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Domkapitlet i Stockholms stiñ utfärdar denna
församlingsinstruktion att gälla till och med ,

1 0 Å 1, -

jag vill tillsammans med er dela glädjen,
stoltheten och nåden att få vara en del av en
kyrka som är just nu, som planerar framåt. som
har en god tradition i ryggen och allra mest:
en kyrka som talar tydligt om Jesus Kristus och
däiför kan ha vidöppna dörrar utåt.
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CHECKLISTA FÖR FÖRSAMLING som inte ingår pastorat
i

Regler för församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta om (57 kap 5 § KO)

GUDSTJÄNST
Firas i församlingen huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag?
(17 kap. 3 § KO)

Q Ja

El Nej

Om nej ange varför:

att huvudgudstjänst ska firas i församlingen om inte domkapitlet medgivit undantag för visst tillfälle.

OBSERVERA

Firar församlingen regelbundet gudstjänster med annan församling inom Svenska kyrkan?

5 Ja

:i Nej

Om ja ange vilka/vilken församling:

Firar församlingen huvudgudstjänst tillsammans med församling/ar

i

ett annat kristet samfund?

(17 kap. 7 § KO)

:Ha

il

Nej

Om ja - ange i vilken utsträckning?

OBSERVERA

att domkapitlets tillstånd

ska inhämtas

Används någon annan ordning eller annan musik än kyrkohandbokens i huvudgudstjânsten?
(17

kap 4

El Ja

§ och 18

kap 6 + 6

a

§ § KO)

i: Nej

Om ja ange vilken:

OBSERVERA att annan gudstjänstordning än den som ingår i kyrkohandboken får användas vid visst tillfälle eller under
viss tid, efter beslut av kyrkoherde och efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker samt efter medgivande av kyrkorådet. Beslutet ska anmälas till domkapitlet Om det finns särskilda skäl får domkapitlet ändra eller
upphäva kyrkoherdens beslut. Gäller avvikelsen måltidens texter krävs även medgivande av domkapitlet. Ett sådant
medgivande får lämnas efter ansökan från kyrkoherden
OBSERVERA också att annan musik än den som ingår i kyrkohandboken får användas till kyrkohandbokens texter,
efter beslut av kyrkoherde och efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker samt efter medgivande av
kyrkorådet, Beslutet ska anmälas till domkapitlet. Finns det särskilda skäl får domkapitlet ändra eller upphäva kyrkoherdens beslut.

Enligt domkapitlet i Stockholms stift ska huvudgudstjänst med nattvard firas i varje församling minst
24 gånger under ett kyrkoâr. Sker så i er församling?
(17 kap 5 § KO)

l:l Nej

LIJ Ja

Om nej ange varför:

TJÄNSTER
Stiftsstyrelsen har beslutat att det ska finnas minst sex
i er församling.

(ange antal) prästtjänster (inklusive kyrkoherde)

(37 kap' 19 § KO)

Domkapitlet har beslutat att det ska finnas minst en kyrkomusiker som ska vara:
(34 kap. 2 § KO)

l:l

Försteorganist

li]

Organist

D

Kantor

Finns någon av följande specialbefattningar i församlingen:
(34 kap.

11

§ KO)

El Sjukhuspräst

l:l

El Präst för verksamhet

på teckenspråk, finska eller annat språk

Präst i en samarbetskyrka eller liknande

El Övrig specialbefattning Ange vilken:

,

FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÄ ANDRA SPRÃK ÄN SVENSKA
(57 kap 5 § KO)

Redovisa kort församlingens verksamhet på de andra språk än svenska som behövs för att församlingen ska
kunna fullgöra sin grundläggande uppgift:

Det finns inget uttalat behov av regelbunden verksamhet på annat språk än svenska.

