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På väg i Jesu fotspår. Kristuscentrerade 
och gränsöverskridande, modiga i ord 
och handling. Detta är en sammanfatt-
ning av vad Botkyrka församling är, vill 
vara och strävar mot. I beskrivningen 
av 2014 års verksamhet är det tydligt 
att Botkyrka församling vandrar i Jesu 
fotspår, har Kristus i centrum och går 
över gränser. Modiga medarbetare – för-
samlingsbor, förtroendevalda, ideella och 
anställda – som medvetet och målmedve-
tet arbetar med att ord och handling ska 
vara ett.

DIAKONALT FÖRHÅLLNINGSSSÄTT

Under 2014 har vi fortsatt att arbeta med 
hur vi vill att ett diakonalt förhållnings-
sätt ska prägla och genomsyra hela för-
samlingens liv och verksamhet. Diakoni 
är en grundläggande del av församlingens 
väsen, en del av vårt rotsystem. Det är 
den kristna församlingens livsstil och 
något som präglar hela kyrkans arbete. 
Att leva ut ett diakonalt förhållningssätt 
är en självklar del av varje kristens kal-
lelse och liv. 

Vi lever i Sverige idag i ett samhälle som 
allt mer glider isär. Avstånden mellan 
människor ökar, inte minst gäller det de 
ekonomiska klyftorna i landet. Enligt 
OECD har Sverige på några år, halkat 
från första till 14:e plats i rangordningen 
över jämlika länder. Sverige är det land 
bland organisationens medlemmar där 
den relativa fattigdomen ökat mest de   
senaste decennierna. Även boende-segre-
gationen i Sverige har ökat, både utifrån 
etniska och socioekonomiska aspekter. 
Boendesegregationen har särskilt ökat i 
storstäderna, samtidigt är segregationen 
i stort, en fråga även för mindre kommu-
ner och orter. Den berör både land och 
stad. 

Även när det gäller barns uppväxtvillkor 
ökar skillnaderna. Enligt Folkhälsoin-
stitutet har andelen barn och unga som 
lever i hushåll med låg ekonomisk stan-
dard ökat från åtta till tolv procent under 
2000-talet.

De mest tongivande begreppen idag för 
beskrivning av samhällelig eller social 
utsatthet är fattigdom, social exkludering 
och utanförskap. Begreppet är mång-

facetterat, men forskning kring social 
exkludering brukar innefatta flera mer 
eller mindre samverkande faktorer som 
alla anses bidra till en utsatt situation: 
vanligtvis sysselsättning, ekonomi, hälsa, 
politiska resurser, sociala relationer och 
ofta även utbildning och boende. 

Inom Svenska kyrkan och i Botkyrka för-
samling behöver vi reflektera kring sam-
hällsutvecklingen och de sammanhang 
vi verkar i, för att söka nya vägar som 
kyrka. I många församlingar krymper 
medlemsantalet, antalet människor med 
andra kristna traditioner eller religio-
ner än den kristna, ökar ständigt. Det 
svenska samhället i stort och Botkyrka i 
synnerhet, är idag ett mångfaldssamhälle 
och kommer i framtiden, i allt större 
utsträckning, att vara det. 

Det finns tendenser till att Svenska 
kyrkan mer och mer blir en kyrka för de 
etablerade och fungerande i samhället. 
En ”folk”-kyrka för de med jobb, ordnad 
ekonomi och goda studieförutsättningar. 
Detta går att utläsa i dop- och konfir-
mationsstatistik, musikverksamheten, 
barn- och familjeverksamheten, samman-
sättningen av gudstjänstbesökare, för-
troendemannaorganisationen med mera. 
Detta är oroande tendenser som på sikt 
kan erodera och utarma kyrkans innersta 
väsen och kärna. Vad gör det med oss 
som Kyrka om de ”fattiga”, arbetslösa, 
socialt- och psykiskt utsatta inte längre 
är en del av kyrkan utan bara i bästa fall 
objekt för diakonala/sociala insatser?

Vår uppgift som kyrka, som Botkyrka 
församling, var än vi finns, är att se  
människan och att upprätta henne. Vi 
räknar inte medlemmar eller frågar efter 
bakgrund eller tillhörighet. Diakoni och 
diakonalt förhållningssätt är något vi 
gör för människors egen skull och för att 
Guds kärlek kräver det.  Mission stavas 
diakoni och vårt uppdrag är att tala 
tydligt om Jesus i ord och handling och 
det är alltid handlingens språk som talar 
högst. Därför är diakonin i dess många 
olika former så oerhört viktig i en för-
samling. Diakoni handlar om att se, be-
kräfta och upprätta. Det är vårt uppdrag 
som kristna att älska genom konkretion. 
”Snacka går ju…” men det är handling 
som vittnar tydligast.

MOD

Det lilla ordet mod bara växer. Det är 
utmanande, kittlande, oroande och spän-
nande. 

- Vad innebär det för dig och mig i våra 
liv och med våra förutsättningar?

- Vad innebär det för oss som Botkyrka 
församling? 

- Vad innebär det för oss som kyrka i 
Stockholm, i Sverige och som en del av 
den världsvida kyrkan?  

Är vi beredda att gå på oprövade vägar 
för att människor ska få tillbaka hopp 
och framtidstro, få möta Jesus Kristus?

Vågar vi - vill vi,  som individer, försam-
ling och kyrka släppa på kontrollen och i 
tillit och förtröstan till Jesus Kristus leva 
”utan livrem och hängslen”?

MÖJLIGHETER

Botkyrka församling lever i en kontrast-
rik och kreativ miljö full av möjligheter. 
Vi finns i Sveriges mest internationella 
kommun, 54 procent av invånarna har 
utländsk bakgrund. Här finns över 160 
nationaliteter och det talas över hundra 
olika språk. Denna kulturella, religiösa 
och språkliga mångfald är en oerhörd 
tillgång.

Mitt i vår verklighet, vardag utmanas vi 
av frågor om att bereda väg för fred och 
försoning, leva i respekt för varandra och 
värna människovärdet – alla skapade till 
Guds avbild. Mitt i vår verklighet, varje 
vardag möts vi av Jesu blick att du/jag är 
älskad som den vi är. Att vandra i Jesu 
fotspår, att möta människorna med Jesu 
ögon i allt det vi gör är vårt uppdrag, din 
och min kallelse, Botkyrka församlings 
kallelse. För det krävs det MOD.

Tack för ett fantastiskt verksamhetsår 
2014!

Med glädje, tillförsikt och gott mod 
lever vi i nuet och möter framtiden med 
”lossade livremmar och lösa hängslen”. 
Kristus är uppstånden!

Tumba tredjedag påsk 2015

Sven Gunnarsson
Kyrkoherde Botkyrka församling

På väg i Jesu fotspår
Kristuscentrerade och gränsöverskridande, modiga i ord och handling
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Tillsammans 
     - och var för sig

Konfirmandstrategi

Botkyrka församling är en av Sveriges större församlingar med sina drygt 83 000 invånare. Arbetet utgår alltid från de gudstjänstfi-
rande gemenskaperna kring varje kyrka, men vissa aktiviteter passar bättre att göra gemensamt över distriktsgränserna. Vad som är 
gemensamt och vad som är distriktens uppgift kan variera över åren. I år har vi samarbetat kring följande områden:

KONFIRMANDER   2011 2012 2013 2014

Antal tillhöriga 15-åringar 432 354 388 375
Antal konfirmerade 15-åringar 95 70 83   98
% andel konfirmerade 15-åringar 22 % 18 % 21 %  26 %

Psykoterapi

Ordinarie psykoterapeut Helena Enoks-
son, har varit tjänstledig under hösten 
2014. Därför saknas uppgifter om psyko-
terapins verksamhet för våren. 

Under hösten har mottagningen haft 435 
individuella terapisamtal, tillkommer par-
samtal, uppskattningsvis ca 15 timmar, 
vilket motsvarar 20-22 personer i veckan.

De oftast förkommande anledningarna 
till att söka hjälp på mottagningen är 
kriser av varierande slag (livskriser, ut-
vecklingskriser), sorg, trauma, depression 
och ångest, nedstämdhet, ensamhet, dålig 
självkänsla, dåligt självförtroende, stress, 
utbrändhet, hemlöshet, migration, exis-
tentiell förvirring, men svårare psykiska 

problem och komplex problematik är  
heller inte ovanligt. Längden på terapierna 
varierar mellan 3-10 samtal och upp till 
flera år.

Behovet av terapi är stort men många 
avböjer då de inte har råd med att betala 
arvode på 300 kr eller nedsatt till 200 kr 
och 100 kr.  De flesta tror att det gäller 
samma villkor som inom vården d v s att 
man betalar upp till 1100 kr för att sedan 
kunna gå på frikort. Alla som söker sig 
hit och har råd med att betala arvode 
får möjlighet att inom kort komma på 
samtal. Ingen kö finns. 

De som söker hjälp hos oss gör det via 
rekommendationer från präster, diako-

ner och övriga anställda i församlingen, 
läkare och kurator på Tumba vårdcen-
tral, tidigare patienter eller hittar oss på 
församlingens hemsida och våra tidskrif-
ter, affischer på anslagstavlor.

Förutom psykoterapi i olika former 
bedriver mottagningen arbetshandled-
ning med en arbetsgrupp inom Botkyrka 
församling.

Nätverket för präster och diakoner med 
terapeututbildning har träffats 1 kväll/
månad och fortsatt den kontaktskapande 
verksamheten mellan olika psykoterapi/
själavårdsinsatser i stiftet. 

Konfirmandstrategiprojektet syftar till att 
öka antalet konfirmander och under 2014 
kan vi se en ökning! Det är en glädjande 
nyhet och något att vara mycket stolta 
över. Medarbetare som arbetar med kon-
firmander har utarbetat några framgångs-
faktorer för arbetet, nämligen:

Unga ledare. Att arbeta målmedvetet och 
intensivt med unga ledare ger fler konfir-
mander och kvalitetssäkrar konfirmand-
arbetet.

Kommunikation. Att berätta om kon-
firmandtiden genom olika kanaler är 
otroligt viktigt. Botkyrka församling 

skickar därför en väldigt fin folder till alla 
fjortonåringar i församlingen. Pedagoger 
från alla distrikt har också deltagit i en 
utbildning om att filma på Fanzingo i 
Alby. Detta för att med hjälp av rörlig 
bild skapa intresse för konfirmation.

Formen för konfirmation. Erfarenheter från 
andra församlingar i Stockholm har visat 
att resor till andra kulturer och länder varit 
ett gott sätt att skapa bra konfirmations-
tider. Detta har även Botkyrka församling 
provat på med goda resultat. Arbetet 
med resor ger ett merarbete i ett initialt 
skede men skapar gemenskap och vilja att 
fortsätta i kyrkans ungdomsarbete. 
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Tid för stillhet 

I Botkyrka församling erbjuder vi konti-
nuerligt pilgrimsvandringar och retreater. 
Vi vill möta människors behov till andlig 
fördjupning genom att utforska den läng-
tan människor har genom vandringar, 
tystnad och gemenskap med varandra.

Vi har representanter från varje distrikt 
som träffas två till tre gånger per termin 
för att göra en övergripande termins-
planering, där vi sedan annonserar i ett 
terminsprogram: Vila, Vandra, Växa. 

Under året har vi erbjudit fem olika 
pilgrimsvandringar med varierad längd. 
Vi har gått korta vandringar runt omgiv-

ningarna av Botkyrka kyrka till lite mer 
krävande med övernattning utmed  
Ingegerdsleden. Vid två tillfällen åkte 
vi iväg på retreathelg, ena gången till 
Breidagård utanför Uppsala och den 
andra gången till Marielunds stiftsgård på 
Ekerö. Sedan har vi även erbjudit Stilla 
dagar på Lida, Ängskyrkan och i Ljusets 
kyrka. Till dessa verksamheter söker sig 
både aktiva församlingsbor, men också 
andra som annars inte kommer i kontakt 
med kyrkan på annat sätt. Vi har även 
deltagare från andra delar av Stockholm. 
Vi ser att det är en positiv trend och 
samtliga aktiviteter har varit välbesökta. 

