Var dag med Gud
sa ltsj öba dens för sam ling sinstruk tion
Inledning och vision

Gud har en dröm för sin värld! Och den drömmen är kyrkans
dröm! Församlingens dröm! Din och min dröm!
Med utgångspunkt i att ingen dröm är för liten och ingen
dröm är för stor har barnen, medarbetarna, frivilliga, förtroendevalda och församlingsbor fått drömma. Drömmarna bygger på
att vi alla vill leva vår vision, att vi alla lever: Var dag med Gud!
Gud är oss alltid nära och vill alltid vårt bästa varje dag. Då
är det lätt att leva var dag med Gud.

Historik

Knut A Wallenberg hade en dröm, en vision om en kyrka i Saltsjöbaden! År 1908 gick uppdraget att rita det som skulle komma
att bli Uppenbarelsekyrkan till arkitekten Ferdinand Boberg.
Boberg utarbetade situationsplan, huvudplan, ett par genomskärningar och fasader samt ett perspektiv. För den konstnärliga
utsmyckningen av kyrkan svarade bland andra några av dåtidens
mest anlitade konstnärer: Carl Milles (skulpturarbetena) och
Olle Hjortzberg (det figurala måleriet). Som expert för planering
och genomförande av det omfattande symboltänkandet anlitades dåvarande professorn, sedermera ärkebiskopen Nathan
Söderblom. Grundtanke och genomgående tema för all konstutsmyckning uttrycktes som: Guds uppenbarelse genom tiderna.
Namnet ”Uppenbarelsekyrkan” är således inte bara ett namn,
det är samtidigt en programförklaring. . Saltsjöbaden blev egen
församling den 1 april 1913 och Uppenbarelsekyrkan stod färdig
och invigdes under högtidliga former den 18 maj samma år.
Åtta år senare, på Kristi Himmelsfärds dag, den 5 maj 1921
invigdes Skogsö kapell och kyrkogård. Vid invigningen avslutade kyrkoherde Widner med följande ord: ”Även efter döden
vilja vi vara nära våra kära och därför ordna vi också deras
sista vilorum i så vacker omgivning som möjligt och så har
Saltsjöbaden gjort. Dess griftegård är en av de vackraste som
finns. Här skola de döda få vila under väl vårdade gravkullar
och de efterlevande skola också här finna frid och lugn undan
oron och jäktet när de besöka de bortgångna fränderna.”
Till vår tids historia hör 100-årsjubileet år 2013 av Uppenbarelsekyrkans och församlingens tillkomst. 2011 firades
80-årsjubileet av Skogsö kapells invigning
Församlingens första kyrkoherde, Nils Widner, hade en dröm,
en vision om diakoni i Saltsjöbaden! Han grundade därför 1918
en diakonikrets med ”syfte att inom församlingen stödja och
befrämja församlingsvården i kyrkligt och socialt hänseende…”.
De år då församlingen har haft en egen diakon anställd har
kretsen bidragit ekonomiskt och gett praktiskt stöd åt diakonens
verksamhet.
Drömmen lever vidare hos oss som är Saltsjöbadens församling idag, drömmen om en kyrka där barnen och ungdomarna
är kyrkans framtid! 2011 firade församlingens förskola 20 år.
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Den har alltsedan starten varit och är mycket uppskattad av
församlingens föräldrar. Förskolan flyttade år 2012 in i nybyggda lokaler vid Samskolan innebärandes att ett utökat antal barn
kunde beredas möjlighet att gå i kyrkans förskola. Förskolan
är viktig del av verksamheten eftersom den bidrar till att fånga
upp framtidens församlingsbor, och även deras föräldrar.
Vid kyrkovalet 2013 valdes ett kyrkofullmäktige som i likhet
med tidigare är partipolitiskt oberoende.

kyrkobyggnader
Församlingshemmet
Församlingshemmet som invigdes 1971 är mycket uppskattat
både till funktion och utseende. Det är dock idag i behov av
omfattande renovering, med hänsyn till bl a miljö- och tillgänglighetsanpassning.
Uppenbarelsekyrkan
Under senare år har bergvärme installerats. Tak och torn har
genomgått omfattande renoveringar. Ytterligare förbättringar
har gjorts såväl interiört och exteriört. Ett tydligt exempel inne
i kyrkan är församlingens Barnkyrka.
Skogsö kyrkogård och kapell
Kapellet har under de senaste åren fått ny entré och helrenoverad källare med bl a en fin samlingslokal.
Prästgården och klockarbostaden
När Uppenbarelsekyrkan byggdes var den nuvarande kyrkoherdebostaden en privatbostad. Den köptes senare in av församlingen och gjordes om till expedition och bostad åt kyrkoherden.
Hem för gamla
Kyrkoherden Per Lundberg hade en dröm om ett hem för gamla!
Han tog på 50-talet därför initiativet till att inrätta en fond, Hem
för gamla som fick sina medel genom insatser från församlingsborna. Fonden blev en grundplåt till det som kom att bli Syrengården där församlingen genom en stiftelse äger två lägenheter.

Omvärlden i fakta och statistik
geografi

Avståndet till Uppenbarelsekyrkan kan från vissa områden i
församlingen upplevas av de boende som stort. Församlingen
erbjuder kyrktaxi för att underlätta för de boende att ta sig till
församlingens gudstjänster och verksamheter.
Saltsjöbadens församling gränsar till Fisksätra som tillhör
Nacka församling. Trots närheten ligger områdena ”långt” från
varandra. De boende i Fisksätra har postadress Saltsjöbaden
och därför tror en del att de tillhör Saltsjöbadens församling,

Omvärlden med vuxenglasögon

Medarbetarna, frivilliga och förtroendevalda ger sin syn på omvärlden
och utmaningarna:
”Vi når ut eftersom vi står stabilt på
vår värdegrund.”
”Ytorna är många – hur homogent/heterogent är Saltsjöbaden
egentligen. Det finns en stark relation
till kyrkan. Saltsjöbaden är lite av en
småstad (jmfr liten norrlandsstad dvs
händer det så händer det i kyrkan) i
Stockholm.”
”Vi är vardagsdiakoner, vem avlastar oss och ger oss stöd vid tunga
diakonala samtal?”