BARNKONSEKVENSANALYS
(57 kap. 5 § KO)

det pastorala programmet ska barnets perspektiv utifrån en barnkonsekvensanalys behandlas.
Enligt domkapitlets beslut ska barnkonsekvensanalysen lämnas in som bilaga till församlingsinstruktionen.
Finns denna?
I

I

Ja

W Nej

Om nej ange varför:

KYRKOR
(57 kap. 5 § KO)

När det finns flera kyrkor i en församling ska det redovisas hur dessa huvudsak används.
i

Om flera kyrkor finns ange vilka och hur de används:

Bromma kyrka - gudstjänster (främst högmässor) varje söndag samt kyrkliga handlingar.
Ängby kyrka - gudstjänster (främst familjegudstjänst) varje söndag samt kyrkliga handlingar.
Famnens kyrka - vardagsgudstjänster

HANDLINGSPLAN FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING
Enligt domkapitlets beslut ska en handlingsplan för lärande och undervisning finnas. Denna lämnas
bilaga till församIingsinstruktionen. Finns denna?

Eiia

lIlNej

Om nej ange varför:

in som

Svenska kyrkan
BROMMA FÖRSAMLING

'

Pastoralt program
Handling och bön må bli ett!

Inledning
Bromma församling har ett uppdrag; vi skall vara ett synligt uttryck för Guds närvaro i
världen. I allt som församlingen gör skall detta i sig enkla budskap manifesteras: Gud finns.
Inte nog med det, som församling skall vi också bidra med en tolkning och förståelse av vad
det konkret innebär i vår tid, i vårt samhälle och i människornas liv. Det är ett stort och
ansvarsfullt uppdrag som förutsätter eftertänksamhet, medvetenhet och mod att vara kyrka.

Att vara kristen är att, utifrån en tro på Jesus Kristus, hitta sätt att leva ett liv där handling
och bön blir ett i vardagen, därförundran över livet delas, där glädje och sorg vandrar
tillsammans och där drömmar och längtan får ett fäste. Bromma församlings uppdrag är att
både vara Kristusburen och Kristusbärare. Hur detta skall uttryckas och genomföras är frågor
som måste ställas ivarje ny tid och situation. Församlingen hari arbetet med församlingsinstruktionen arbetat med ett antal utgångspunkter, som tillsammans med en kort
beskrivning av organisationen, en sammanfattning samt barnkonsekvensanalysen återfinns i
bilaga 1 respektive 2.

Vision
Bromma församling är en del av en evangelisk-Iuthersk kyrka som med frimodighet och
glädje skall ge alla människor möjlighet till ett kristet liv.

Identitet
Bromma församling är en del av den världsvida kyrkan och delar den kristna bekännelsen
och lovsången till en treenig Gud. Bromma församling är, som en del av Svenska kyrkan, ett
evangelisk-lutherskt trossamfund.

Uppdrag
All verksamhet i församlingen skall utgå från det i Kyrkoordningen definierade uppdraget att
"fira gudstjänst, bedriva undervisning sa mt utöva diakoni och mission".

medvetenhet om Skapelsens helighet och utsatthet, skall Bromma församling värda miljön
och andra anförtrodda tillgångar.
I

Omvärldsbeskrivning
Antalet boende i Bromma församling fortsätter att öka. Från 50 398 personer 2018 beräknas
antalet boende 2027 vara drygt 61 000 personer, vilket är en procentuell ökning på mer än
20 %. Det är fr.a. i områdena Mariehäll (Annedal och den kommande Solvallastaden) och
Blackeberg som inflyttningen inom en tioårsperiod kommer att ske. Den huvudsakliga
inflyttningen beräknas ske av yngre familjer med ett till två barn. Tendensen är dock att
andelen kyrkotillhöriga minskar. Detta kommer på sikt att bli ekonomiskt märkbart och leda
till att församlingen behöver se över sina kostnader och verksamheter.

1(6)
1

“3:0”

Enligt prognoserna sker det under den kommande tioårsperioden en signifikant demografisk
förskjutning från åldrarna 0-5 är till 6-15 år. Detta ställer krav på verksamheten bland barn
och unga både iomfång och i genomförande, inte minst avseende konfirmandarbetet.

