deltar församlingarna aktivt i det ekumeniska
arbete som finns i Linköping. Församlingsekumeniken är betydelsefull då man möter andra kristna i den lokala miljön,
ber och firar gudstjänst tillsammans och samverkar i olika uppgifter.

Tro i mångfald
I Linköpings domkyrkopastorat bor och vistas många människor som har sitt ursprung och sina rötter i andra delar
av världen och som därmed är bärare, inte bara av många olika kulturer och traditioner, utan också av en mångfald
av olika religioner.

Pastoratets samtliga församlingar samt EFS Missionsförening är medlemmar i Linköpings kristna råd. Varje församling
har två ombud i rådets högsta beslutande organ.
Samtliga församlingar är också medlemmar i Linköpings stadsmission tillsammans med en rad andra församlingar och
samfund. Två av pastoratets församlingar, Domkyrkoförsamlingen och S:t Lars församling, har en särskild ekumenisk
samverkan genom avtal med Linköpings Missionsförsamling som tillhör Equmeniakyrkan.

Runt om i vår värld pågår krig och konflikter av olika slag. Dessa påverkar i hög grad också människor i Sverige
och särskilt de som har sina rötter och kanske släkt och vänner kvar i de berörda områdena. De senaste åren har
samhällsklimatet i Europa och Sverige hårdnat och uttryck för rasism och främlingsfientlighet har ökat bland annat
med attacker mot synagogor och moskéer men också mot till exempel assyriska kulturföreningar.
Svenska kyrkan är en majoritetskyrka och kan genom detta sägas ha ett särskilt ansvar när det gäller att skapa och
upprätthålla goda relationer till andra religiösa traditioner. Det är en problematisk uppgift att inte vara paternalistisk
men ändå bejaka de förväntningar som många har på Svenska kyrkans roll som en brobyggare mellan människor av
olika tro i Sverige.

Med Linköpings frikyrkoråd samverkar pastoratet om Sjukhuskyrkan och Kyrkan på universitetet.
Svenska kyrkan har en uppgift att aktivt medverka till att samhället präglas av respekt och omtanke gentemot alla
människor som bär en tro såväl som människor utan religiös tillhörighet.
I Linköpings stifts kyrkosynsarbete lyfts tre områden fram: relationer,
gudsrikesvision och tecken. Detta är ord inte bara för inomkyrkligt
arbete utan ledord som visar på hur viktigt det är att bygga relationer gentemot samhället i stort. Gudsrikesvisionen handlar om
möjligheten att bidra till det goda livet i närsamhället. Tecknet
är att vi som kyrka kan samarbeta med alla av god vilja, även
utanför vår egen tradition.
I samverkan med företrädare och medlemmar av olika
trossamfund vill vi bidra till att skapa och upprätthålla
goda relationer till samhällets olika aktörer. Genom detta
kan Svenska kyrkan i Linköping bidra till att minska rasism
och främlingsfientlighet. Tillsammans med människor av
annan religiös tro kan vi visa på religionens betydelse och
roll i många människors liv.
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5.2.3 Förskolor
För barnens skull
Linköpings domkyrkopastorat driver tre förskolor med kristen profil, förskolan Himlaliv i Johannelunds församling,
förskolan Ängeln i Domkyrkoförsamlingen samt förskolan Pärlan i Skäggetorps församling.
Förskolorna arbetar utifrån ett dubbelt uppdrag, dels kommunens baserat på gällande Läroplan och dels ett utifrån
gällande Församlingsinstruktion och Kyrkoordning. Kärnan i båda dessa uppdrag är en uppmaning att i pedagogik
och förhållningssätt se barnet som en fullvärdig och kompetent människa. Barnet äger sin rätt, inte i sin potens som
blivande vuxen, utan i sig, just där det befinner sig. Förskolorna drivs därför för barnens skull.
I enlighet med kristen människosyn och Förenta nationernas konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen är
det centralt att möta barnen som religiöst myndiga. Barnens religiösa behov, tankar och funderingar tas därför på
största allvar. I syfte att ge barnen redskap till livstydning och styrkt livsmod ger vi stor plats för bibelns berättelser
där deras reflexioner och tolkningar kan speglas i deras nuvarande erfarenheter.
I relation till Kommunens och Skolinspektionens respektive tillsynsansvar läggs stor vikt vid våra kvalitetsredovisningar.
Där redovisas, efter intervjuer med barn och föräldrar, deras erfarenheter av hur verksamheten bedrivs i relation till
bland annat aktuell Läroplans mål avseende till exempel språk, motorik och demokrati.
Som en del i det pedagogiska förhållningssättet tillämpas det som kallas för föräldraresurs, det vill säga att varje
förälder en dag per termin ersätter någon av de anställda som då ägnar sig åt fortbildning. Systemet skapar en närhet
mellan förskola och familj som är särskilt betydelsefullt där familjernas kulturella och etniska bakgrund varierar stort.
Förskolorna blir därmed en mer aktiv och positiv part i integrationsprocessen.
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5.2.4 BIV/BIS
Du vet väl om att du är värdefull
BIV, Barn i väntan, är en verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar som är 7-20 år gamla. Barnen är antingen
ensamkommande, eller så är deras föräldrar asylsökande.
BIS, Barn i start, riktar sig till ensamkommande barn och ungdomar med uppehållstillstånd och till barn och ungdomar
vars föräldrar fått uppehållstillstånd.
BIV/BIS är en gruppverksamhet för barn och ungdomar som vill lära sig mer om sig själva, om asylprocessen och
om hur det är att vara ny i Sverige. Fokus ligger på deltagarnas egna känslor och syftet är att stärka barnen oavsett
vilket land de kommer att växa upp i.
BIV/BIS arbetar även med föräldrar utifrån ett barnperspektiv.
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5.2.5 Diakonicentrum