”Församlingen behöver utmaningar
(teologiska och intellektuella) i positiv
bemärkelse – detta gäller både medarbetare och församlingsbor.”
”Mänskliga relationer är det viktigaste.”
”Hur ska våra grupper bli självgående?
Hur ska vi få fart på vårt ungdomsarbete – skapa ringar på vattnet. Vår
konfirmandverksamhet är uppskattad –
hur ska vi hantera det – ingen veckoläsning – två strömstadsläger. Kan vi få ett
bättre diakonalt arbete?”
”Tänk när vi har en diakon som jobbar ”brett” mot ungdomar, barn och
familj och äldre! Ungdomsdiakoni /
Barnfamiljediakoni / Äldrediakoni”

vilket inte stämmer, de tillhör Nacka församling. Missförståndet blir tydligt i samband med förrättningar, särskilt vid
begäran om gravplats på Saltsjöbadens kyrkogård Skogsö.
Församlingen äger redan nu tillräckligt med kyrkogårdsmark
på Skogsö för att kunna möta framtida behov.
Drömmen om samverkan/nätverkan; över gränserna - många goda
krafter som arbetar för samma goda sak! Men också lokala föreningar och organisationer inom ”gränserna” i Saltsjöbaden - som
samverkar för något gott! Det är vår dröm om mission possible!

natur

Saltsjöbaden präglas i hög grad av närheten till natur och
vatten. Baggensfjärden med Neglingeviken, Pålnäsviken och
Moranviken, Vårgärdssjön och Lundsjön samt Erstaviken ger goda
möjligheter för bad sommartid och för skridskoåkning på vintern.
Erstaviksbadet är mycket populärt och tar emot ett stort antal
besökare ifrån hela stockholmsområdet. Det finns dessutom många
vackra naturområden inom församlingen som saltsjöbadsborna flitigt utnyttjar för rekreation och motion. Ett sådant populärt område
är Tattby naturreservat som gränsar till Uppenbarelsekyrkan. Ett
annat är Skogsö naturreservat som omger kyrkogården. Naturen är
nära. Drömmen om att Naturen, djuren och människorna hör ihop!
Det är Guds dröm om att allt hör ihop!

bebyggelse

Bebyggelsen i Saltsjöbaden består till övervägande del av egna
hem. Det har skett en förtätning av boendet genom att de ursprungligen stora tomterna successivt styckats av och nya villor
har därefter kunnat byggas, t ex i Rösunda och på Vår Gårds
område. Flera områden med flerfamiljshus finns sedan sent
60-tal och tidigt 70-tal. Några flerfamiljshus som har tillkommit på senare tid är belägna vid Saltsjöbadens station och kring
Saltsjöbadens sjukhus.
På Skogsö och Älgö pågår fortsatt en omvandling från fritidsboende till permanentboende, vilket bl. a ställer nya krav på den
kommunala servicen. På Älgö behöver t ex en ny förskola byggas.
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”Kyrkan är möten mellan människor”
”Skogsö tar 45 personer och nu
kommer det 73 personer i begravningsföljet, vem tar den smällen?”
”Folk bryr sig. Bra med öppettider i
kyrkan och på Skogsö.”
”Öka integrationen mellan förskolan
och kyrkan för att överbrygga
vi-och-de-glappet. Då skulle det
vara lättare för kyrkan att fånga upp
”gamla” förskoleföräldrar. Att inte allt
var en diskussion om pengar. Istället
borde finnas en tydlig strategi vad
församlingen vill med förskolan. Hela
församlingens framtida grogrund finns
i barnen på förskolan.”

”Projektupplägg med tydlig början
och tydligt slut är bra, det passar folk i
vår tid. Alla vill hitta ett bra sammanhang att vara en del av.” Drömmen
om ett sammanhang är att vara del av
Missionen: ”finna en tro som bär...”
”Ny dynamik i arbetslaget. KHs prägel
blir tydligare. Kyrkan måste synas, livet
runt kyrkan dog när förskolan flyttade.
Kyrkan skulle finnas på Tippen (centrum)
– då fanns den mitt i byn.” Drömmen
om Kyrkan mitt i byn! Det är en del av
vårt uppdrag, det vi kallar Wmission
possible”: att vara där människor är!
”Församlingsborna vill känna glädje,
gemenskap och kärlek, dessutom är de
nyfikna.” Självklart är detta en del av
Missionen: ”leva ett liv i kärlek...”

befolkning

Antalet invånare i församlingen ökar bara långsamt. Det tillkommer få nya bostäder och de områden som kan exploateras
i framtiden är få. Befolkningsökningen fram till år 2020 antas
stanna vid 1 500 invånare, enligt Nacka kommuns prognos.
Älgö väntas under perioden växa med 500 personer. Förtätningen i och omkring Saltsjöbadens centrum mot slutet av
perioden kan komma att ge ett mindre befolkningstillskott.
Andelen kyrkotillhöriga är generellt sett hög i församlingen och
har under den senaste 10-årsperioden legat mellan 75-80 %. En
del av dem som flyttar till Saltsjöbadens församling har redan
innan de flyttat till församlingen gått ur Svenska kyrkan. Detta
är en del av förklaringen till den sjunkande, men ändå fortsatt
höga, andelen tillhöriga i Saltsjöbaden.
Drömmen om att höra ihop, att vara en del av något större.
Vi har alla olika ingångar till kyrkan, olika hur vi tror och tänker om Gud, livet och döden. Men drömmen om att höra ihop,
att vara en del av något större finns där ändå.

befolkningsstruktur

Det antas att ungdomarna flyttar ifrån församlingen efter att
de slutat skolan. Det har tidigare funnits en tydlig tendens att
de i stor utsträckning återvänder i samband med att de bildat
familj. Det var inte ovanligt att minst en av de föräldrar som
flyttade till Saltsjöbaden hade sina rötter i församlingen. Idag
flyttar unga familjer fortfarande tillbaka till församlingen.
En utflyttning sker i samband med att församlingsborna uppnår pensionsåldern. Bristen på lämpliga bostäder i Saltsjöbaden
liksom en önskan att bo i Stockholms stad medför att en del
äldre flyttar ut från församlingen.