Under år 2014 har vi genomfört tre 
barngrupper, en grupp för ensamkom-
mande ungdomar, två föräldragrupper 
och två syskongrupper. Gruppen för 
ensamkommande ungdomar blev fin med 
stark sammanhållning och vi blev mycket 
medvetna om vilken oerhört svår situa-
tion ungdomarna befinner sig i. 

Intresset för lördagsöppet har vuxit under 
året och det kommer cirka 40 personer 
till våra träffar. Vi började våren med en 
föreläsningsserie om föräldraskap i ett 
mångkulturellt Sverige med föreläsaren 
Sonia Sherefay. Hennes föreläsningar blev 
oerhört uppskattade.

Under hösten 2014 deltog vi i nätverket 
för ensamkommande ungdomar vars syfte 
är att stärka kunskapen och insatserna för 
dem. Det var mycket lärorikt och vi kom-
mer fortsättningsvis att ingå i nätverket. 

Den 2 oktober bildades en nationell för-
ening för BIV/S. Det finns förhoppningar 

om att föreningens bildande skall stärka 
kvaliteten och riktningen för det framtida 
arbetet med BIV/S i Sverige. Kyrkoherde 
Sven Gunnarson blev invald i styrelsen. 

Arbetslaget har deltagit i fortbildning un-
der året samt föreläst vid några tillfällen. 
Under hösten 2014 påbörjade sex perso-
ner ur arbetslaget en kurs om Själavård 
till vardags i Sankt Lukas regi. 

Barn i väntan - Barn i start
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Interreligiösa  
rådet

Under året har det interreligiösa rådet 
haft flera möten med olika religiösa sam-
fund. I februari besökte rådet Guds Hus 
i Fisksätra för att lära om deras interreli-
giösa samverkan. I juni inbjöds det inter-
religiösa rådet till ett möte med Botkyrka 
kommun om vikten av samarbete.

Under 2014 har rådet påbörjat planering-
en av ett studiebesök till Göteborgs inter-
religiösa center under våren 2015. Med 
anledning av motsättningar i världen mel-
lan grupper och i vår kommun påbörjade 
rådet under hösten 2014 samtal om att 
under våren 2015 genomföra manifesta-
tioner för fred och mot våld och hat. 

Den ständigt aktuella utmaningen är hur 
man kan bredda deltagandet i det interre-
ligiösa rådet. Detta är en svår fråga som 
det interreligiösa rådet diskuterar med 
kommunen. 

Inför de allmänna valen websändes en 
serie cafésamtal i samarbete med Hela 
människan. Här lyftes nya vinklar på 
frågor i vårt lokala samhälle. Frågor som 
berör ett Botkyrka som finns, men som 
för en del kan verka avlägsna. Kunniga 
och insatta personer från vårt närområde 
inbjöds att sätta fokus på dessa ämnen. 

I det första programmet om utsatthet 
medverkade Lauretta Gfrörer, alkohol- 
och drogterapeut på Hela Människan, 
och Carolina Nilsson, diakon i Ljusets 
kyrka i Norra Botkyrka. De berättade om 
den utsatthet de möter i sina respektive 
roller. En utsatthet som tar sig många 
olika uttryck, basala behov som att 

kunna äta sig mätt, att ha ett hem att gå 
till, att kunna duscha. Enkla saker som är 
långt ifrån en självklarhet.

Carolina Nilsson upplever att det kan 
vara svårt att göra sin röst hörd när man 
lever i en utsatt situation. För att kunna 
få den hjälp man behöver, ställs det höga 
krav på kommunikation, dels språkmäs-
sigt men också att kunna hantera knapp-
telefonsfunktioner och förstå krångliga 
instruktioner. Ofta krävs en dator med 
internetuppkoppling för att kunna göra 
ansökningar och betala räkningar. Något 
som inte alla har tillgång till eller kun-
skap för att kunna hantera. Kontakter 
med olika myndigheter, telefonsamtal, 

hjälp med ansökningar är konkreta saker 
som både kyrkan och Hela Människan 
ofta hjälper till med. Hjälpen handlar 
många gånger om att finnas som stöd 
för att människor ska orka stå ut, ännu 
en dag, men också om att försöka lotsa 
vidare till ett mer långsiktigt stöd.

Både Lauretta och Carolina betonade att 
många i kommunens olika instanser sliter 
väldigt hårt och gör ett fantastiskt jobb för  
att ge bästa möjliga stöd, hjälp och hand-
ledning. Det finns många goda krafter i 
Botkyrka som vill finnas där för män-
niskor i utsatta livssituationer, inte minst 
idéburna organisationer som de tycker att 
kommunen bör ta än mer vara på.

Profetisk röst inför valet

Malin Wrigstad /IKON

Websänt cafésamtal om utsatthet tillsammans med Hela Människan.
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Fastighetsförvaltningen

ÖVERGRIPANDE AVTAL

Nytt rörligt elavtal med Kalmar Energi 
har tecknats på ett år från 141001. All 
energi är 100% förnybar. Vindandelarna 
enligt vårt delägaravtal i Kyrkvinden ger 
el med pris 25 öre/kWh och avser abon-
nemangen för Botkyrka kyrka, Tumba 
kyrka, Ängskyrkan, Tullinge kyrka, Tul-
linge gård, församlingsexpeditionen och 
Klockargården (208 000 kWh).  

Städavtalet med Winab har förlängts för 
hela året 2015 och avser församlingsex-
peditionen, Ängskyrkan, Tullinge gård 
och kyrkogårdsförvaltningens lokaler.

Avtal med Samhall om grönyteskötsel för 
Klockargården, Kyrkvärden inkl Lju-
sets kyrka, Tumba kyrka, Ängskyrkan, 
Kyrkstugan och Tullinge gård har inte 
förlängts. Från 1 april har uppgifterna 
utförts av kyrkogårdsförvaltningens per-
sonal (intern tjänst).

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

Avtal har förlängts med Q-park för över-
vakning av församlingens samtliga par-
keringar; Botkyrka kyrka och kyrkogård, 
Ljusets kyrka/fastigheten Klövern 13 
inklusive uthyrda parkeringsplatser, Lilla 
Dalens begravningsplats, Tumba kyrka, 
Församlingsexpeditionen och Ängskyr-
kan. Parkeringsövervakningen förorsakar 
inga kostnader för församlingen.

LÅS- OCH PASSERSYSTEM

Under året har vi börjat utbyte till nytt 
lås- och passersystem med beröringsfria 
kortläsare. Nycklarna ersätts med person-
liga kodbrickor. Av de hundratals dörrar 
som finns i församlingens alla fastigheter 
så är den personliga kodbrickan pro-
grammerad så att man endast kan passera 
de dörrar man behöver. 

Under året har utbytet omfattat Tullinge 
gård, Tullinge kyrka och ekonomibygg-
naden på Tullinge kyrkogård. Utbytet for-
sätter därefter i Ljusets kyrka och Tumba 
kyrka i samband pågående ombyggnader.

BOTKYRKA KYRKA

Som ett led i bedömningen av om spånta-
ket på Botkyrka kyrka behöver bytas ut, 
helt eller delvis, har vi i september foto-
graferat taket med hjälp av en drönare. 
Det visade sig vara en snabbt och effek-
tivt metod som dessutom var billigare än 
använda skylift och/eller ställningar. 

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

Den utvändiga putsen vid kyrkans hu-
vudentré har renoverats. Putsnedfall och 
”bom” medförde att den gamla putsen 
avlägsnats ner till underlaget och ny fär-
gad ytputs påförts lika tidigare utseende.

LJUSETS KYRKA

I Ljusets kyrka som invigdes 2004 bedrivs 
en så omfattande verksamhet att utrym-
mena inte räcker till. Församlingen har 
därför valt att utöka lokalytan med 340 
kvm genom att hyra in sig på ytterligare 
lokaler. Dessa lokaler har under hösten 
byggts om för att passa behoven.

Renoveringsarbetena började under 
sommaren med att de befintliga kontors-
lokalerna om ca 250 kvm fick en rejäl 
ansiktslyftning med nytt golv, nytt under-
tak med infälld belysning, målade väggar 
och snickerier samt utbyte av de bruna 
70-talsdörrarna till nya vita. Köksinred-
ningen har bytts ut och toaletterna har 
målats och fräschats upp. Personalen har 
fått nya, moderna kontorsmöbler och ny 
arbetsbelysning.

Därefter har den nya lokalen renoverats. 
Väggar har rivits och nya rumsbildningar 
skapats för barnverksamhet, ungdoms-
verksamhet, körövningar och vuxen-
verksamhet. En ny brandtrappa betjänar 
nu både församlingen och intilliggande 
lokalhyresgäst.

Projektbudget 6,8 Mkr. Fakturerat vid 
årsskiftet 2014/2015: 4,5 Mkr.

Befintliga kontorslokalerna i Ljusets 
kyrka, om ca 250 kvm fick en rejäl  
ansiktslyftning.

Som ett led i bedömningen av om spån-
taket på Botkyrka kyrka behöver bytas 
ut, har taket fotograferats med hjälp av 
en drönare. 

Skador på spåntaket i Botkyrka kyrka.

Köksinredningen har bytts ut och toalet-
terna har målats och fräschats upp. 

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

Under andra halvåret har den norra 
flygelbyggnaden i Tumba kyrka blivit 
föremål för en grundlig renovering. 
Efter genomfört utbyte av den gamla 
fjärrvärmecentralen började arbetena 
med rivning av undertak, mellanväggar, 
värme- och ventilationssystem. Därefter 
revs golvet efter att undersökning visat 
att konstruktionen befrämjade fukt och 
mögelförekomst. Det sandavjämnande 
skiktet på betongplattan togs bort och 
ersattes med ett ventilerat s k nivellgolv 
samt vattenburen  golvvärme. Detta var 
en icke planerad åtgärd som medförde en 
tillkommande kostnad på ca 1,3 Mkr.  

Vi har installerat ny ventilation med 
värmepumpar som återvinner mycket av 
värmen som finns i inomhusluften innan 
den lämnar byggnaden. Vi har tilläggsiso-
lerat byggnaden invändigt och bytt ut alla 
fönsterpartier till energisnåla treglasföns-
ter, de flesta är fast monterade. De gamla 
tvåglasfönstren släppte ut en tredjedel av 
värmen genom fönstren. Sammantaget 
medför åtgärderna lägre energikostnader 
i framtiden.

Tack vare lösningen med vattenburen 
golvvärme slipper vi fula rördragningar 
och element på väggarna, rummen blir 
mer möblerbara samtidigt som barnen får 
en bättre miljö att vistas i, värmen stiger 
upp jämt från hela golvet.

Vi räknar med vi med genomförda åtgär-
der kommer till rätta med mycket ojämna 
temperaturen i olika delar av byggnaden 
samt att vi minskar energikostnaderna. 

Det nya undertaket är modulbaserat  
och frihängande akustiksystem som 
underlättar ledningsdragningar av t ex 
el, larm, högtalarkablage, montering av 
infällda takarmaturer samt möjliggör 
inspektion och åtgärder.

Utvändigt har vi för att förhindra 
fuktskador i takkonstruktionen ersatt  
de gamla frånluftsfläktarna på taket med 
temperatur- och fuktreglerad luftning av 
takfoten.

Planeringar invid husväggar har tagits 
bort för att minimera risken för fuktin-
trängning i betongplattan. Dessa plante-
ringsytor har ersatts med marktegel lika 
gårdsplanen.

Dagvatten- och dräneringssystemen  
har filmats. Dagvattnet har bra funktion 
medan dräneringssystemet på sikt bör 
åtgärdas på grund av några stopp i form 
av sand, sten, och brott på rör. 

Köks- och serveringsutrymmena har 
utökats, bärande väggar har avväxlats 
med stålbalkar. Utrymmena för barn- och 
hobbyverksamhet har gjorts mer flexibla 
genom en ny vikvägg. Parkettgolv har 
lagts i serveringsutrymmena och i ung-
domsrummet.