5.2.6 Sjukhuskyrkan

Med hopp och framtidstro
Diakonicentrum drivs av Domkyrkopastoratet i samverkan med Linköpings stadsmission. Personalen består för
närvarande av två diakoner och en diakonal samordnare. Verksamhetsfältet omfattar bland annat:

När livet inte blir som vi har tänkt oss
Universitetssjukhuset i Linköping, även kallat US, har nästan 600 vårdplatser och över 5 000 medarbetare. US behandlar patienter i behov av högspecialiserad vård från hela sydöstra Sverige. Sjukhuset är speciellt utsedd riksenhet
för behandling av avancerade brännskador och behandlar patienter i behov av könskorrigerande kirurgi från hela
Norden. US i Linköping och Linköpings universitet har ett väletablerat och nära samarbete inom medicinsk forskning
och utbildning.

•

öppen mottagning med syfte att slussa hjälpsökande vidare dit hjälp finns att få

•

diakonalt utvecklingsarbete med strategier på en strukturell nivå, samordning av det diakonala arbetet i 		
pastoratet samt att utgöra ett kontaktnav i pastoratet för den diakonala verksamheten i sin helhet.

•

flykting-, asyl-, integrations- och religionsdialogsfrågor. Syftet med detta är att tillsammans med Linköpings
stift avlasta församlingarna i dessa övergripande frågor och verka för samordning i det konkreta arbetet.

En utmaning ligger i att hitta en balans mellan det operativa och det strategiskt samordnande uppdraget.
Diakonicentrums uppgift i relation till samhället i stort är att synliggöra det diakonala arbetet i Linköpings domkyrkopastorat och att vara en lätt identifierbar och tillgänglig kontaktpunkt för samtal, frågor och synpunkter. För det
inre arbetet i pastoratet är uppgiften att bidra till att stärka och vårda den lokala församlingsdiakonin som bygger på
nära och lokala relationer i vardagen.
Diakonicentrum vill i ömsesidig och gemensam anda med församlingarna och Linköpings stadsmission göra verklighet
av den kärlek till människan, det hopp och den framtidstro som är grunden för Kristi kyrka.
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Vid sjukhuset driver Linköpings domkyrkopastorat i samverkan med Linköpings frikyrkoråd Sjukhuskyrkan vars verksamhet riktar sig såväl till patienter som till anhöriga och personal.
Patientkontakterna sker främst i form av själavårdande samtal vilka skiljer sig från patientens samtal med sjukhusets
personal bland annat i det avseendet att de inte journalförs. Samtalen kan därför vara ett ”andningshål” för patienten i en i övrigt strikt reglerad och väldokumenterad vårdsituation. Mycket av dessa kontakter handlar om att möta
människor i otrygga och livsförändrande situationer.
Sjukhuskyrkan erbjuder ett regelbundet gudstjänst- och musikliv. Sjukhuskyrkan har även, tillsammans med präster
och diakoner från Domprosteriets- och Stångå kontrakt, en beredskapsgrupp som tillsammans med medarbetarna i
Sjukhuskyrkan ansvarar för en dygnet-runt-jour.
Genom det omfattande samarbetet med sjukvårdspersonalen är Sjukhuskyrkan i hög grad också en arbetslivskyrka.
Sjukhuskyrkan erbjuder personalen medverkan i undervisning, enskilt samtalsstöd och reflexionsgrupper.
Sjukhuskyrkan arbetar ständigt med att vara en naturlig samarbetspartner för hela sjukhuset för att bidra till ett
helhetstänkande kring existens och hälsa.