arbetsliv och ekonomi

De största arbetsplatserna inom församlingen är den kommunala skolan, Grand Hotel Saltsjöbaden, Saltsjöbadens sjukhus,
konferensanläggningen Vår Gård, Sjötäppans äldreboende,
Saltsjöbadens Vårdcentral, Familjeläkarna och Neglinge Center
med ett fyrtiotal hyresgäster, huvudsakligen småföretag. Butikerna i Saltsjöbaden Centrum, liksom de butiker som ligger i

andra närcentra i kommunen, möter en tilltagande konkurrens
från de stora affärscentra som byggts i Nacka och Sickla.
Antalet aktiebolag (ofta enmansbolag med kontoret hemma i
bostaden) är högt i förhållande till folkmängden. Under sommarmånaderna pågår många aktiviteter i anslutning till hamnen och Badholmen. Restauranger och matställen har etablerats
som skapar sommarjobb. Saltsjöbadens församling bebos i stor
utsträckning av höginkomsttagare. Detta medför bland annat
att församlingen, i förhållande till sin budget, betalar en ojämförligt hög utjämningsavgift.
Det finns en risk att man bland församlingsborna betraktar kyrkoavgiften som en av de få ”skatter” man kan välja att avstå
från att betala, nämligen genom att lämna Svenska kyrkan.
Detta antagande stärks av att det övervägande antalet utträden
äger rum i september månad, alltså just före den 1 november
som är sista dag för anmälan om utträde för att detta ska gälla
påföljande år.
Kyrkoavgiftens ekonomiska konsekvenser för den enskilde är
inte försumbara. Den genomsnittliga inkomsten för dem som
begär utträde är ofta flera gånger högre än för församlingsborna i gemen. Församlingen har till kyrkliga instanser påtalat
behovet av att en maxtaxa för kyrkoavgiften införs (samt att
begreppet ”begravningsavgift” ersätts med ”gravavgift” för att
tydliggöra vad som ingår i avgiften).

fritid

Saltsjöbadsföräldrarna är i hög grad aktiva när det gäller att
uppmuntra och stödja sina barns utveckling. Detta tar sig uttryck i att föräldrar engagerar sig påtagligt och aktivt i barnens
skolgång och fritidsaktiviteter. Saltsjöbadens Idrottsförening
(SIF) och Saltsjöbadens Slalomklubb, Saltsjöbadens Sjöscoutkår, Saltsjöbadens Golfklubb, Saltsjöbadens Lawntennisklubb
och Skota Hem är framträdande föreningar som fostrat många
skickliga idrottare både på nationell och på internationell nivå.
Detsamma gäller för KSSS som har sitt seglingscentrum i Saltsjöbaden och som engagerar många entusiastiska seglare och
seglarföräldrar från tidig vår till sen höst.
Föräldraengagemanget är en stor tillgång också för församlingens barnverksamhet även om det är svårt för föräldrarna
att få tid för att gå i kyrkan och få del av det kristna budskapet. Församlingens förskola Nyckelpigan är i dagsläget starkt
bidragande till att föräldrar ändock tar sig tid att gå i kyrkan.
Samverkan och nätverkande skapar många goda krafter som
verkar för en god sak!

kultur

Genom åren har ett antal kända konstnärer varit bosatta i Saltsjöbaden. Här kan nämnas Olle Hjortzberg, Isaac Grünewald,
Sven Erixson (Xet), Oskar Bergman och Stellan Mörner. Idag
har både skulptören Peter Linde och målaren Lennart Jirlow
ateljé i Saltsjöbaden. I Grünewaldvillan (Isaac Grünewalds
tidigare ateljé) och på Vår Gård förekommer regelbundna kulturella evenemang som konstvisningar (Vår Gård har en utsökt
samling verk av svenska konstnärer) och konstkurser, men
också konserter och föreläsningar mm.
Biblioteket har ändamålsenliga och trivsamma lokaler Saltsjöbadens affärscenter.
En av de stora bärarna av kulturen i Saltsjöbaden är församlingen både med vår Uppenbarelsekyrka och med vår församlingskulturella verksamhet. Församlingen arrangerar regelbundet mycket uppskattade konserter med både kända och mindre
kända artister. Vidare anordnas kurser och föreläsningar i andliga ämnen. Vi ser en möjlighet att knyta än starkare band för
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kulturell samverkan bland olika verksamheter i Saltsjöbaden
Här finns tydliga kopplingar med Nathan Söderbloms tankar
om en Gud som uppenbarar sig i världen på många olika sätt:
i bibelordet, musiken och kulturen! Det är tankar som vi vill
bygga vidare på i Saltsjöbadens församling.

trossamfund & annan andlighet

Det finns inga andra trossamfund än Svenska kyrkan verksamma i Saltsjöbaden. Den buddistiska organisationen Soka Gakkai ordnar seminarier och har sitt säte i Villa Baggås som ligger
väl synligt på en av de högsta punkterna inom församlingen.
Vi ser hos ett ökande antal människor en önskan om att få
ut något mer ur tillvaron efter att de materiella behoven mer än
väl har blivit tillgodosedda. Denna önskan skapar efterfrågan
på kurser på olika former av Yoga, Mindfullness, Meditation,
Tai-Chi, mm.

Omvärldsanalys

Baserat på de många, långa och djupa samtalen i alla dimensioner med barnen, medarbetarna, frivilliga, förtroendevalda
och församlingsbor samt utifrån fakta och statistik har vi
byggt en tydlig bild av vårt nu-läge. SWOT-analyser har hjälpt
oss att analysera våra möjligheter, hot, styrkor och svagheter.
Församlingen jobbar sedan hösten 2002 med verksamhetsstyrning och uppföljning i en strukturerad process. En viktig
del i detta arbete är just SWOT-analyserna. I processarbetet
med att tänka igenom och besluta om verksamheten deltar
förtroendevalda och medarbetare, såväl tillsammans som i
respektive grupper.

Församlingens vision ”Var dag med Gud”
vilar stadigt på vår mission ”Vi skall utifrån den kristna
tron bidra till att de som lever och vistas i Saltsjöbadens
församling ska finna sin Gud, få en tro som bär och leva
ett liv i kärlek”.