Under försommaren 2015 avslutas  
projektet med fasadmålning.

Projektbudget 5,5 Mkr. Fakturerat vid 
årsskiftet 2014/2015: 5,1 Mkr.

TULLINGE KYRKA

Avloppssystemet från Tullinge kyrka 
nerför kyrkbacken har filmats efter upp-
repade stopp. Inträngande vassa stenar i 
rörsystemet har därefter tagits bort. 

Kyrkan har fått nytt lås- och  
passagesystem.

TULLINGE GÅRD

Efter renoveringen av Tegnérpaviljongen 
och Claessonpaviljongen på Tullinge gård 
återstod att under året utföra planeringen 
av gårdsplanen och övriga tomtytor. 

Tegnérpaviljongen används för barn-
verksamhet. Vi har därför satt upp ett 
skyddsräcke av smide längs murkanten 
mot bäckravinen. Kontakter har inletts 
med kommunen om att anlägga en  
gångstig längs bäcken från Gårdsvägen 
ner till Tullingesjön. Längs ravinen har vi 
rensat marken fri från skräp från tidigare 
hyresgäster och från sly. En uteplats av 
smågatsten har iordningställts för  
personalen.

Gårdsplanen har finplanerats för rätt 
nivåer så att dagvattenavrinning sker från 
de fyra byggnaderna. Vi har anordnat  
20 parkeringsplatser på gårdsplanen med 
markeringar av fastgjuten storgatsten. 
Slutligen har vi satt upp belysningsstolpar 
på gården samt gjutjärnsskyltar som visar 
besökare till rätta.

ÄNGSKYRKAN

Under försommaren ommålades parke-
ringslinjerna och parkeringsplatserna. 
Dessa har fått utökad bredd (2,6 m). 
Tidigare kvarvarande målning blästrades 
först bort.

I kyrkans s k brasrum har utbyte skett  
av linoleummatta och golvsocklar. 

Utvändigt har de två anslagstavlorna 
bytts ut och tre fasta cykelställ monterats 
nära huvudentrén samtidigt som gång-
plattor riktats och planteringsytor kring 
solitära träd renoverats.

20 p-platser på Tullinge gårdsplan.

Tumba kyrkas norra flygelbyggnad har 
genomgått en grundlig renovering. 

Gamla radiatorerna i Tumba kyrka.

Ängskyrkan har fått bredare p-platser.

Tegnérpaviljongen har fått ett skyddsräcke 
av smide längs kanten mot bäckravinen. 
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Tillsammans -
OCH VAR FÖR SIG

Mångfalden är stor i Botkyrka. Här ryms hela världen. Inget distrikt är likt det andra. Därför skiljer sig också arbetet åt mellan          
distrikten en del. Den gudstjänstfirande gemenskapen sätter sin prägel på verksamheten, men gemensamt för alla är mötet i guds-
tjänst och nattvard. Här följer distriktens egna berättelser

Foto: Magnus Aronsson
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Norra Botkyrka

Det har varit ett händelserikt år i norra Botkyrka. Ljusets kyrka har firat sina första 10 år 

med buller och bång. Här har också lokalerna utvidgats och en helt ny verksamhet  

planerats tillsammans med arbetsförmedlingen.

Foto: Arne Hyckenberg
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ORD

GUDSTJÄNST OCH GUDSTJÄNSTMUSIK

Under 2014 samlade de stora högtiderna många människor, 
främst i Botkyrka kyrka. Dopfesten i den tidiga sommaren är 
ett exempel,  allhelgonahelgen är ett annat. För första gången 
mobiliserade Norra distriktet personal och ideella som fanns till-
gängliga både i och utanför Botkyrka kyrka. Det var en lyckad 
satsning som gav mersmak. 

Julnattsmässan svarar mot en längtan efter julefrid och attra-
herar många människor och de tycks bara bli fler och fler. Det 
är glädjande men också utmanande för distriktets anställda. 
Upplevelsen är att dop och vigslar blivit färre i våra kyrkor men 
att konfirmanderna ökat.

UNDERVISNING

Personalen i distriktet upplever att det finns ett ökat intresse 
för fördjupning i kristen tro, framför allt hos unga människor. 
Behovet efter andlig spis försöker vi tillgodose på tisdagsefter-
middagar och på onsdagskvällar. Detta sker med hög teologisk 
kompetens. Söndagsskola för vuxna i Botkyrka kyrka är ett an-
nat tillfälle då fördjupning ges. Bibeln är central i lärandeproces-
sen men ger också känslan av medbestämmande.

Glädjande är att många barn har kommit till jul- och påskspel 
med sina skolor för att ta del av bibelns budskap.

Svenska kyrkans unga har under år 2014 samlat pengar till 
en resa som föredrogs i augusti. Det var en fördjupningsresa i 
Fransiskus av Assisi fotspår, till just Assisi, Umbrien, Italien.

Ledarutbildningen för unga från 15 år, sker från och med år 
2014 i de enskilda distrikten. I Norra distriktet  sker det på 
söndagar efter mässan.

ÅRETS HÖJDPUNKTER

JUBILEUM

Den första söndagen i advent fyllde Ljusets kyrka 10 år! Ljusets 
kyrka är distriktets vardagskyrka, dit många människor kommer 
under veckan. Födelsedagen firades med öppet hus. Då minglade 
såväl biskop emeritus Caroline Krook som barn från barnkö-
ren till församlingsmedlemmar från Urduförsamlingen. Biskop 
Eva Brunne predikade och musiker Tobias Helldin spelade för 
dagen nykomponerad musik. Ungdomar från Svenska kyrkans 
unga och ungdomsgruppen gestaltade Jesu intåg i Jerusalem i 
nutida tappning med att åka in i kyrkan på en segway. Det var 
en lyckad eftermiddag då hela distriktets arbetslag samarbetade 
med verksamhetrådet.

TRÄDGÅRDEN

Under hösten 2014 startades projekt Trädgården, vilket är sam-
lingsnamnet på ett framtida diakonalt centrum i norra Botkyrka. 
Trädgården är tänkt att bestå av fem grundpelare: mötesplats, 
diakon/själavårdsmottagningar, utbildning/arbetsträning, socialt 
företagande och profetisk röst. Projektet startades med utbild-
ning/arbetsträning  i samarbete med Arbetsförmedlingen under 
hösten. Utbildning ges varje veckodag, på förmiddagen på tema 
integration. Syftet med projektet är att fler ska få del av diako-
nala insatser.

OMBYGGNAD 

Efter att ha varit mycket trångbodda i Ljusets kyrka under lång 
tid, har vi äntligen fått mera utrymme då vi fått tillgång till de 
tidigare uthyrda lokalerna. Övervåningen har byggts om under 
året och personalutrymmena  har renoverats. Distriktet fick även 
en ny distriktsledare i komminister Beatrice Lönnqvist då Sara 
Jacobsson Grip slutade.

Foto: Arne Hyckenberg
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ÅRET I SIFFROR
MEDLEMMAR 6 211 (7 090)   INVÅNARE  41 691 (41 275)  

TILLHÖRIGA  15 %  (17%)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE i genomsnitt per gudstjänst  

   BOTKYRKA KYRKA LJUSETS KYRKA
Huvudgudstjänst   47 (49)   61 (56)

Veckomässa      54 (48)

Musikgudstjänst   46 (45)   50 (68)
 

KYRKLIGA HANDLINGAR

NORRA BOTKYRKA 2014 2013 2012 2011 2010 
Dopgudstjänster  67 75 51 61 79 

Antal dop  71 82

Konfirmationsgudstjänster  2 1 2 3 2 

Vigselgudstjänster  22 28 18 31 27 

Begravningsgudstjänster 70 84 86 65 89 

BOTKYRKA KYRKA 2014  LJUSETS KYRKA 2014
Antal dop 70  Antal dop 1

Konfirmation 2  Konfirmation 0

Vigsel  19  Vigsel  3

Begravning 70  Begravning 0

MUSIK I NORRA BOTKYRKA
KÖRER  MEDLEMMAR
Barnkör   20

Ungdomskör    5

Sex vuxenkörer  82

HANDLING

DIAKONI

Diakonerna i distriktet försöker vara del-
aktiga i möjligaste mån i de verksamheter 
och mötesplatser där många människor 
samlas. Att uppmärksamma nya del-
tagare är viktigt samt att svara upp på 
efterfrågan som sker per telefon och mail.

Det är många människor som söker 
hjälp, vilket leder till många samtal 
och förmedling av kontakter till andra 
samhällsaktörer och övriga samhället. 
Ljuspunkten på måndagar är ett viktigt 
forum för den diakonala verksamheten 
men också diakonigruppen som möts 
varannan fredag för att samtala och dela 
måltid tillsammans.

Det ideella arbetet är av största vikt för 
hela distriktets liv och puls. De ideella 
erbjuds fördjupning, mötesplaster och 
utmaningar för att på bästa sätt utveck-
las och få utrymme att vara de viktiga 
personer som de är. Bland annat har 
fem ideella medarbetare medverkat i en 
omfattande kurs, kallad ”Själavård till 
vardags” för att vara extra resurser i 
projektet Trädgården.

En viktig samarbetspartner är Hela  
människan, som t ex anordnade en  
”Pop-up secondhand” i Ljusets kyrka 
under hösten. 

Det Sverige-finska arbetslaget samarbetar 
med flera olika finskspråkiga aktörer till 
exempel kan nämnas att Självständighets-
dagen firades tillsammans med Folkets 
hus.

MISSION

Pengar från kyrkkaffet har under tidigare 
år gått till Spade-projektet, ett skolpro-
jekt i Pakistan. Samarbetet avslutades 
under 2014 och pengarna går numera till 
behövande i Kambodja genom Svenska 
kyrkans internationella arbete.

Barnkören i Ljusets kyrka framförde 
musikalen ”Det kunde varit jag” där 
pengarna tillföll behövande i Kambodja.

Julkampanjen ”Låt fler fylla fem” var 
framgångsrik utöver det vanliga! Fram-
för allt genom att kollekter på konserter 
tillföll kampanjen. 

Foto: Arne Hyckenberg
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Tullinge

Många i Tullinge minns med glädje årets Vårfest på Tullinge gård. En lyckad dag med sol och 

mingel. Vi kan också glädjas åt en rekordstor konfirmandgrupp under sommaren. Året av-

slutades med en mycket välbesökt advents- och jultid, då kyrkan fylldes till sista plats.

Foto: Arne Hyckenberg



sid 14

Vi börjar nu känna oss hemmastadda på Tullinge gård. Under 
året har vi ordnat med möblering och att iordningställa våra  
lokaler så att de ska vara så funktionella som möjligt. Under 
2014 har utemiljön fått ett stort lyft med utmärkta parkerings-
platser på gården, ny utebelysning och staket mot bäcken. 

I början av året arbetade anställda och verksamhetsrådet 
gemensamt fram en vision för Tullingedistrikt. Visionen lyder: 
Göra Gud tydlig i Tullinge. Vi vill vara en öppen kyrka med en 
gemenskap som växer med Gud i centrum. 

2014 har varit ännu ett år då flera medarbetare slutat och flera 
nya har anställts. En av våra präster hade under hösten 2014 
sabbatstermin och vår diakon på 50% har varit sjukskriven 
större delen av året. Detta har påverkat både medarbetargruppen 
och församlingsverksamheten. Till vår glädje har vi kunnat  
nyanställa en diakon på 100% som har 25% av sin tjänst i  
familjeverksamheten 25% i Lida idrottskyrka och resterande 
50% för andra diakonala arbetsuppgifter. 

ORD

GUDSTJÄNST OCH GUDSTJÄNSTMUSIK

I Tullinge kyrka har vi fortsatt att använda förslaget till ny kyrko-
handbok under 2014. Ordningen för söndagens gudstjänst har i 
stort varit oförändrad, vi har dock bytt ut den liturgiska musiken 
ett par gånger under året. För att ytterligare stärka sången i våra 
gudstjänster tillkom under hösten psalmövning kl 10.50 varje 
söndag. Vi vill gärna att kyrkkaffet ska bli en fortsatt gemenskap 
efter mässan men det är svårt att få människor att stanna. Den 
gudstjänst som samlar flest människor är de då barnkörerna med-
verkar förutom gudstjänsterna kring 1:a advent och jul.