41

5.2.7 Kyrkan på universitetet

5.2.8 Studiecentrum

En tro mitt i växten
Sedan lång tid tillbaka finns Svenska kyrkan närvarande
på universitetet till stöd för både studenter och personal.
Studentprästerna finns till hands för stödsamtal, har kontakt
med olika studentföreningar, kristna studentgrupper och finns
närvarande vid större evenemang av olika slag.

Fördjupning
Under många år har en studieverksamhet utvecklats med Linköpings domkyrka
som centrum. Idag är den verksamheten pastoratets Studiecentrum, en teologisk
och pedagogisk resurs för hela pastoratet, med syfte att ge möjlighet till fördjupning inom kyrka och teologi.

Studentprästerna erbjuder också föreläsningar (tillsammans
med Sjukhuskyrkan) för studenter vid Campus US samt
öppna lunchföreläsningar i samverkan med universitetet.
Dessutom arrangeras, tillsammans med andra kyrkor och
grupperingar, ekumeniska bön- och lovsångsgudstjänster i
Linköpings domkyrka en gång i månaden.

Studiecentrum är knutet till Katedralen när det gäller gudstjänster, konst och
byggnadens historia. Idag bedrivs bland annat kurser för ideella medarbetare,
föreläsningar, samtalsgrupper och katekumenatsgrupper. Studiecentrum har en
koppling till Akademin för kyrka och kultur i Linköpings stift, en förening som
arrangerar öppna föredrag och samtal.
Utmaningar inför framtiden är att än mer utgöra en pedagogisk och teologisk
resurs för människor från hela pastoratet och även andra håll.

Kyrkan på universitetet har som mål för de närmsta åren att
• levande- och synliggöra tron på Jesus Kristus på ett
för studenterna relevant sätt
• bli mer synliga och lättillgängliga, speciellt för
studenterna på Campus Valla.
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5.2.9 Linköpings Gosskör
Lovsång i gemenskap
Från och med 2014 finns den pastoratsgemensamma kören Linköpings Gosskör. Den vänder sig till pojkar mellan
åtta och 25 år i Linköping med omnejd.
Körens mål är att:
•
•
•
•
•

ge plats för pojkars musikalitet och kreativitet
engagera pojkar inom Svenska kyrkan
stärka lovsången i församlingarnas gudstjänster
värna den fyrstämmiga sången långsiktigt och idag
främja en god gemenskap

								De mer långsiktiga målen handlar om att 		
								körsången gör lovsången i gudstjänsten stark
								och rik. Genom att regelbundet medverka i 		
								gudstjänster växer sångaren in i Svenska 		
								kyrkans gudstjänstliv.
								
Idag är det väldigt få pojkar som sjunger i kör.
								
Körens syfte är därför att ge pojkar en chans
								
att hitta ett uttryck i kyrkan idag såväl som i
								framtiden. Körsången ger individen fokus på
								gemenskapen och kan därför vara en god
								motvikt i dagens individualistiska samhälle.
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Gosskören i Oxford

5.2.10 Kyrkoförvaltningen
Med lyhördhet och kompetens
Kyrkoförvaltningen är församlingarnas verksamhetsstöd vilket omfattar administration och service vad avser
personal- och löneadministration, ekonomi och redovisning, fastighetsförvaltning, lokalvård, begravningsverksamhet
samt information, kommunikation och IT-frågor. Förvaltningen svarar dessutom för service och verkställighet åt de
beslutsorgan som finns inom pastoratet.
Det övergripande målet är att ge ett professionellt stöd med relevant kompetens som minimerar administrationsbehovet ute i verksamheterna så att resurser frigörs till kärnverksamheten. Det är dessutom att tillhandahålla väl
genomarbetade och tydliga beslutsunderlag för beslutsorganisationen och att verkställa och återkoppla fattade beslut.
Förvaltningen ska bidra med kunskap som håller oss inom de riktmärken som lagar och förordningar föreskriver.
Församlingarna ska känna trygghet i att vi på bästa sätt navigerar i dessa regelverk och hittar möjligheter som
på bästa sätt stöder församlingarnas och enheternas uppdrag och utveckling.
Med örat nära verksamheten blir det tydligt vilka resurser församlingar och enheter behöver och då kan det
administrativa flödet förenklas, inte minst genom att tillvarata utvecklingen inom teknik och IT. Målet är att öka tiden
för arbetet med den grundläggande uppgiften.
Förvaltningen vill bidra till en god hushållning av pastoratets resurser så att medel finns för de strategiska satsningar
som behövs. Här är goda underlag för våra förtroendevalda viktiga till exempel gällande vårt fastighetsbestånd och
vår ekonomi.