Missionen är vårt uppdrag och vi ser den som ”Mission possible” som för oss handlar om ”att göra möjligt” både lokalt
och globalt
Gud har en dröm för sin värld. Att det kan vara så enkelt:
att vi tar hand om varandra, hjälper varandra. Här - där vi är,
där vi bor! Och Där - solidarisera med människor i nöd.
Vårt uppdrag: att göra tydligt i alla våra verksamheter och gudstjänster Vem Gud är, Hur Gud är, Var Gud är. Vi vill göra detta
genom berättelserna och våra samtal, förmedla en bild genom
musik, genom babysång, ja, genom alla grupper. Uppdraget är
inte bara livslångt, det är evighetslångt. Det är kyrkans uppdrag,
vårt uppdrag, vår Mission – ”Mission possible”
Vi lever upp till vår mission bl a genom vårt pastorala program samt det som i allt ska känneteckna vår församling, våra
tydligt definierade framgångsfaktorer ”Tillgänglighet, Andlighet och Beröra i vardagen”.
”Vi drömmer om hur vi skulle vilja att det var…” Barnen,
ungdomarna, medarbetarna, frivilliga och förtroendevalda
har fått drömma på temat ”Ingen dröm är för liten och ingen
dröm är för stor”

”Det skulle finnas en häst eller hund i Kyrkan och Thomas
(prästen) borde berätta mer om det som är viktigt.”
”Vi har kyrkan i centrum – kyrkan är ett nav.”
”Tvärreligös dialog måste till – samtidigt måste vi våga sätta
ramar. En kyrka för alla åldrar. Bredd med ex vis ”alla-kansjunga-kör”, ungdomskör, 20-30-kör.”
”Kyrkan är relevant i vardagen och ger mervärde.”
”Fånga upp fler i ungdomsverksamheten efteråt. Motiverade
resurser i form av anställda.”
”Levande gudstjänster. Att FIN kan vara ett verktyg att hjälpa
oss att synliggöra vår vision samt hur vi arbetar med mission
i vardagen och vardagsdiakoni. Det viktiga är människomötet
och att vi kan se behoven.
”Kyrkan arrangerar musikevenemang.”
”Donera mer pengar till organisationer.”
”Kyrkan borde göra en regnbåge för de är så vackra.”
”Vi tar vara på ”brinnande” själar och stöttar dem.”
”Eftersom att jag gillar det som det är nu så skulle jag inte vilja
ändra på något.”
”Att Klockarbostaden blir ett ”Ungdomens hus”. Att vi får en
diakon och ytterligare en pedagog. Att vi tar flyktingfrågorna på
allvar. Att arbetslaget blir mer integrerat. Gudstjänst med ord
genom kroppen – hitta ett språk som funkar. Inga fler själlösa
böner.”
”Drömmen, det som skulle kunna bli bättre, kanske att vi repeterar mer.”
”Kyrkan erbjuder forum för träffar.”
”Hur ska vi behålla ungdomarna – låt dom bestämma vad dom
vill göra – läxläsning – låt dom komma och bara vara. Flyktingar – kan kyrkan bli kommunikatören i lokalsamhället – uppviglaren. Berätta berättelserna – Våra lokala – Gravarnas – De
bibliska. Ett kommunikativt blad – inte informativt. Miljöanpassad vagnshall – ett absolut måste – ju förr dess bättre.”
”Flera präster.”
”Vi är nyfikna på omvärlden.”
”Tänk om man fick bygga lego i Kyrkan. Thomas (prästen)
borde prata mer om Jesus och Gud om dom som är döda uppe i
himlen.”
”Kyrkan ska synas i Saltis.”
”Jag tycker att församlingen inte behöver göra något annorlunda.”
”VI hittar gyllene medelvägar till Fisksätra.”
”Framförhållning, djupa egna systemstöd och tid. Planering och
samordning – fart och riktningshållare.”
”Att Förskolan blir en tydlig del av församlingens vision. Då
skulle inte diskussionen kring om en ny lekstuga ska ställas mot
en körresa bli en fråga i kyrkofullmäktige.”
”Det man kan förbättra är att fixa fler läger och resor.”
”Vi har bryggudstjänst med ”bergspredikan”.

vad har vi sett mer konkret…

SWOT-analyserna har tydligt pekat ut våra möjligheter och styrkor samtidigt som de visar vilka hot och svagheter vi ska vara
ödmjuka inför. Några av dessa är:
Möjligheter i omvärlden
Våra möjligheter att gå utanför
Möta behovet av andlighet
Öka kunskapen om vår diakoni
Fylla igen de sociala gapen
Använda ett enklare språk
Hållbart budskap
Möta det ökade behovet av värdegrundsarbete
Öka vår närvaro i samhället
Liten ”tight” organisation
Barn, ungdom och föräldrar
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Hot i omvärlden
För dyrt
Tidsbrist
Svårt att nå igenom det allmänna ”bruset”
Medlemstapp
Sammanslagning till storförsamling
Att vi inte uppfattas som relevanta
Ekonomin
Bristande tillit
Förtroendevalda tar inte sin uppgift på tillräckligt stort allvar
Starka sidor
Medarbetare och frivilliga – stort engagemang och gott ledarskap
Kyrkofullmäktiges sammansättning – bred kompetens
Värme – ”jag ser dig” ”jag bryr mig”
Stark tradition
Diakonin
Många aktiviteter
Musiklivet
Förskolan
Hemsidan – kommunikation
Kris- och katastrofberedskap
Svaga sidor
Att medlemmarna inte känner till vårt diakonala arbete
Okunskap
Outnyttjade talanger
Diakon saknas
Församlingshemmets skick
Vi syns för lite
Begränsade resurser för undervisning
Når inte de utsatta
Kyrkan gör inte tillräcklig skillnad
Kyrkans placering i samhället
Mot bakgrund av SWOT-analyserna har riktningen framåt
kunnat tas ut. Under detta arbete som skedde i ett antal grupper
framkom följande:
Vi vill vara en naturlig del av livet i Saltis
Folk är medvetna om att vi gör skillnad i Saltis
Vi vill att fler ska engagera sig
Vi är en inspiration för andra församlingar
Vi är ett ”nav” i samhället
Vi når alla
Vi ger mer värde – mervärde, vardag – var dag
Vi är nyfikna på omvärlden
Vi finns mitt i byn
Vi finns till för våra medlemmar
Vi har utvecklat samarbetet med Fisksätra
Vi når ut
Vi är en hållbar kyrka – miljö, ekonomi och relevans
Vi pratar om dopet med och för vuxna
Vi knackar dörr och bygger fysiska relationer
Vi bedriver Söndagsskola för alla åldrar
Vi har vuxenstund med olika teman
Vi bedriver Gudstjänst ute bland folk – Älgökyrkan
Vi är kyrka i hemmet – Platån, Tippen och Berget
Dessa punkter har diskuterats och vridits och vänts på och
tillsammans med våra drömmar ger de oss förutsättningar att
definiera ett önskat-läge i form av fem tydliga fokusområden.
Det efterföljande pastorala programmet hjälper oss att gå från
nu-läge till önskat-läge och ju närmare vi kommer vårt önskatläge ju mer lever vi upp till vår vision Var dag med Gud.