Under hösten 2014 försvann Veckomässan i Taizéanda. Vecko-
mässan i sig finns kvar men utan särskild inriktning.

Sommaren 2014 prövade vi att sammanlysa söndagens guds-
tjänst till Lida friluftskyrka. Det föll inte väl ut då det var få 
gudstjänstbesökare som tog sig till Lida under sommarveckorna. 
Nästa sommar återgår vi till att fira söndaglig mässa i Tullinge 
kyrka.

Gudstjänsterna på Lida under terminerna är uppskattade för sin 
enkelhet. Här finns utrymme för spontana bidrag.

Vi kan även i år konstatera att både Tullinge och Lida idrotts-
kyrka är populära dopkyrkor. Vigslarna i Lida idrottskyrka 
ökade jämfört med året före. Tullinge kyrka är också en ofta 
vald begravningskyrka. Under året har distriktet haft två kon-
firmandgrupper, då sommargruppen var stor ägde under året 4 
välbesökta konfirmationsmässor rum.

UNDERVISNING

En tydlig del av distriktets undervisning sker i konfirmand- 
grupperna och ungdomsgruppen. 

Att sjunga i någon av distriktets körer innebär inte bara att man 
sjunger utan att man också får del av viktig undervisning.

Vi vänder oss till skolorna i distriktet med erbjudande om påsk-
vandring, allhelgonavandring och julspel. Här gläder vi oss åt att 
allt fler ideella är med och agerar i påskvandringen och julspelet.

Traditionell undervisning bland vuxna sker i distriktets  
Credogrupp där nyfikenheten och kunskapstörsten är stor bland 
deltagarna. I Herrklubben utvecklas kunskapen om kristen tro  

SOMMARKONFIRMANDERNA

2014 hade Tullinge en stor grupp sommarkonfirmander (32 st) 
som åkte på läger till Holmhällar på Gotland. Med på lägret 
var också konfirmandledare och ungdomar. 10 av ungdomarna 
gick ledarutbildningen. De började med att träffas ?? gånger på 
söndagar. Första helgen i juli ägde tre konfirmationsmässor rum. 
Det var återträff i september då i stort sett alla konfirmerade 
kom. Många av dem har fortsatt i ungdomsgruppen.

DECEMBER

Med början 1:a adventshelgen sticker december månad ut i Tul-
linge. Till gudstjänsterna på 1:a advent kommer många, framför 
allt den på eftermiddagen. Luciahelgen är också omtyckt med 
två Luciakonserter. För att hantera de många som vill komma 
hade vi för första gången biljetter till dessa. Julkonserten 4:e ad-
vent var också den välbesökt. Sedan toppas månaden med själva 
juldagarna när många hundra kommer för att fira denna högtid 
både i Tullinge kyrka och Lida idrottskyrka.

ÅRETS HÖJDPUNKTER
VÅRFESTEN

Barnkörerna hade vårkonsert i kyrkan och sedan blev det akti-
viteter vid gården. Ungdomsgruppen skötte matförsäljning, och 
det fanns också fiskdamm och tipspromenad. Många barn och 
vuxna njöt i det fina vädret och det blev en härlig avslutning på 
terminen!
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ÅRET I SIFFROR
MEDLEMMAR  11 688  (11 596)         INVÅNARE  18 176 (17 649) 

TILLHÖRIGA   64 % (66%)       

GUDSTJÄNSTBESÖKARE genomsnitt per gudstjänst  

   TULLINGE KYRKA  LIDA IDROTTSKYRKA
Huvudgudstjänst  52 (44)   19 (27)

Veckomässa  13 (15)

Musikgudstjänst  74 (59)   35 (28)

 

TULLINGE DISTRIKT 2014 2013 2012 2011 2010 
Dopgudstjänster  115 121 100 134 101 

Antal dop  122 125

Konfirmationsgudstjänster    4  4 2 3 5

Vigselgudstjänster    31 26 39 41 39 

Begravningsgudstjänster   75  71 71 95 61 

LIDA IDROTTSKYRKA 2014 TULLINGE KYRKA 2014
Dop  55 (58)  Antal dop 67 (67)

Konfirmation 0  Konfirmation   4 (4)

Vigsel  20 (14)  Vigsel  11 (12)

Begravning 0  Begravning 75 (71)

MUSIK I TULLINGE
KÖRER  MEDLEMMAR

Småbarnsmusik 12   

Tonprickar 20 

Barnkör  18 

Diskantkör   8 

Koralkören   9  

Kammarkören 25 

Projektkören 30

Damkören  8 

i samtal kring olika ämnen och trosföre-
teelser med hjälp av präst, diakon och 
den gemensamma erfarenheten.

Andra möten med vuxna där undervis-
ning tydligt sker, har under året erbjudits 
i samtal med föräldrar och i dopsamtal. 

Utifrån människors nyfikenhet sker i 
distriktet undervisande samtal som vi 
hoppas kommer att leda vidare till ett 
ökat engagemang hos oss.

Att pröva nya vägar för undervisning 
bland vuxna är distriktets utmaning 
framöver. Konkreta förslag har arbetats 
fram under hösten inför kommande år.

HANDLING

DIAKONI OCH SJÄLAVÅRD

I distriktet möter vi människor som under 
viss tid behöver mer stöd, såsom samtals-
stöd, själavård, tillfälligt ekonomisk stöd 
och praktisk rådgivning i hushållsbudget.

Vi gör hembesök, följer med till viktiga 
möten på sjukhus, försäkringskassan, 
kommunen eller socialtjänsten. Vi ser 
människan som helhet och vill ge männ-
iskor, utifrån sin förmåga, inflytande 
både i sina liv men också som en del av 
Tullinge distrikt.

Våra öppna gemenskaper är såsom sopp-
lunchen och öppna förskolan är viktiga 
för många. Här byggs gemenskaper som 
i sig är bärande för den som behöver det. 
För att ytterligare stärka det diakonala 
arbetet i öppna förskolan har en av dia-
konerna kopplats till den. 

Lida idrottskyrka är en plats för rekrea-
tion och återhämtning. Det är även en 
plats för diakonin. Där möter vi män-
niskor mitt i livet och aktiviteterna på  
ett livgivande och härligt sätt.

På Kärsdala har vi ett fortsatt viktigt 
arbete som fortsätter att utvecklas, där 
diakoni och musik är grundpelare.

Vi samverkar med många andra aktörer i 
samhället; kommunen, skolor, hembygds-
föreningen, Hågelby, Lida friluftsgård och 
värdshus, scouterna och kulturskolan.

MISSION

Tullinge kyrka är öppen för enskild bön 
och ljuständning i så stor utsträckning 
som möjligt. Detta har visat sig mycket 
uppskattat bland tullingeborna.

Ljusutdelningen vid Tullinge station inför 
allhelgonahelgen är numera ett stående 
inslag och mycket uppskattad.

Lida idrottskyrka är en naturlig mötes-
plats. På sina egna villkor kan människor 
som besöker området eller arbetar där 
närma sig kyrkan.

För att inspirera till internationellt enga-
gemang bjöd verksamhetsrådet i Tullinge 
in lärare vid Coimbatore Music School. 
Besöket ägde rum i maj. Det blev ett 
spännande inslag i öppna förskolan och 
babyrytmiken och utmynnade i ett öppet 
forum med konserten Från Alice Tegnér 
till Indien.

Det internationella arbetet har dock fort-
farande svårt att ta fart. 

De ideella medarbetarna finns i distriktet 
och gör betydelsefullt arbete t ex genom 
att vara kyrkvärdar, konfirmandledare, 
koka soppa och de finns med vid ljus-
utdelningen inför allhelgona och i våra 
påsk- och julspel.
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Tumba kyrka

Ursäkta röran - vi bygger om. Det ser ut att bli riktigt bra! Under hösten stängdes halva 

kyrkan för att renovering och ombyggnad. Till jul kunde vi ana resultatet som är mycket 

lovande. 



      sid 17

Tumba kyrka vill fortsätta vara en diakonal och musikalisk 
kyrka med gudstjänsten i centrum. 

Vi blir allt mer medvetna om betydelsen av vårt diakonala  
förhållningssätt. Vi ser och förstår vikten av att möta  
människor med respekt och med nyfikenhet. Vi bejakar både 
sårbarheten och glädjen. Öppenheten, kreativiteten och  
humorn spelar stor roll i det relationsskapande liv vi lever i.  
Vi ber mer och oftare och prioriterar gudstjänst. Blandningen 
av åldrar och ursprung är något som värnas. 

Under året har vi, glädjande nog, fler konfirmander och ung-
domar i kyrkan. Det utmanar vårt gudstjänstutvecklingsarbete 
att skapa en Mässa som berör både barn, ungdomar och 
vuxna. Det är ett av våra prioriterade mål på både kort och 
lång sikt.

Under året har vi planerat och genomfört en renovering och  
ombyggnad av våra lokaler för barn-, ungdom- och körverk-
samhet. Vi har varit trångbodda under tiden. Det har präglat 
och inspirerat oss, men också tagit en hel del fokus och kraft. 
Förändring och utveckling tar tid. Vi ser fram emot ett nytt 
verksamhetsår där församlingens vision att vara en Kristus-
centrerad, gränsöverskridande och modig församling, ska leda 
oss till nya mål att skapa en gemenskap i Tumba kyrka som är 
präglad av Guds kärlek i en kyrka som vill förena tro och liv. 

ORD

GUDSTJÄNST OCH GUDSTJÄNSTMUSIK 

Det finns en tradition av gudstjänstutveckling i Tumba kyrka 
sedan många år som ständigt aktualiseras. Under 2014 har 
delaktigheten kring gudstjänsten fortsatt att öka, både på sönda-
garna i form av växande gudstjänstgrupper och på torsdagarna 
där våra ungdomar tar plats i olika liturgiska moment. 

Vid gudstjänsterna på söndagar håller vi alltid Barnens stund. 
Denna aktivitet har under 2014 allt mer letts av ideella med-
arbetare. Det har kommit barn nästan varje söndag. Vi använder 
fortfarande den liturgiska musiken från handboksförslaget som 
togs fram för några år sedan och har tre olika agendor: Mässa, 
Mässa i fastetid och Mässa i festtid. Vi har också vid flera tillfäl-
len gjort unika agendor, där mycket av den liturgiska musiken 
har uteslutits eller förändrats, t ex Pilgrimsmässan, Misa Criolla, 
Lucia, juldagen.  

I gudstjänsterna strävar vi efter stor medverkan av körer och 
även av instrumentalister. I Tumba kyrka finns tre barnkörer, en 
ungdomskör, en kör för unga vuxna och tre vuxenkörer på olika 
nivåer. De gör egna konserter, samt medverkar vid gudstjänster 
och andra kyrkliga evenemang. Vid Vårfesten i år var t ex alla 
körerna representerade.  

MUSIKVERKSAMHET UTÖVER GUDSTJÄNSTMUSIK

Ett rikt musikliv präglar kyrkan. Botkyrka kammarkör firade 
40-årsjubileum med festkonsert. En folkmusikdag hölls då lokala 
folkmusikgillen bjöds in till workshop. Sydamerikanska musiker 
deltog också och elever från kulturskolan. Dagen inleddes med 
Misa Criolla kl 11.

Första adventskonsert med alla vuxenkörer och inhyrd orkester. 

Flera av musikevenemangen under året har nått en publik 
utanför Tumba kyrkas normala upptagningsområde. Pianofesti-
valens Chopinmaraton blev en succé med ett stort antal pianister 

URSÄKTA RÖRAN VI BYGGER OM - DET SER UT ATT BLI 
RIKTIGT BRA!

Den 40 år gamla kyrkan var inför 2014 planerad för renovering 
och blev också ombyggd till något riktigt fint. Ljusa, varma och 
mer funktionella lokaler kan efter årsskiftet börja tas i bruk. Det 
har varit en inspirerande och krånglig resa med mycket tåla-
modsträning men vi tror på lön för mödan. De andas en öppen-
het och ett ljus som vi vill dela gemenskap med i alla åldrar. 