5.2.11 Pastorsexpeditionen
Tillgänglighet och med enkelhet
Den gemensamma pastorsexpeditionen för Linköpings domkyrkopastorat
arbetar i nära samverkan med pastoratets församlingar. Arbetet omfattar bland
annat bokningar av kyrkliga handlingar i kyrkor och kapell. Kopplingen mellan
församling och församlingsbor är viktig och ambitionen är att församlingsbor
ska ha möjlighet att möta sina församlingspräster vid kyrkliga handlingar.
Pastorsexpeditionen utför också vissa delar av församlingarnas pastorala
arbete i samband med till exempel de kyrkliga handlingarna.
Ambitionen med pastorsexpeditionens arbete är att vara så tillgänglig som
möjligt för kyrkans medlemmar, ge god service och ett gott bemötande och
att det ska vara enkelt att välja kyrkans alternativ när det gäller till exempel
begravningar.

Som ett av stiftets största pastorat känns det naturligt att förvaltningen kan utgöra ett nav av kompetens inom den
här geografiska delen av stiftet. Vi kan vara en resurs även utanför pastoratet om våra tjänster efterfrågas.
Inför framtiden ser vi utmaningar i att vara en dynamisk förvaltning som är följsam i förändrade behov och som ligger
i framkant i utvecklingen inom vårt område. Vi har också en utmaning i den interna kommunikationen eftersom vi
fysiskt sett är utspridda över hela Linköping.
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5.2.12 Begravningsverksamheten
Med värdighet och närhet
Linköpings domkyrkopastorat är huvudman för begravningsverksamheten åt de församlingar som ingår i pastoratet.
Pastoratet har denna uppgift på uppdrag av staten och ansvarar därmed för alla invånares rätt till en värdig
begravning. Verksamheten regleras av Begravningslagen, Begravningsförordningen och i vissa delar av Förvaltningslagen.
Pastoratets griftegårdsenhet disponerar idag en kremationsanläggning (Lilla Aska) samt tre griftegårdar. Att Svenska
kyrkan ansvarar för huvudmannaskapet vill vi ska uppfattas som en försäkran om att verksamheten bedrivs med
värdighet, professionalitet och på ett i alla led etiskt genomtänkt sätt. Vi vill att människor ska vara trygga med hur
begravningsfrågorna hanteras.
Huvudmannaskapet innebär ett ansvar inför olika religioners och kulturers sedvänjor och önskningar. Förutom de
kristna begravningsplatserna kan idag särskilda begravningsplatser erbjudas till bekännare av muslimsk och bahá’í tro.
Dagens mångkulturella situation ställer särskilda krav på den informationsskyldighet kring begravningsfrågorna som
huvudmannaskapet medför. Här är samverkan med begravningsbyråerna och företrädare för olika trosinriktningar av
särskild betydelse. Också barnens rätt till förståelig information är i detta sammanhang viktig.
Till uppdraget hör också medlingsansvaret om efterlevande inte kan enas vad gäller frågor rörande kremering eller
gravsättning.
				
			
			
				

Inför framtiden vill vi utveckla vår information kring begravningsfrågorna på
olika språk och för olika åldrar. Vi vill fördjupa vårt samarbete med begravningsbyråerna,
vara professionella i vårt arbete och på en genomtänkt etisk grund genomföra alla
arbetsmoment på ett värdigt och för alla inblandade respektfullt sätt.
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Fotnoter
1

Medlemsscenario 2014-2030, Linköpings kommun. Svenska kyrkan, Kyrkokansliet/Statisticon, Uppsala 2015. (Se bilaga 6.1).

2

Se ovan anfört arbete s.2, ”Totalt innebär detta att år 2030 kommer 47 procent av kommunens invånare att vara tillhöriga Svenska kyrkan.”

3

Detta skulle kunna handla om att inför framtida vikande intäkter hitta nya finansieringsformer för att bevara/stärka kvaliteten i verksamheten,

förändrade verksamhetsformer, andra pedagogiska förhållningssätt, en mer relevant församlingsstruktur, förbättrad medlemskommunikation o s v.
4

Se bilagorna 6.2 – 6.4 samt 6.9.

5

Med barn- och familjeverksamhet menar vi här all verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar och deras familjer, d v s dop,

barn- och familjeverksamhet, konfirmand-, skol- och ungdomsverksamhet.
6

Linköping landets näst mest segregerade stad. Corren.se, 150303. Se bilaga 6.3.

7

För att se hur församlingarna formulerar sin uppgift, se Fördjupningsdelen avsnitt 5.1.1 till 5.1.8.

8

För en mer detaljerad beskrivning se Fördjupningsdelen avsnitt 5.2.1 – 5.2.12.

9

Se bilaga 6.5

10

Artikel 3 i Förenta nationernas Barnkonvention.

11

Ur inledningstext till första avdelningen i Kyrkoordningen.

12

Se Fördjupningsdel 5.2.3.

13

Miljöarbetets policydel finns i bilaga 6.6.

14

För hela Likabehandlingsplanen, se bilaga 6.7.