Vi säkerställer att våra drömmar har relevans för våra församlingsbor genom att vi lyssnar på synpunkter från dem. Synpunkter får vi bl a genom samtal, möten och kundenkäter”.

fem fokusområden inom de närmaste åren

För att församlingen ska nå sitt önskat-läge och därmed vara
relevant för församlingsborna har medarbetare tillsammans
med kyrkorådet gemensamt prioriterat och valt ut följande
punkter att mål- och aktivitetssätta inom ramen för kyrkorådets och förskolans verksamhetsplaneringsprocess:

hållbar
relevant
nav
mervärde
möte

Vi skall vara relevanta för våra
församlingsbor (barn, ungdomar
och vuxna)
Vi skall vara en hållbar kyrka – miljö,
ekonomi, socialt och andligt
Vi skall vara navet ”mitt i byn”
Vi skall vara möten mellan människor
Vi skall vara utåtriktade och nyfikna
för att leverera mervärde till våra
församlingsbor

Det pastorala programmet

Församlingens grundläggande uppgift är enligt KO att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
Det är utifrån denna uppgift som församlingen har definierat sin
vision som vilar på församlingens mission. Missionsförklaringen
är uppdraget och tjänar som syfte i verksamhetsplaneringen och
används för att på ett sammanfattande sätt beskriva församlingens verksamhet i den externa kommunikationen.
I allt gäller det pastorala programmet samtidigt som den pastorala praxisen är föränderlig. Tillämpningen förändras därför i
takt med att medarbetare och verksamhet utvecklas.

gudstjänst

Jesus hade en dröm om det viktigaste i livet:
Älska Gud och din nästa och dig själv
Paulus hade en dröm om det viktigast i livet:
Tro, hopp och kärlek. Och störst av dem är kärleken
Vi har en dröm om det viktigaste i livet för Saltsjöbadens församling: Tron och Hoppet på Guds kärlek i Jesus Kristus som
bär och omsluter hela skapelsen: djuren, naturen och människorna. Det är Saltsjöbadens församlings viktigaste uppdrag att
gestalta denna kärlek. Varje gång vi samlas och firar gudstjänst
tillsammans så vill vi att denna dröm blir tydlig och synlig genom vår mission: att finna sin Gud, få en tro som bär och leva
sitt liv i kärlek
Våra gudstjänster ska bygga på Närhet, Enkelhet och Andlighet. Våra gudstjänster ska vara tillgängliga, de ska vara andliga
och de ska beröra människor. (Våra framgångsfaktorer: Tillgänglighet, Andlighet och Beröra i vardagen) Det ska vara nära
mellan medarbetare och gudstjänstfirande, det ska vara nära
mellan barn och vuxen, det ska vara nära mellan människa och
Gud. I gudstjänsten vill vi ge rymd, närhet, enkelhet och Andlighet genom många olika uttryck: ord, musik, tystnad, rörelse
och dans. På så vis får alla sinnen plats i gudstjänsten.
Gudstjänsten ska vara en mötesplats mellan människa - människa och människa - Gud. I våra gudstjänster är det viktigt
med tydlighet och enkelhet. Att vi firar gudstjänst så att folk
förstår. Vi pratar så att barnen och ungdomarna förstår, då får
vi alla andra med på köpet!
Vi är inte rädda för att pröva nytt vilket gör våra gudstjänster lustfyllda. Samtidigt har Saltsjöbadens församling sina rötter
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i den världsvida kristna kyrkans mångåriga traditioner.
Vi drömmer om att HELA församlingen finns speglad genom
församlingens förskola Nyckelpigan, genom våra konfirmander
och ungdomar och alla vuxna. I kyrkan och i Skogsö kapell.
Att Gud finns där. Varje dag, varje stund. Mitt ibland oss!
Viktiga ledord när vi firar gudstjänst i Saltsjöbadens församling
Vi drömmer Guds dröm tillsammans om Tro, hopp och kärlek
”Där två eller tre är samlade i mitt namn där är jag mitt
ibland er!” Där Gud är där är du! Där du är där är Gud!
”Fred och Frid” Vi hälsar varandra med Guds fred och tar i
hand
Gemenskap och delaktighet
Prata från oss själva, inifrån. Närvaro.
Det kommer ifrån hjärtat. Inifrån. Äkta och ärligt. Grundat i
oss själva.
Personligt tilltal med närvaro, så att gudstjänstbesökarna
känner igen sig. Det ska finnas Närvaro, Lekfullhet, Glädje,
Andlighet och Allvar i våra gudstjänster.
Leka gudstjänst.
Musik, Dans och Rörelse

undervisning

För oss är undervisning en berättelse. Berättelsen med stort B
om Guds dröm för sin skapelse: allt och alla hör ihop med Gud
i Tro, Hopp och Kärlek. I respekt och samhörighet: en enda
mänsklighet och en enda jord.
Vi vill berätta Berättelsen om Gud! Vi vill berätta den så som
Jesus berättade för sina lärjungar, för folket, för människorna;
om Guds dröm för världen. Jesus berättade om tro, hopp och
om kärlek och han berättade det med sitt liv. Det är vårt uppdrag
att berätta Berättelsen om Gud vidare, ge den vidare till andra,
på det sätt vi förmår, med och i våra egna liv gestalta berättelsen
om tro, hopp och kärlek. Vi tror att vi kan lära av varandra och
andra, genom levda liv och genom bibelns berättelser. Vi tror att
vi kan lära oss av våra personliga och gemensamma erfarenheter
av Gud. Vi vill dela den berättelsen med varandra! Vi vill dela
våra tankar om tro och tvivel, hopp och sorg, kärlek och rädsla.
Vi vill drömma Guds dröm tillsammans!
Vi berättar om Gud, vi lär oss om Gud, vi pratar om och med
Gud. Vi berättar genom dop och nattvard, genom konfirmation, vigsel och begravning. Vi berättar i alla våra gudstjänster,
verksamheter och möten med människor.
Vi vill ge barn och ungdomar en relation till bibelns berättelser som ger barnen och ungdomar Tro, Hopp och Kärlek!
Vi gör detta bland annat med hjälp av bibelns berättelser:
I mötet med barnen på vår förskola men också i mötet med
andra förskolor i Saltsjöbaden
Skolvandringar om Påsken
Julspelet, Barnens julspel och Krubbvisningar om julen.
Vi vill ge vuxna en relation till bibelns berättelser. Vi gör detta
bland annat genom vuxengrupper som Stillhet och Ro, Livets
pärlor, Bibelstudium och många andra kurser.
Vi vill berätta Berättelsen om Gud för alla åldrar: från babysång till förskola och skolor, kyrkans körer för barn, ungdomar
och konfirmation och unga ledare.