UNGDOMAR OCH KONFIRMANDER SYNS MER OCH FLER   
- OCH BARN PÅ INGÅENDE

Vi är glada för att vi ser fler konfirmander och äldre ungdomar. 
Inte bara för att de är fler utan de syns och hörs och deltar på ett 
bättre sätt. Det påverkar och inspirerar gemenskapen. Det såg vi 
på höstens församlingshelg i Vadstena där vi var 60 personer i 
alla åldrar mellan 2 och 93 år. Ungdomarna är också ledare för 
Barnens stund i gudstjänsten.  
Nystart för öppen förskola och juniorer, Bibeläventyr i skolorna, 
och barnens stund i mässan bäddar även för att vi framöver ser 
fler barn i kyrkan.

ÅRETS HÖJDPUNKTER

forts. nästa sida
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ÅRET I SIFFROR
TUMBA OCH ÄNGSKYRKAN

MEDLEMMAR   10 512 (10 730)        INVÅNARE  24 443 (22 776) 

TILLHÖRIGA    43%      (47%)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE genomsnitt per gudstjänst  

   TUMBA KYRKA 
Huvudgudstjänst  49 (46)   

Veckomässa  22 (29) 

Musikgudstjänst  96 (50)   

TUMBA KYRKA  2014 2013 2012 2011 2010 
Dopgudstjänster  12 17 16  6 16  

Antal dop  12 18

Konfirmationsgudstjänster 2  2  0  3  1  

Vigselgudstjänster  1  4  1  0  3  

Begravningsgudstjänster 22 18 20 18 29 

MUSIK I TUMBA KYRKA
KÖRER   MEDLEMMAR
Två barnkörer   10

Ungdomskör    9

Fyra vuxenkörer  76

HANDLING

DIAKONI OCH SJÄLAVÅRD  

Diakoni är ett förhållningssätt som blir 
allt tydligare i allt vi gör i kyrkan. Vi har, 
i våra olika verksamheter, utvecklat en 
medvetenhet och en kultur att se varan-
dra, lyssna på varandra och ge möjlig-
heter till samtal individuellt och i grupp. 
I Veckans tanke inför veckomässan, i 
vuxengrupperna, barnfamiljerna och i 
ungdomsarbetet. Öppet Hus är en efter-
middag och kväll i veckan då det samlas 
olika åldrar i olika aktiviter där mat, 
musik, samtal och mässa är centralat. 

Vi har under året följt enskilda och familjer 
med olika problematik.  Flyktingar, fattig-
dom, missbruk, psykisk skörhet. En del 
deltar i vårt familjeläger eller sommar-
dagläger. I arbetet har vi stor nytta av 
vårt nätverk där socialförvaltning,  
polis, kvinnojour, brottsjour och Hela 

- studenter och professionella. Detta var 
ett sätt att undersöka om man kan skapa 
musikaliska möten, som inte måste inne-
bära stora kostnader för församlingen. 
Alla pianister ställde upp gratis. 

Dagarna innehöll också samarbetskon-
sert med Botkyrka Symfoniorkester och 
en jazzig försommarkonsert med Elise 
Einarsdotter. 

Välgörenhetskonsert för Utsatta i din 
närhet med medverkan av ett stort antal 
sångare och instrumentalister som ställde 
upp gratis för välgörande ändamål. 

Vid Allhelgonahelgen framfördes Faurés 
Requiem - ett samarbete mellan Tumba 
Kyrkokör och Vox Media. Tumba kyrka 
används regelbundet för konserter med 
Botkyrka Symfoniorkester och Botkyrka 
kulturskola.

UNDERVISNING 

Satsningen att åka med konfirmanderna 
till Ortodoxa Akademin på Kreta  
resulterade i ett mycket lyckat läger med 
19 sommarkonfirmander, varav flertalet 
har fortsatt i både ungdomsgruppen och 
ledarutbildningen. Terminskonfirman-
derna var fyra personer.

Sex ungdomar från Tumba kyrka deltog 
i ledarutbildningen under våren. Under 
hösten deltog 12 ungdomar från somma-
rens stora konfirmandgrupp.

T.U.G.G, en lokalavdelning inom Svenska 
kyrkans unga, träffades på torsdagkvällar 
och inledde med mässa i vilken merpar-
ten av ungdomarna deltog.  T.U.G.G är 
fortsatt delad i två åldersgrupper, en för 
de ungdomar som är äldre än 18 år och 
en för dem som är 14-17 år.

Ungdomsverksamhetens alla olika delar 
har förutom konfirmandlägren haft tre 
läger under året. Ungdomarna deltog 
i Stockholms stifts fasteinsamling för 
stiftets ungdomar under samlingsnamnet 
Uppdrag Global vilket genomfördes en 
lördag i mars.

SKOLKONTAKTER

Under året fick Bibeläventyret ett stort 
genomslag och vi har haft äventyr i alla 
klasser i åk 4 på Tunaskolan och Björk-
haga skola samt åk 5 på Tunaskolan.

Till påskspel och julspel kom fler klasser 
än året före. Åk 7 genomförde på eget 
initiativ studiebesök i Tumba kyrka.

Människan ingår. Nytt är att vi bidragit 
till Nattvandring som åter startat i Tum-
ba. Vi har haft praktikanter och personer 
som arbetsprövar av olika slag.

MISSION 

Tumba kyrka är en missionerande kyrka 
med Kristus i centrum där människor av 
olika kulturer och nationaliteter hittar en 
personlig tro och utvecklas.

Vi skapar förutsättningar för människor 
i alla åldrar att komma till tro. Vår stra-
tegi är att fortsätta be mer tillsammans. 
Sprida bibelberättelserna och tala om vad 
de kan lära oss.

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

Luther har haft en nytändning under året genom den läs- och reskurs som många ville vara 

med på under våren. Resan till Tyskland blev varm och mycket lyckad. Den traditionella ba-

saren den andra advent slog nytt rekord. Trivsel och arbete i kombination. 

Foto: Arne Hyckenberg



sid 20

ORD

GUDSTJÄNST

Varje söndag har vi firat gudstjänst/mässa för alla åldrar. Barnen 
har fortsatt att ha en självklar plats i gudstjänsterna, genom ljus-
tändning och sång i gudstjänsten men också genom rithörnan.

I Botkyrka församling följer vi det nya gudstjänstförslaget. Un-
der våren utökade vi våra agendor med mässa i eftertanke, efter 
utvärderingar och önskemål från hösten 2013.

I våra gudstjänster har vi ett brett engagemang av frivilliga, bl.a. 
under punkten delande i gudstjänsten samt av våra fem ansvars-
grupper, som utöver arbetet omkring själva gudstjänsterna även 
har ansvar för efterföljande kyrkkaffe. Under hösten slogs två 
grupper samman, några bytte grupp och en ny bildades med 
ungdomar från ungdomsgruppen i Ängskyrkan.

Under året har vi bytt ut bönelådan mot en öppen kruka, som 
tillsammans med en kruka för ljus och en blomma står på ett 
separat ståbord. Det är nu flera som skriver sin bön eller tanke 
till Gud. 

Öppen förskola har verksamhet en gång i veckan under året. 
En höjdpunkt var vardagsgudstjänst med luciatåg, då vi var 
närmare 50 besökare.  

Det har gått ett år sedan vi startade BarnÄngen, som är en öppen 
verksamhet för barn 0-6 år tillsammans med sina föräldrar.

Vi erbjuder babyrytmik för de minsta och mini-röris för de lite 
större barnen. Träffarna avslutas med en gemensamt andakt i 
kyrksalen.

Vid två tillfällen har vi bjudit in blivande 6-åringar. Det kom 
sammanlagt 15 barn som fick sin bibel i gudstjänsten samtidigt 
kom våra nydöpta och fick sin dopängel.

SÖNDAGSSKOLA 

Barnen är med i början av gudstjänsten och går sedan ner till 
söndagsskolan. Efter sångsamling för alla barn fortsätter de litet 
större barnen med undervisning och andra aktiviteter. Materialet 
Skatten är fortfarande spännande, till stor hjälp och inspiration.  
Det är Kristuscentrerat med barnperspektiv.

När det är nattvard går barnen upp för att delta, Det är en ivrig 
skara som står på led för att ta emot gåvorna. Vi behöver bli fler 
ledare. 

BIBELÄVENTYR OCH KONTAKT MED SKOLOR

Bibeläventyret är ett skolmaterial där man går igenom bibelns 
berättelser för årskurs fyra och fem med hjälp av rörelser, 
berättelser och trollerier. Under 2014 kom vi ut till alla skolor i 
distriktet.

Barn- och diskantkören bjöd på julspel under fyra föreställningar 
för skolelever. Kassmyraskolan har sitt julspel i Ängskyrkan där 
de bjöd in föräldrar och hela skolan till tre föreställningar.

KONFIRMANDER 

Konfirmandarbetet har inte varit någon solskenshistoria, då vi 
inte fick ihop någon grupp varken till vintern eller sommaren. 
Vi hade en sextonårig enskild konfirmand under våren, sedan 
började den största vintergruppen i Ängskyrkan på många år 
under hösten.

TYSKLANDSRESAN

Tidigt den 5 juni samlades 32 deltagare på Arlanda, för att åka 
på församlingsresa ”i Luthers fotspår”.  Ängskyrkans anställda 
och 24 intresserade församlingsbor fick fyra varma sommar-
dagar i Tyskland. Vi besökte Wittenberg, Eisenach, Erfurt och 
Eisleben, de orter där Martin Luther levde och verkade  under 
1500-talet. 

Det var fantastiskt att få en inblick i den tidens regler och påbud, 
från både kyrka och samhälle, och där hans trosvisshet mynnade 
ut i de teser han satte upp 1517. En höjdpunkt var besöket på 
slottet Wartburg utanför Eisenach där vi fick se Luthers arbets-
rum, det rum där han översatte nya testamentet till tyska. 

BASAR

Årets julbasar blev återigen en lyckad och trevlig dag med mycket 
folk (457 pers.) och god stämning. En”återseendets plats” där 
allt var som vanligt, lotterier, kaffe med dopp, pepparsås, film 
för de yngsta, fiskdamm, loppis och så mycket mer. Ett lyckat 
tillskott var BarnÄngen-mammorna som tillredde och sålde 
”Mezetallrik”. Intäkterna överskred budget med ca 10 tkr.

Det blev en dag då många frivilliga och anställda jobbade sida 
vid sida. 

LUCIAFIRANDE

Barn- och diskantkör bjöd i år in till Luciafirande. Det är inte 
alltid hur många vi är som är det avgörande, utan hur vi gör det. 
Vi blev bjudna på sång och en glädje som vi fick ta med oss hem. 
Efter luciafirandet blev alla inbjudna till luciakaffe ordnat av 
ansvarsgrupp och föräldrarna till barn- och diskantkören.

ÅRETS HÖJDPUNKTER

Tysklandsresan - fyra fantastiska dagar.
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ÅRET I SIFFROR
TUMBA OCH ÄNGSKYRKAN

MEDLEMMAR   10 512 (10 730)        INVÅNARE  24 443 (22 776) 

TILLHÖRIGA    43%      (47%)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE genomsnitt per gudstjänst  

   ÄNGSKYRKAN 
Huvudgudstjänst   46 (52)   

Veckomässa   18 (18) 

Musikgudstjänst   114 (90) 

ÄNGSKYRKAN  2014 2013 2012 2011 2010 
Dopgudstjänster  9 12 18 11 17

Antal dop  9 14

Konfirmationsgudstjänster 1 2 2 1 2 

Vigselgudstjänster  2 2 3 0 3 

Begravningsgudstjänster 7 5 10 10 2 

MUSIK I ÄNGSKYRKAN
KÖRER   MEDLEMMAR
Barnkör och diskantkör 17

Ungdomskör  5

Ängskören  10

UNGDOMAR

Ungdomsarbetet i Ängskyrkan har under 
2014 flutit på, under sportlovet åkte 
ungdomarna, tillsammans med vår enda 
konfirmand, på läger till Saxnäs tillsam-
mans med Tullinge distrikt. 