diakoni

Vi tror att Guds diakonala dröm för skapelsen är en värld där
vi tar hand om varandra, hjälper varandra! Därför att vi hör
ihop: naturen, djuren och människorna. Diakoni handlar om
att höra ihop och om mötet och möten med människor. Diakonin är ett konkret sätt att visa att vi bryr oss om, hjälper och

tar hand om varandra. Vi vill genom handling visa att vi hjälper varandra, att vi bryr oss och att detta inte bara är tomma
ord. Ord som blir handling och agerande. Vi vill inte bara vara
Ordets hörare utan också dess görare.
Några viktiga sammanhang där våra ord blir till handling:
Förskolan
Familjeläger
Lovläger
Flyktingar och akutboende
Sjötäppan och Sjukhuset
Tisdagsluncher
Utflykter
Vi har flera grupper inom kyrkan som bryr sig om och tar hand
om, många händer som hjälper på många olika sätt och i olika
sammanhang. Några av dessa grupper är Volontärgruppen,
Internationella gruppen, Diakonikretsen och Saltarkören. Vi
vänder oss också ”utanför kyrkans väggar” och samverkar och
nätverkar med lokala föreningar och organisationer i vårt samhälle. Det är så vi vill leva vår diakonala dröm, där vi möter
varandra med respekt både i samtal och konkreta handlingar.
Vi ser samtalen i möten med människorna som avgörande.
Samtalen är många och av olika karaktär och dimensioner.
Samtal om tro och tvivel, om relationer, om tonårstid och om
att bli gammal, om sorg och kärlek, om själens nöd och befrielse i biktens samtal.
Vi tror på mötet i varje samtal och vårt behov av att få prata
om det som tynger oss, det som är svårt. I mötet, i samtalet
hjälper vi varandra, stöttar varandra, tröstar och ger kraft.
Detta diakonala samtal vill vi ska finnas närvarande i alla våra
gudstjänster och alla våra verksamheter och alla våra möten.
Orden vi säger, men också närhet och närvaro utan ord.
Vi tror att Guds diakonala dröm för sin skapelse gestaltas
tydligast genom Jesus Kristus, genom hans liv, död och uppståndelse. Jesus mötte alla dem som ingen annan ville möta: utsatta, prostituerade, tullare och så barnen förstås! Jesus gjorde
inte skillnad på människor och det ska inte heller vi göra. Människor fick chans till att börja om, en nystart, nya möjligheter.
Vi strävar efter att församlingens diakoni kan spegla Jesus ord:
Allt du vad du vill att människorna ska göra för dig det ska du
också göra för dem.
Vårt pastorala program för Gudstjänst, Undervisning och Diakoni sammanfattas i församlingens mission:
”Vi skall utifrån den kristna tron bidra till att de som lever och
vistas i Saltsjöbadens församling ska finna sin Gud, få en tro
som bär och leva ett liv i kärlek”.

visioner om vart vi vill och konkreta steg de
närmsta fyra åren

Knut A Wallenberg hade en vision om en kyrka ”mitt i byn”.
Det är också vår vision idag - en kyrka ”mitt i byn” som är Var
dag med Gud.
Några konkretiseringar av vart vi vill nå de närmaste fyra åren:
Vi renoverar vårt församlingshem för att vara relevanta för
våra församlingsbor, barn, ungdomar och vuxna!
Vi satsar på Kyrkan och Berättelserna; att göra kyrkans rum
viktigt för alla åldrar!
Vi satsar på Kyrkan och Kulturen; ett att sätt göra kyrkan
aktuell i människors vardag och liv!
Vi satsar på Kyrkan och Barn & Ungdom; det är vår framtid
som kyrka!

Verksamhet på minoritetsspråk

Utifrån församlingens syfte finns ett ansvar för dem som omfattas av ett annat språk. Det teckenspråkiga arbetet bland döva
och hörselskadade liksom arbetet bland samiskspråkiga sker i
samverkan med stiftsorganisationen. Det finskspråkiga arbetet
regleras genom avtal med Boo församling. Pågående utredning
och remiss kan ge en annan framtida form för åtagandet.
För övriga minoriteter och för dem med särskilda behov har
församlingen likaså ett ansvar i sin verksamhet. Kyrkoherden,
diakonen och diakonikretsen beaktar och bevakar dessa områden och vidtar åtgärder utifrån behov.
Kyrkorådet anvisar särskilda budgetmedel som täcker utgifterna för denna verksamhet.
Av församlingens samlade personal är hälften heltidsanställda
medan övriga har mellan 75 och 90% arbetstid. Vi har valt att
lägga ut information, ekonomi, data och bygg på konsulter för
att kvalitetssäkra verksamheten. En inte oväsentlig del av församlingsarbetet sker genom frivilliga insatser. För detta har en
särskild frivilligkår bildats med idag ett trettiotal medlemmar
under ansvar av kyrkoherden.

Samverkan

Saltsjöbadens församling samverkar med övriga församlingar i
Värmdökontrakt inom bland annat följande områden:
Vissa gemensamma informationsinsatser vid t ex kyrkovalet
Kontraktskonvent två-tre gånger per år för präster och personal engagerad i församlingsvården
Kyrkoherdesamlingar några gånger per termin
Kontraktssamlingar för diakoner, informatörer, musiker och
administrativ personal

Saltsjöbaden i maj 2016

Lars Berglund
kyrkofullmäktiges ordförande

Thomas Arlevall
kyrkoherde

bilagor

Handlingsplan för konfirmandverksamheten
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Barnkonsekvensanalys Domkapitlets regler

h an d l i ngs pl a n för ko nfirmandve rk sam he t e n
konfirmation

Församlingen erbjuder tre olika former av konfirmation. Ett
alternativ åker till Strömstad, ett åker till Assisi och ett alternativ läser helt på hemmaplan. Vi når under dessa tillfällen drygt
70 ungdomar. Under konfirmationsåret möter vi också dessa
ungdomar i Ung i Kyrkan. Det är ungdomskvällar där vi möts
för att lära känna varandra bättre men också ett tillfälle att lära
sig mer om kyrkan.
Det är många som engagerar sig som ungdomsledare efter att
de har konfirmerat sig. Vi erbjuder en ledarutbildning åren efter
konfirmationen och sen får de unga ledarna följa med på läger
och leda konfirmander. Ungdomsledarna kan också finnas med
i annan verksamhet som tex barnkör gudstjänst osv. I församlingen har vi ungdomar som är ledare från det att det själva just
har konfirmerats upp till långt förbi 18 år.

Vi anordnar träffar för ungdomsledarna några gånger per
termin där de möts oavsett vilken grupp de är engagerade, med
möjlighet att bygga relationer och samverka mellan grupper de
är ledare för. En gång per termin reser alla ungdomsledare och
ungdomar som är engagerade i församlingen bort en helg för
att arbeta med både sin egna tro och planera framåt.
Ungdomarna ges mycket frihet och ansvar och det har under 2015
startats upp en Kyrkans unga grupp helt på ungdomarnas egna initiativ. Under insyn av församlingspedagog och kyrkoherde arbetar
kyrkans unga med att ge ungdomar i Saltsjöbadens församling en
möjlighet att träffa andra ungdomar som är intresserad av kyrkan
och att ”finna sin Gud, en tro som bär och leva ett liv i kärlek”.

Andel konfirmerade i % av kyrkotillhöriga 15-åringar
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ba rnkons ek ve n sanaly s (B K A )
Kyrkoordningen och Barnkonventionen - en plattform för BKA
I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför
särskilt uppmärksamma i Svenska kyrkans verksamhet. Det är
vad Kyrkoordningen säger. Varje BKA är därför ett direkt stöd
för dem som Jesus vill stödja och samtidigt ett vittnesbörd om
vem Jesus är och vad han står för.

Bakgrund

Saltsjöbadens församling har i syfte att säkerställa delaktighet
för åldersgruppen 0-18 år upprättat denna BKA, som ska utgöra ett stöd och en checklista för församlingen och dess ledning i
samband med löpande beslut såväl som strategiska beslut.

Kartläggning

Jesus kallade till sig ett barn och ställde det framför lärjungarna
och sa:
– Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni
aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här
barnet är störst i himmelriket. Matteus 18:1-4
I samklang med Kyrkoordningen och kristen tro lyfter FN:s
barnkonvention särskilt fram fyra grundläggande principer som
avgörande för barnens (0-18 år) rättigheter.
Förbud mot diskriminering (artikel 2)
Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3)
Rätten till liv och utveckling (artikel 6)
Rätten att få komma till tals (artikel 12)

Saltsjöbadens församling har valt basera kartläggningen dels på
statistik om dop och konfirmation samt församlingens verksamhet med barn och unga. Församlingen har också lagt ner ett
gediget arbete på att samtala med barn och ungdomar i den aktuella åldersgruppen om deras drömmar och önskemål. Denna
kartläggning utgör en ”basbild”. I vissa strategiska beslut kan
separata kartläggningar komma att krävas.

Döpta i % av födda som vid årets slut var
medlemmar eller antecknade
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Kartläggning av församlingens
arbete med barn och unga
förskolan Nyckelpigan (1-6 år)

Saltsjöbadens församling är huvudman för förskolan Nyckelpigan. Här har församlingen sin allra största regelbundna
kontaktyta med barn i åldrarna 1-6 år och deras familjer. Flera
av de anställda i kyrkan är delaktiga i det pedagogiska arbetet
med Nyckelpigans unika profil Natur, Musik & Andlighet,
både i förskolans miljö och i Kyrka-För-Skola. Förskolan är
också med i några gudstjänster per år.

barnkörer (4-10 år)

Barnkörer bedrivs i församlingens regi för barn mellan 4 till
11 år. I detta arbete träffas barn och kyrkomusiker och genom
sångträning, konserter, julspel samt gudstjänst 4-5 gånger per
termin. Med i arbetet finns också präst och pedagog.

förskolor och skolor (3-15 år)

Under året bjuder vi in skolor och förskolor till olika visningar
i kyrkan. Vid påsk bjuds årskurs 2 in till påskvandringar och
vid jul bjuds alla förskolor in.
Skolorna bokar in egna besök i kyrkan i samband med skolornas egen religions- konst eller historieundervisning. Församlingen bekostar även Bibeläventyr som vi erbjuder till årskurs 4
och 5.

kyrka-för-skola (3-6 år)

En gång i månaden har vi Kyrka-För-Skola då vi bjuder in alla
förskolor i församlingen till en nära och enkel gudstjänst som
bygger på dramatiserade bibelberättelser, viktiga teman och
mycket musik.

lovläger (9-13 år)

Under loven har vi olika former av lägerverksamhet för barn
i mellanstadiet; som ex teater, bak & pyssel, utflykter till Tom
Tits, skidåkning i Saltis backen. Församlingen har då ofta
samarbete med fritidsgården vid dessa läger då vi även bjuder
in barn som bor i Fisksätra.
En gång per år åker vi på familjeläger med 1-2 övernattningar.

MIN KYRKA (0-100 år)

MIN KYRKA är gudstjänsten/mässan för små och stora som
församlingen firar en gång i månaden. Gudstjänsten/mässa
bygger på en säga-före-härma-efter-liturgi där barnkörerna och
i viss mån ungdomar spelar en viktig roll. Gudstjänsten följs av
enkel lunch och möjlighet till samvaro för vuxna och barn.