Istället för sommarkonfirmandläger 
anordnade vi aktiviteter på hemmaplan 
med allt från bad, bowling, utflykter till 
Skansen och naturhistoriska museet.

TEMACAFÉ

Temacafé fortsätter att träffas varannan 
tisdagkväll med varierat program. Ibland 
kommer många som t.ex. när Günther 
Hartstock berättade om sitt livs resa från 
Östtyskland i krig till Sverige och Tumba.

FÖRSAMLINGSHELG

Församlingshelgen som var bokad till 
Åkerögården blev tyvärr inställd på 
grund av för få anmälningar. 

HANDLING

DIAKONI

Målet är att integrera diakonin i all verk-
samhet, att det diakonala förhållningssättet 
skall prägla alla möten med människor. 

Det finns mycket som ger glädje: födel-
sedagsfirandet, jul i gemenskap, advents-
festerna för gruppboenden och dagcen-
traler. En glädje är också andakterna på 
äldreboenden, valborgsfirande  för alla 
generationer på Hågelby i samarbete med 
Hela människan och sommarens familje-
vecka. Genom Pingstkyrkan hjälpte vi till 
att dela ut matkassar till jul och påsk.

Den som drabbats av sorg bjuds in till 
sorgegrupp. I Ängskyrkan finns ingen 
formell besöksgrupp men många av de 
aktiva besöker personer som inte längre 
kan komma till kyrkan. 

Varje vecka erbjuds gemenskap på Mat 
och prat och vid soppluncherna. 

MISSION

Musikcafé Afrika ordnades på våren i sam-
arbete med Tumba kyrka. Behållningen 
gick till Ko-kalvprojektet i Tanzania och  
Ledarskapsutb. för kvinnor i Etiopien.

De kollekter som tas upp i söndagsskolan 
och vid dopgudstjänster går till BIAL, ett 
EFS-projekt för Barn I Alla Länder. 

Under hösten reste Anna-Carin Facks 
till Sydafrika och fick ta del av Svenska 
kyrkans internationella insatser där. 

MUSIK
Musikstipendiet från Bert-Allan Edströms 
minnesfond tilldelades i år Marcus Billing 
Söderberg.  

BARN- OCH DISKANTKÖR

I mars hade församlingens barn- och 
diskantkörer kördag i Ljusets kyrka.  
Vi sjöng musikalen ”Det kunde varit 
jag”. Musikalen framfördes också i  
oktober  med barnkörerna från  
Turinge-Taxinge församling och Tumba 
kyrka. Vi medverkade även på Hela  
Människans körgala i Pingstkyrkan.  
I oktober åkte barnkören till Alla helgons 
kyrka i Östertälje och sjöng  med  
barnkören där. 

UNGDOMSKÖREN 

Ungdomskören som varit verksam under 
våren, blev vilande fr.o.m. september då 
Linnéa Sjöberg avslutade sin tjänst. 

ÄNGSKÖREN

Söndag  2 februari Kyndelsmässodagen 
sjöng Botkyrka församlings vuxenkörer 
samt ungdomskörena från Ängskyrkan 
och Tumba kyrka tillsammans. 

Söndag 7 september gjorde Ängskören en 
utflykt till Tyresö, och  sjöng  i gudstjäns-
ten i Bollmoradalens kyrka.

Vid 1:a adventsgudstjänsten medverkade 
en ”projektkör” med delar av Ängskören 
och tillfrågade sångare under ledning av 
Elisabeth Edström. 
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Begravningsverksamheten

HÖJD BEGRAVNINGSAVGIFT 2015

I kyrkogårdsutskottets yttrande över för-
slaget till ny översiktsplan för kommunen 
redovisas framtida behov av gravplatser 
mot bakgrund av översiktsplanens ambi-
tion att befolkningen fram till 2040 ökar 
från 85 000 personer till 140 000 perso-
ner. På Tullinge kyrkogård skall anläggas 
en askgravlund. Sedan ett par år tillbaka 
pågår projektering för en utvidgning av 
Botkyrka kyrkogård. Arbetet går nu in i 
ett mer kostnadskrävande skede och mot 
den bakgrunden behöver begravningsav-
giften från år 2014 öka från dagens 15 
öre per skattekrona till 19 öre per skat-
tekrona. Begravningsverksamheten har en 
skuld till församlingen på 3,4 Mkr.

INFORMATIONS- OCH TILLGÄNGLIG-
HETSÅTGÄRDER

För att underlätta för kyrkogårdsbesöka-
re att hitta rätt gravkvarter kommer det 
på alla tre begravningsplatserna att sättas 
upp tresidiga stenpollare som kvarters-
markeringar. Det handlar om 10 granit-

pollare till Tullinge kyrkogård, 22 till 
Lilla Dalens begravningsplats och 63 till 
Botkyrka kyrkogård. Vidare kommer be-
lysta informationstavlor med ritning över 
respektive begravningsplats att sättas 
upp, två på vardera Botkyrka kyrkogård 
och Lilla Dalens begravningsplats och en 
på Tullinge parkkyrkogård. Informations-
tavlorna har plats för tre väderskyddade 
trycksaker (A4).

BOTKYRKA KYRKOGÅRD

De senaste åren har inneburit ett målmed-
vetet planeringsarbete för en utvidgad 
kyrkogård vid Botkyrka kyrka. I juni har 
församlingen tillskrivit de förtroende-
valda i kommunstyrelsen och vädjat att 
besluta bifall till församlingens ansö-
kan om planbesked för utvidgning av 
Botkyrka kyrkogård med en tidplan som 
innebär att kommunstyrelsen redan i höst 
får möjlighet att fatta beslut om att inleda 
en detaljplaneläggning. Skrivelsen har 
undertecknats av ordförandena i kyrko-
rådet och kyrkogårdsutskottet samt av 
kyrkoherden och kyrkogårdschefen.

LILLA DALENS BEGRAVNINGSPLATS

Kopparstölder och vandaliserad fasad-
vägg på ceremonibyggnaden har skett vid 
två tillfällen under sommaren. Koppar-
bleck ersätts av brunfärgad plåt.

TULLINGE PARKKYRKOGÅRD

Med start i oktober kommer en askgrav-
lund att anläggas på Tullinge parkkyrko-
gård. Askgravlunden kommer att tillföra 
kyrkogården både ett nytt gravskick 
och 792 nya askgravplatser. Tullinge 
kyrkogård betjänar främst de 16 000 
kommunmedborgare som bor i Tullinge. 
Kyrkogården har idag endast ca 350 le-
diga urngravar. Minneslunden är i princip 
fullbelagd. Kostnaden är beräknad till 4,1 
Mkr. Anläggningen tas i bruk i juni 2015.

Detaljerad information framgår av 
kyrkogårdsutskottets protokoll.

ÅRET I SIFFROR
ANTAL BEGRAVNINGAR  

 2014 2013 2012 2011 2010 
BOTKYRKA KYRKA 70 78 86 11 17

LIDA IDROTTSKYRKA  0

TULLINGE KYRKA 75 70 70 95 61

TUMBA KYRKA 22 18 20 18 29

ÄNGSKYRKAN   7   5 10 10   2

LILLA DALEN 48 60 64 45 54 

BORGELIGA BEGRAVNINGAR 60 42 56 47 43

ANNAT TROSSAMFUND 13 20 19 21 18 
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CENTRAL ADMINISTRATION

Den centrala administrationen består av 
sju personer exklusive kyrkoherden. I 
administrationen uppgifter ingår bok-
ning av kyrkliga handlingar, lokaler 
och verksamheter, HR, Ekonomi, IT, 
Informationsverksamhet och löneadmi-
nistrationen. Löneadministrationen köps 
från Huddinge församling. Dessutom 
tillkommer administrativa funktioner för 
Kyrkogårdsförvaltningen och fastigheter 
på tre personer. Sammanlagt består det 
administrativa stödet i församlingen av 
11 medarbetare inklusive kyrkoherden.

BUDGET I BALANS.

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

IT

Inom Stockholms stift bedrivs ett aktivt 
arbete med att hitta samverkansformer 
inom olika funktioner. År 2012 imple-
menterade församlingen den gemen-
samma Telefoniplattformen och Gemen-
samma IT plattformen (GIP)   

Det kapacitetsproblem, både tekniskt och 
supportmässigt, som uppstod i samband 
med starten har förbättrats i samband 
med uppgraderingen våren 2014.

KONTANTHANTERING

Bankernas övergång till kontantlösa kon-
tor har under åren accentuerat problemet 
med hantering av kollekter, betalning av 
kyrkkaffe och soppluncher. För att klara 
av logistiken med mynt och sedlar har 
församlingen slutit avtal med NOKAS 
värdetransporter som kommer och häm-
tar dessa på församlingsexpeditionen.

SAMVERKAN.

Församlingen har sedan ett antal år ett 
samarbete med Huddinge församling av-
seende lönehanteringen. Under 2014 har 
vi anmält intresse till att starta ett projekt 
tillsammans med Stockholms Stift som 

innebär att utreda möjligheterna för en 
eventuell anslutning till Svenska kyrkans 
Gemensamma Administrativa Plattform 
(GAS).

ARBETSMILJÖ.

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

I samband med att anställningen av 
säsongsanställningar på kyrkgårdarna 
genomförs en introduktion där viktiga 
rutiner och föreskrifter avseende arbets-
skydd och arbetsmiljö redovisas. 

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

Den psykosocialmiljön är mer svårmät-
bar, men en ökad fokusering på denna 
miljöfaktor har under året bland annat 
inneburit att vi genomfört en seminarie-
dag för hela församlingen. 

FRISKVÅRD - ACTIWAY

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

All personal har möjlighet att i relation 
till sin anställning få tillgång till frisk-
vårdscheck motsvarande 2000 kr/ år för 
att utnyttja som betalning för olika akti-
viteter som t.ex träning på gym, simning, 
massage i enlighet med skatteverkets 
regler. Under 2014motsvarade uttaget av 
friskvårdscheckar 36 årsanställda. Detta 
innebär att 51% beräknat på medeltalan-
ställda utnyttjar förmånen.

I samband med utbildningskonferens till 
Israel genomfördes en motionstävling för 
att främja konditionen iför resan.

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

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

INFORMATION/KOMMUNIKATION

I samband med vakans på infoassistens-
tjänsten har rutiner för infoflöden gåtts 

igenom tillsammans med distriktsledarna 
och musiker. Inför 2015 provar vi nya 
och förhoppningsvis effektivare meto-
der för att minska antalet fel och för att 
effektivisera arbetet för samtliga inblan-
dade. 

Församlingsblad

Vårt församlingsblad har i huvudsak haft 
samma utseende sedan sammanläggning-
en 2006. Redaktionen har påbörjat ett 
förutsättningslöst arbete för att moderni-
sera tidningen och komma med förslag på 
hur vi kommunicerar på bästa sätt med 
våra församlingsbor som inte kommer till 
kyrkorna så ofta. 

Intern och externwebb

Vår externa webb har ett relativt stabilt 
antal besökare över året. I genomsnitt har 
vi 53 unika besökare varje dag, med ök-
ning under kyrkliga helger och minskning 
under sommaren.

Projektet Röda linjen

Tillsammans med Skärholmens och 
S:t Mikaels församlingar har arbetet i 
projektet Röda linjen pågått under hela 
året. Kartläggning av verksamheter, om-
världsbeskrivningar och analysarbete har 
stått i fokus för projektet och stämts av i 
styrgruppen enligt plan. 

UTBILDNING

Botkyrka församling ser utbildning och 
kompetensutveckling av anställda, förtro-
endevalda och frivilliga medarbetare som 
en strategisk viktigt förhållningssätt. Mot 
bakgrund av detta avsätts alltid stora 
resurser för att kunna möta planerade 
utbildningsaktiviteter och under året 
uppkomna behov i kompetenshöjande 
insatser.

Under 2014 satsade församlingen drygt 
960 tkr i kompetensinsatser.