Drömmar och önskemål

Vi har i många och långa samtal med barn och unga pratat om
deras drömmar och önskemål. Drömmarna och önskemålen i
urval redogörs för i form följande citat från samtalen:
”Det skulle finnas en häst eller hund i Kyrkan och Thomas
(prästen) borde berätta mer om det som är viktigt.”
”Maten, sammanhållningen, aktiviteterna, inlärningsmetoderna
till psalmerna, rörelser, resor, jämna mellanrum/pauser mellan
samlingarna, lekar”
”Tänk om man fick bygga lego i Kyrkan. Thomas (prästen)
borde prata mer om Jesus och Gud om dom som är döda uppe
i himlen.”
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”Det man kan förbättra är att fixa fler läger och resor.”
”Vi lagade mat på stormkök och det var jättegott. När vi är i
kyrkan sjunger vi och ibland berättar Thomas något. Thomas
har alltid blå skjorta och vit krage, det är prästkläder. Han berättade hur det är att vara en bra kompis. Någon gång pratade
han om Gud.”
”Trevliga personer/ledare. Gillar diskussionerna som kommer
upp. Lär oss mestadels intressanta saker och inte bara strunt.”
”Jag tycker att konfirmationen är bra då det finns flera olika
alternativ att välja på och att man är jättestor, fina lokaler/plats
och olika saker/aktiviteter.”
”Vi sjunger i kyrkan med Peter (musiker) och Thomas berättar något. Man är en bra kompis om man får komma på mitt
kalas. På kalas ska man leka. När jag har kalas ska jag bara
bjuda vuxna, fast, vuxna kan ju inte leka.”
”Resmålen bidrar till det konstruktiva lärandet. Storleken på
grupperna är bra. Gillar med församlingen: Aktiviteten i gudstjänstlivet. Det aktiva arbetet för gemenskap.”
”Jag gillar att vi får göra aktiviteter och lekar men ändå så lär
vi oss saker på ett bra sätt.”
”Jag gillar vår grupps samhörighet och församlingens inbjudande känsla, alla är välkomna.”
”Nätverka, träffa nya personer på ett roligt sätt. Unga ledarna
får ta ansvar.”
”Friheten och det annorlunda sättet att arbeta/lära sig på. Det
finns en plats för alla.”
Några korta tankar drömmar från medarbetarna som visar att
vi tar de ungas drömmar och önskemål på största allvar.
”Att Klockarbostaden blir ett ”Ungdomens hus”. Att vi får en
ytterligare en pedagog.”
”Hur ska vi behålla ungdomarna – låt dom bestämma vad dom
vill göra – läxläsning – låt dom komma och bara vara.”

Löpande beslut

Församlingens beslut av vardaglig löpande karaktär genomlyses
alltid med barnglasögon för att säkra barn och ungas delaktighet och rätt.

Strategiska beslut

I samband med att strategiska beslut fattas så skall checklistan
nedan alltid användas.

Checklista

Innebär förslaget att:
Vi har satt barns och ungas bästa i främsta rummet?
JA

Ärendets namn: Församlingsinstruktionen
Krävs separat kartläggning?
JA
Saltsjöbadens församling har valt basera kartläggningen dels
på statistik om dop och konfirmation samt församlingens
verksamhet med barn och unga. Församlingen har också lagt
ner ett gediget arbete på att samtala med barn och ungdomar i
den aktuella åldersgruppen om deras drömmar och önskemål.
Denna kartläggning utgör en ”basbild”.
Berörs barn och unga, direkt eller indirekt, nu eller i framtiden,
av detta ärende/denna fråga?
JA
I Församlingsinstruktionen har vi under rubriken ”möjligheter
i omvärlden” gjort analysen att för att vara en relevant kyrka i
Saltsjöbaden måste ”Barn, ungdom och föräldrar” prioriteras.
Vi vill att det ska finnas verksamhet för hela åldersspannet 0-18
år och vi strävar efter att etablera former där barn och ungdomar kan finna sin gud, få en tro som bär och leva ett liv i kärlek. Detta vill vi ge utrymme för genom olika uttrycksformer
för barn och ungdomar; genom bibelberättelserna, musiken,
drama, lägerverksamhet. Här vill vi satsa både på projekt som
riktar sig inåt i församlingens etablerade verksamhet och på att
nå utanför kyrkans väggar med målgruppsanpassade projekt.
För att församlingen ska vara relevanta och tillgängliga för
barn och ungdomar så är också lokalerna viktiga. Under 2017
renoverar och bygger vi om vårt församlingshem och där vill vi
satsa på att både barn, ungdomar och vuxna ska ges plats och
utrymme att växa och fördjupas i tro och liv.
Vi som församling måste ta barn och ungdomars tankar
och frågor på allvar och vi måste lyssna på vad som sägs och
försöka handla efter det. Vi ser doparbete och konfirmationsarbetet som viktiga och avgörande för församlingens arbete
med 0-18 år, eftersom dop och konfirmation på så många sätt
är mötesplatser för samtal om bibelns berättelser och om tro,
hopp och kärlek. Dessa mötesplatser blir berättelser om Guds
dröm om en värld där framtid och hopp finns för djuren, naturen och människorna. Utifrån ett diakonalt perspektiv för barn
och ungdomar vill vi fortsätta samarbetet mellan Saltsjöbaden
och Fisksätra, också ur ett integrationsperspektiv.

Ja, sett utifrån de förutsättningar som vi har idag och de satsningar som vi redan gör och vill göra de närmaste fyra åren.
Detta har vi tagit beslut om i KF och KR mot bakgrund av att
en satsning på barn och ungdom är den enda möjliga vägen till
en framtid för kyrkan.
Vi har tagit hänsyn till barns och ungas fysiska, psykiska,
andliga, moraliska och sociala utveckling?
JA
Vi har utvecklat en gudstjänstform MIN KYRKA för små och
stora som är direkt anpassad till barnens behov. Gudstjänsten
eller mässan utgår från en säga-före-härma-efter liturgi och vill
vara tillgänglig för barn och unga oavsett ålder och möjlighet
att läsa. Under de fyra närmaste åren hoppas vi också kunna
starta en söndagsskola i kombination med MIN KYRKA. Vi erbjuder familjläger och andra diakonala satsningar som gör det
möjligt för familjer med begränsade ekonomiska möjligheter
att delta i kyrkans lägerverksamhet. Ett mycket tydlig exempel
där vi som församling vill stärka vår barn- och ungdomsverksamhet är gratis konfirmationsläger. När det gäller integrerade
konfirmationsläger så hänvisar vi till de alternativ som stiftet
erbjuder.
Vi har tagit hänsyn till barns och ungas rätt till liv och överlevnad?
JA
Vi har tagit hänsyn till barn och unga i behov av särskilt stöd?
JA
Har barn och ungas egna åsikter tagits tillvara i denna fråga?
JA
Genom ett gediget arbete av många samtal med barn och unga
i åldern 0-18 år om deras drömmar och önskemål (se drömmar
och önskemål samt i omvärldsanalysen).
Ludwig Stendahl, Ulrica Hamrin, Thomas Arlevall
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