Bland insatserna märks bl.a;

- Kyrkoherdeutbildningar

- Ledarutbildningar

- Utbildning för handledning

- Förstärkning av kunskaper inom BIV/
BIS området

- Datautbildningar

- Utbildningskonferens inom kyrkogårds-
verksamheten.

 

Stödjande verksamhet

forts. nästa sida
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Förtroendevalda

Många olika former för frivilligt arbete finns inom Botkyrka församling. Ganska många 
är de förtroendevalda som genom skilda processer väljs för att företräda medlemmarnas 
intressen på olika sätt. 

Arbetet inom tre av de fyra distrikten Norra Botkyrka, Tullinge och Tumba leds av 
distriktsledaren tillsammans med Verksamhetsrådet, vars ledamöter blivit nominerade 
av Öppet Forum i respektive distrikt. På Öppet Forum har alla kyrkobesökare möjlighet 
att medverka/påverka och föreslå kandidater. Ledamöterna utses därefter av Kyrkorå-
det. Se efterföljande sidor.

I Ängskyrkan, som är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS (Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen), leds arbetet av distriktsledaren tillsammans med den styrelse som 
utses av EFS-föreningens medlemmar. Se efterföljande sidor.

ÖVERGRIPANDE

För hela församlingen väljs vid allmänna val ett Kyrkofullmäktige bestående av  
35 ledamöter med ersättare, för närvarande fördelat på de sex nomineringsgrupperna:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna (14 mandat), Borgerligt Alternativ (6 mandat),  
Fria Liberaler i Svenska kyrkan (2 mandat), Kristdemokrater i Svenska kyrkan  
(4 mandat), Posk (Politiskt obundna i Svenska kyrkan, 4 mandat) samt Tullingepartiet  
i Botkyrka församling (3 mandat). Kyrkofullmäktiges ordförande för de här 4 åren 
(2014 - 2017) är Sven-Anders Bengtsson (Kr) med Jean-Pierre Zune (S) som vice  
ordförande. Kyrkofullmäktige sammanträder 2 – 3 gånger per år för att fatta beslut  
i övergripande, viktiga och principiella frågor t.ex. budget, bokslut, kyrkoavgift,  
riktlinjer, instruktioner m.m.

Kyrkofullmäktige har för mandatperioden valt Kyrkoråd med 11 ledamöter och 11 
ersättare, där varje nomineringsgrupp har minst en ledamot. Kyrkorådets ordförand  
är Anna-Marie Carlsson (Ba) med Inga-Britt Rova (S) som vice ordförande och  
Sven-Anders Bengtsson (Kr) andre vice ordförande. Kyrkorådet har tillsammans med 
kyrkoherden det formella ansvaret för verksamheten i församlingen och förbereder alla 
de ärenden som Kyrkofullmäktige har att fatta beslut om.

Den nu presenterade Verksamhetsberättelsen visar prov på alla de skilda aktiviteter  
som är möjliga att genomföra med hjälp av god ekonomisk styrning och uppföljning. 
Jag vill här framföra ett stort och varmt tack till alla våra medarbetare, anställda såväl 
som ideellt engagerade, inom alla sektorer av vårt omfattande verksamhetsutbud där 
Kristus står i centrum för allt.

I augusti genomförde församlingen en 
utbildningskonferens med fokus på Jesus 
och diakonalt förhållningssätt. En konfe-
rens och studieresa i det heliga landet,  
i Jesu fotspår. 

En utbildning som gav minnen för livet. 
Under några intensiva dagar (20/8 – 27/8) 
kombinerades studier och samtal om vår 
uppgift som kyrka med att resa runt i 
Palestina och Israel för att se de berömda 
platserna där Jesus vandrade. Med egna 
ögon fick vi uppleva historiska platser i 
både dåtid och nutid och andas in den 
politiska, religiösa och kulturella atmos-
fären med kippor, falafel, passkontroller, 
checkpoints och böneutrop. Det blev en 
resa med stora kontraster. 

Större delen av tiden höll vi till i Jerusa-
lem, på Notre Dame of Jerusalem Center, 
som ägs av Vatikanen, bara några steg 
från gamla stan med alla de platser som 
är så betydelsefulla för de judiska, kristna 
och islamska religionerna. 

Konferensen satte fokus på vad vi menar 
med ett diakonalt förhållningssätt. Under 
ledning av Stockholms stadsmissions di-
rektor Marika Markovits arbetade vi med 
hur diakonin är en självklar del av Bot-
kyrka församlings väsen. Diakon betyder 
som bekant tjänare och det leder tanke 
vidare till Jesus uppmaning att älska din 
nästa som dig själv. 

Jerusalem, Israel och Palestina blev en 
omtumlande och fantastisk gemensam 
upplevelse och utbildning. En mötesplats 
där många idéer möttes och skapades i 
våra samtal, till nytta och välsignelse för 
Botkyrka församling och för var och en 
av oss.

Vi skrev innan konferensen, ”Du kommer 
att ha fler frågor när du kommer hem 
än när du åker, men du kommer att vara 
långt mer välorienterad, stimulerad och 
sporrad. Jag vågar utlova att vi alla kom-
mer hem med nya perspektiv på Bibeln, 
på världen, på oss själva och vår tro.” 

En beskrivning och  ett mål som uppfyll-
des mer än väl.

Foto: Arne Hyckenberg
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Anna-Marie Carlsson

Kyrkorådets ordförande
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Verksamhetsråd
I varje distrikt finns ett verksamhetsråd som är engagerat i verksamheterna i distrikten.  
Råden har egen budget, är med i beslutsfattande och fungerar som bollplank till distrikts- 
ledaren. I Ängskyrkan motsvaras verksamhetsrådets funktion av EFS missionsförening.

Ett nytt verksamhetråd för 2014 introducerades i sitt arbete av 
dåvarande distriktsledaren Sara Jakobsson Grip som gick ige-
nom hela organisationen i församlingen och stiftet, utbildningen 
var mycket uppskattad.

Under våren startades också ombyggnationen i Ljusets kyrka 
samt arbetet och planeringen av samverkansprojektet Trädgården. 
Vi informerade om detta arbete vid alla de öppna forum vi hade 
i våra kyrkor. Nu är arbetet i gång på riktigt.

Efter sommaren fick vi besked att Sara blir kyrkoherde i Vantörs 
församling och att Beatrice Lönnqvist kommer att ta över hennes 
arbetsuppgifter. Samtidigt fick vi också besked om kommande 
resa till Israel. En resa som jag alltid hade drömt om men aldrig 
vågat hoppas att den skulle bli verklig. Men när man tror på 
Gud är allt möjligt. Situationen där nere blev bättre efter vår 
hemkomst. Så vår resa hade sitt syfte.

När vi kom hem började vi direkt planera Ljuset kyrkas 10-års 
jubileum, där båda biskoparna Caroline Krook och Eva Brunne 
skulle vara gäster. Stort tack till Er alla som hjälpte till.

Beatrice Lönnkvist startade sitt arbete som distriktsledare och 
Riikka från VR blev diakon i Ängskyrkan.

Vi har under året haft flera uppskattade konserter både i Bot-
kyrka kyrka och Ljusets kyrka men jag vill bara nämna en som 
kanske var lite annorlunda. Finsk tangodrottning och tangokung 
hade en julkonsert i Ljusets kyrka och kyrkan var lika full av 
folk som vid 10-årsjubileet. Vi fick ta fram extra stolar till  
foajén. Tack för ett fantastiskt verksamhetsår 2014. 

Ordförande Taina Virta

NORRA BOTKYRKA

Verksamhetsrådet i Botkyrka församling Tullinge distrikt 2014 
har bestått av: Ann-Cathrin Ax, Suzanne Elfsö (vice ordf), Gun 
Lagergren, Arne Hyckenberg (ordf), Camilla Hällbom, Annika 
Larsson, Sofia Lindgren, Ann-Mari Lindmark, Johanna Sten-
berg, Alexandra Wikholm  samt Eva Ellnemyr (distriktsledare). 

Verksamhetsrådet har under året haft nio sammanträden. Vi har 
ordnat fyra öppna forum varav ett, den 20 oktober, tillsammans 
med Tullinge Kyrkas Vänner. Erfarenheterna från samarbetet är 
mycket positiva och verksamhetsrådet ser gärna att det blir fler 
gemensamma möten. Teman för årets öppna forum har varit: 
fastan (9/3), konsert med gäster från musikskola i Indien (25/5), 
kyrkogård och begravningar med Carina Karlsson (20/10) samt 
psalmer under ledning av Camilla Helander (9/11).

Verksamhetsrådet har medverkat i planering och genomförande 
av besök från en musikskola i Indien. Vi bidrog med pengar till 
inträden och biljetter för gästerna, en konsert och middag i sam-
band med öppet forum den 25 maj samt en middag hemma hos 
Ann-Cathrin Ax. Syftet med besöket från musikskolan i Indien 
var att öka intresset för internationellt arbete och inspirera till 
nytt engagemang för mission i distriktet. 

Verksamhetsrådet deltog tillsammans med de anställda i för-
samlingens visionsdagar i februari och augusti. På februarimötet 

beslutades om en vision för Tullinge distrikts arbete: ”Göra Gud 
tydlig i Tullinge - Vi vill vara en öppen kyrka med en gemenskap 
som växer med Gud i centrum”. 

I augusti genomförde församlingen en utbildningsresa till Israel. 
Arne, Ann-Cathrin och Eva deltog från verksamhetsrådet. De 
deltog också i studiedagar inför resan. Studieresan till Israel 
hade diakoni som tema. 

Verksamhetsrådet har deltagit i ljusutdelning vid Tullinge station 
inför alla helgons dag, vilket var mycket uppskattat. Planer finns 
att också dela ut ljus inför påsken 2015. Under året har proces-
sionskorset reparerats och är nu i bra skick. 

Verksamhetsrådet har informerats om, och deltagit i budgetar-
betet inför 2015, samt fortlöpande informerats om hur arbetet 
med Tullinge Gård fortlöper. 

Inför 2015 vill verksamhetsrådet fortsätta arbetet kring visionen 
för församlingens verksamhet i Tullinge. Med Tullinge Gård i 
bruk och med friluftskyrkan på Lida är det viktigt att se hur vi 
bäst kan utveckla de resurser vi nu förfogar över. Vi vill också 
söka mer utbyte med andra delar av församlingen där vi kan 
dela med oss till varandra av våra erfarenheter och idéer.

Ordförande Arne Hyckenberg

TULLINGE
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Verksamhetsrådet i Tumba kyrka har haft 8 möten under året 
och hållit i 4 öppna forum. Det har varit bra uppslutning och 
stort engagemang. 

Ombyggnaden av ungdomssidan har varit uppe på tapeten 
några gånger. Rumsindelningen. Användningen. Möbleringen. 
Vi har varit positiva till att det blivit öppnare och flexiblare ytor 
som kan anpassas efter behov. Det har blivit användbart och 
snyggt.

Det har varit många fina musikupplevelser i kyrkan under 
året, bl.a. pianofestivalen i mars och folkmusikfesten i april. På 
gudstjänsten framfördes Misa Criolla av Kammarkören, kören 
Kören och Paulo Ronaldo och hans musiker. På eftermiddagen 
workshop i kyrksalen med Joel Bremer/Paulo Ronaldo och ett 
fyrtiotal ”ideella” i form av spelmän/-kvinnor från spelmansgil-
lena. Det var många besökande hela dagen. Annonsering har 
skett i Mitt i. Folkmusik är gränslöst på ett sätt som vi som 
kyrka också vill vara.

Valborg. Verksamhetsrådet ser positivt på att fortsätta denna 
tradition. Vi ser gärna att det lyfts fram ännu mer att Hela Män-
niskan är ett samarbete mellan kyrkorna i Tumba.

Ideella arbetet. Pedagogen Cecilia Sundkvist besökte oss vid ett 
möte och presenterade utvecklingsplan för det ideella arbetet, 

vilket var uppskattat. Vid evenemang där många ideella deltar 
måste planeringen få lov att ta tid så att alla känner sig delaktiga 
och vill hjälpa till.

Kryssning för de ideella. De av oss som närvarade under kryss-
ningen tyckte att det var en härlig resa som verkligen fyllde sitt 
syfte som tack för ideellt arbete.

Belysningen har varit uppe till diskussion några gånger. Vi 
i verksamhetsrådet ser gärna att man ser över belysningen i 
kyrkan, av energiskäl men också för att äldre lättare ska kunna 
följa med i texter vid gudstjänster, lättare kunna läsa noter vid 
körframträdanden.

Öppet forum – Tema ungdomar. Det var bra uppslutning. 
Frågor som ”Varför går vi till Tumba kyrka?” avhandlades och 
”Vad kan vi göra för att fler ska hitta hit?”.

Kammarkören. Den numera 30-åriga kören gjorde mycket bra 
ifrån sig under sin à capella-konsert. Vid julkonserten avtacka-
des Gunnar Gillfors med basker inköpt av verksamhetsrådet 
inför hans stundande tjänstledighet på grund av arbete hos 
Svenska kyrkan i Bryssel.

Verksamhetsrådet lämnade bidrag till församlingshelgen i Vadstena.

Ordförande Per Cronberg

TUMBA KYRKA

Samarbete

Ängskyrkan är en samarbetskyrka mellan Ängskyrkans  
missionsförening och Botkyrka församling. Missionsföreningen, 
som är ansluten till EFS, har anförtrotts att ansvara för det 
löpande arbetet i kyrkan i samverkan med församlingen. Mis-
sionsföreningen har också fått stå modell för de verksamhetsråd 
som finns i övriga distrikt i församlingen. Samarbetet regleras av 
ett samarbetsavtal. Ängskyrkan deltar på alla sätt i församling-
ens gemensamma åtaganden och aktiviteter. Ett exempel är att 
delar av Ängskyrkan styrelse deltar i de utbildningskonferenser 
som genomförs. Samarbetskommittén träffas två gånger per år.

Antalet medlemmar vid årsskiftet var 96 personer. Förening-
ens styrelse har sedan årsmötet 30 mars 2014 bestått av fyra 
personer. Berit Hofgren (ordf.), Lennart Pålsson (vice ordf. samt 
kontaktperson i ekonomifrågor), Jan-Eric Lindström (sekr.) och 
Andrei Ignat.  Kassör utanför styrelsen är Lars Hofgren sedan 
årsskiftet 2013-2014. Styrelsen kunde vid årsmötet inte fyllas 
trots valberedningens enträgna försök. Två medlemmar deltog i 
EFS årsmöte i Hässleholm.

Tillsammans

Styrelsen och även andra trogna kyrkobesökare har god kontakt 
med personalen och har många möjligheter till påverkan. En 
viktig plats för möten är också ansvarsgruppernas planeringtill-
fällen inför gudstjänster och mässor. Det har alltid varit viktigt 

för Ängskyrkan att känna att det finns en stor delaktighet och 
att det som händer görs tillsammans. Basaren som hålls lörda-
gen före andra advent är ett sådant tillfälle. För varje år finns 
det fler som engagerar sig och det ger resultat inte bara i pengar 
utan i arbetsglädje och vår förhoppning är att det sprider sig 
även till besökarna.  

Under våren tog vi fram en ny broschyr ”Välkommen till Ängs-
kyrkan” som beskriver verksamheten samt om Ängskyrkans 
missionsförening. Denna broschyr ersätter två äldre.

Framtiden

En av missionsföreningens stora utmaningar under några år 
har varit att värva styrelsemedlemmar. De tankar som fanns vid 
årsmötet att under året hitta någon lämplig kandidat har tyvärr 
inte förverkligats. Under hösten började styrelsen bearbeta den 
svåra tanken att tvingas lägga ner föreningen. Styrelsen kallade 
till öppet forum den 9 november för att presentera tankarna och 
lyssna till medlemmarnas tankar. Ytterligare ett öppet forum 
om detta genomfördes den 8 februari 2015. I skrivande stund 
ser det dessvärre ut som att en nedläggning blir verklighet. Vår 
önskan är dock att den anda av samverkan och frivillighet som 
finns i Ängskyrkan ska få fortsätta.

Ordförande Berit Hofgren

ÄNGSKYRKAN
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

Folkmängd och medlemmar

Folkmängd 76 731 78 451 78 890 80 478 81 700 82 971

Medlem i Svenska kyrkan 31 208 30 567 30 121 29 433 29 416 28 314

% andel medlemmar 41 % 39% 38% 37% 36% 34%

Antal inträden 78 49 62 62 96 66

Antal utträden 300 259 207 255 322 202 

Antal gudstjänstbesökare

Huvudgudstjänster 15 807 14 353 14 079 14 404 15 485 15 562

Andakter o andra gudstjänster 10 366 9 360 10 417 12 251 12 139 10 166

Musikgudstjänster 6 870 6 701 6 779 6 863 8 087 8 901

Dopgudstjänst 8 918 8 161 7 979 7 399 8 620 7 812

Vigselgudstjänst 3 526 3 690 3 171 3 604 2 626 2 930

Välsignelse av ing. borgligt äktenskap 88 12 0 0 2 3

Begravningsgudstjänst 8 038 6 794 7 881 6 832 8 365 8 274

Nattvardsgäster 13 407 13 032 12 106 12 678 15 041 15 161

Sjukkommunion 16 10 5 3 0 35

Kyrkliga handlingar

Antal födda barn 1 166 1 127 1 119 1 136 1 187 1177

Döpta barn 256 279 233 219 269 225

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

Döpta vuxna och konf. 20 18 19

% andel döpta barn i SvK 22% 25% 21% 19% 23% 19%

Konfirmandberättigade 15-åringar 513 457 432 354 388 375

Antal konfirmerade ungdomar 117 113 95 70 83 98

% andel konfirmerade 15-åringar 19,5% 20% 22% 18% 21% 26%

Vigslar 75 84 72 61 60 92

Statistik
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Ekonomi
Större resultatpåverkande poster i årets resultat 2014

Intäkter Kostnader

Kyrkoavgiften 0 Förtroendeorganisation 1 504

Ekonomisk utjämning 0 Personalkostnader 4 433

Utdeln Prästlönetillgångar 264 IT/Telefoni -145

Begravningsavgift Fastigheter 1 531

Resultatreglering begravningsverks -2 930 Underhåll mark, KGF 2 181

Erhållna gåvor 82 Utbildningskonferens 540

Erhållna bidrag -1 093 Utbildning 1 660

Övriga verksamhetsintäkter 569 Finansnetto 804

Summa intäkter -3 107 Övrigt netto 308

Summa kostnader 12 816

Summa 9 709

RESULTAT 2014
Utfall Budget 

2014 2014 Diff

Verksamhetens intäkter

Kyrkoavgift 54 697 54 697 0

Begravningsavgift 17 039 19 968 -2 930

Ekonomisk utjämning 1 898 1 898 0

Utdelning andelar i prästlönetillgångarnas avkastning 264 0 264

Erhållna gåvor 201 112 89

Erhållna  bidrag 2 497 3 590 -1 093

Övriga verksamhetsintäkter 2 963 2 402 562

Summa intäkter 79 559 82 667 -3 107

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader -29 360 -37 080 7 720

Personalkostnader -42 179 -46 612 4 433

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -2 555 -2 413 -142

Summa kostnader -74 094 -86 105 12 011

Verksamhetsresultat 5 466 -3 439 8 904

Resultat från finansiella investeringar

Resultat långfristiga värdepapper o fordringar 2 0 2

Övriga ränteintäkter o liknande resultatposter 1 069 300 769

Räntekostnader och liknande resultatposter -16 -50 34

Summa resultat från finansiella investeringar 1 054 250 804

Resultat efter finansiella poster 6 520 -3 189 9 709

Årets resultat 6 520 -3 189 9 709
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Resultaträkning

Resultaträkning 2014 2013 2012 2011 2010
Verksamhetens intäkter
Kyrkoavgift 54 697 52 985 52 174 53 423 52 610
Begravningsavgift 17 039 21 322 16 796 18 008 23 308
Ekonomisk utjämning 1 898 1 780 1 019 1 489 1 644
Utdelning från andelar i prästlönetillgångarn  264 132 132 132 220
Erhållna gåvor och bidrag 2 698 2 089 2 561 2 022 2 269
Övriga verksamhetsintäkter 2 963 3 228 2 799 2 973 2 691
Summa intäkter 79 559 81 536 75 481 78 047 82 742

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader -29 360 -40 757 -30 596 -28 562 -31 920
Personalkostnader -42 179 -38 967 -38 453 -37 652 -38 906
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgå -2 555 -2 967 -2 996 -3 112 -3 032
Övriga verksamhetskostnader 0 0 -13 0 -218
Summa kostnader -74 094 -82 691 -72 058 -69 326 -74 076

Förändring av ändamålsbestämda medel 0 0 -73 7 14
Eliminering av begravningsverksamhetens r 0 0 5 377 -265 -1 491

Verksamhetsresultat 5 465 -1 155 8 727 8 463 7 189

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från långfristiga värdepapper och 2 2 2 2 946
Övriga ränteintäkter och liknande resultatp 1 069 1 274 2 341 1 073 864
Räntekostnader och liknande resultatposte -16 -2 -2 -6 -7
Summa resultat från finansiella invester 1 054 1 274 2 341 1 069 1 803

Resultat efter finansiella poster 6 520 119 11 068 9 532 8 992

Årets resultat 6 520 119 11 068 9 532 8 992
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Balansräkning

Balansräkning

TILLGÅNGAR 2014 2013 2012 2011 2010

Anläggningstillgångar

Byggnader och mark 40 635 33 666 31 372 33 465 35 905

Inventarier, verktyg och installationer 2 134 1 097 1 185 1 362 1 776

Pågående nyanläggning 4 086 0 0 375 0

Materiella anläggningstillgångar 46 855 34 763 32 557 35 202 37 681

Långfristiga värdepappersinnehav 3 058 3 043 7 043 7 043 7 043

Långfristiga fordringar 4 000

Finansiella anläggningstillgångar 3 058 7 043 7 043 7 043 7 043

Anläggningstillgångar 49 913 41 806 39 600 42 245 44 724

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 216 174 100 161 174

Fordran Kyrkvärden 329 236 958 958 328

Fodringar begravningsverksamheten 544 3 474

Övriga fordringar 1 192 453 177 622 258

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 349 2 180 940 892 1 010

Kortfristiga fordringar 3 630 6 517 2 175 2 633 1 770

Kortfristiga placeringar 14 932 14 903 14 867 15 095 15 178

Kassa och bank 53 231 48 981 56 136 53 353 43 680

Omsättningstillgångar 71 793 70 401 73 178 71 081 60 628

SUMMA TILLGÅNGAR 121 706 112 207 112 778 113 326 105 352

EGET KAPITAL, OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat -100 251 -100 095 -89 064 -79 532 -70 540

Årets resultat -6 520 -156 -11 068 -9 532 -8 993

Eget Kapital -106 771 -100 251 -100 132 -89 064 -79 533

Ändamålsbestämda medel 0 0 -409 -336 -343

Avsättningar -746 -669 -411 -454 -587

Långfristiga skulder

Gravskötselskuld -729 -633 -548 -516 -504

Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 -8 000

Långfristiga skulder -729 -633 -548 -516 -8 504

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 0 0 -8 000 0

Skuld till begravningsverksamheten 0 -2 621 -7 998 -7 733

Leverantörsskulder -6 197 -3 819 -3 710 -2 768 -2 874

Skatteskulder 0 0 0 -448

Gravskötselskuld -192 -179 -180 -170 -154

Övriga skulder -2 937 -1 523 -1 235 -1 418 -1 790

Villkorade bidrag -168 -168

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -3 966 -4 965 -3 532 -2 602 -3 386

Kortfristiga skulder -13 460 -10 654 -11 278 -22 956 -16 385
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER -121 706 -112 207 -112 778 -113 326 -105 352
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På väg i Jesu fotspår

Kristuscentrerade och gränsöverskridande, 
modiga i ord och handling

                                       

                                        