Bromma är en av 14 stadsdelar i Stockholm. Goda kommunikationsmöjlighetertill
innerstadens utbud av kyrkor, kultur, service och arbetsplatser gör det möjligt för 35 000
utpendlare och 27 000 inpendlare att dagligen ta sig till och från skola, arbete och service.

Inom församlingsgränsen finns flera förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Det finns ett
omfattande föreningsliv och både små och stora arbetsplatser inom församlingens gränser.
De stora arbetsplatserna är främst inom tjänstesektorn (ex.vis Bromma flygplats och
köpcentrumet Bromma Blocks).
Församlingen äger och förvaltar i nuläget två kyrkor:
0
Bromma kyrka (Stockholms äldsta i bruk varande byggnad) samt
0

Ängbykyrkan (vid Islandstorget)

Utöver dessa två kyrkor hyr församlingen i nuläget dels Famnens kyrka (vid Brommaplan),
dels Kvarterskyrkan Mariehäll (Annedal).
Omvärldsanalys
Den ökande befolkningsmängden i Bromma kommer att ställa krav på församlingen i flera
olika perspektiv. Det kommer, i absoluta tal, att bli en högre efterfrågan på ”klassiska"
kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänster) och det kom mer
att bli en ökad efterfrågan på öppen verksamhet för barn och ungdomar (d.v.s. Öppen
förskola och ungdomsgrupper/fritidsgård).
Även om antalet förrättningar ökari absoluta tal är dock tendensen att den procentuella
tillhörigheten minskar. Ett minskande antal tillhöriga kommer att påverka ekonomin, varför
församlingen kontinuerligt behöver analysera vilka tjänster och lokaler som behövs för att
bedriva den grundläggande uppgiften. Av samma anledning behöver församlingen stärka
volontärarbetet och hitta former för alternativa intäktsformer såsom uthyrning av lokaler
och tjänster.

Genom dopet blir man tillhörig, varför det är avgörande att andelen döpta ökar.
Församlingen måste därför ha ett genomarbetat dopuppföljningsprogram som sträcker sig
från småbarnsåldern över konfirmationsåldern. Detta program skall konkret beskriva vilken
verksamhet församlingen erbjuder inom resp. åldersgrupp och hur dessa hänger ihop.
Församlingen behöver ha goda relationer med de olika skolor som finns inom församlingens
granser.

nuläget finns, utifrân perspektivet kyrkliga handlingar, ingen anledning att utöka antalet
präst- och musikertjänsteri personalstaten men däremot kommer personalbehoven inom
barn- och ungdomsverksamheten att öka de närmaste åren. En möjlighet som skall
undersökas är en omdisponering av tjänster inom befintlig personalstat. Det finns sedan
tidigare en antagen vision om att församlingen i sin organisation skall "centralisera
administrationen och decentralisera verksamheten". Konsekvenser av denna antagna vision
I
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är bl.a. att personalens arbetsplatser skall vara samlade på ett ställe för att ex.vis underlätta
intern kommunikation och planering samt att församlingens verksamhet i allt högre grad
skall bedrivas ute i olika områden av församlingen där människor ofta rör sig (exempelvis i
affärscentrum och vid trafikknutpunkter).
I och med färdigställandet av Ängbykyrkans
utbyggnad de närmaste åren, kommer den
centrala personaladministrationen att vara på plats medan förutsättningarna för den
decentraliserade verksamheten i bl.a. Annedal, Solvallastaden och Blackeberg mäste
förberedas och organiseras. Med tanke på den förväntade demografiska ökningen av 6-15»
åringar de närmaste åren, behöverförsamlingen ta särskild hänsyn till dessa åldrars behov
både vad gäller lokaler och personal.

Församlingen behöver aktivt verka för att skapa samverkansformer med andra församlingar,
det lokala närings- och föreningslivet och sträva efter kontinuerlig kontakt; d.v.s. med andra
verksamheter utanför våra egna fastigheter. Detta kan ske både i löpande verksamhet och
vid behov (vid exempelvis en krissituation). Det är enbart genom att vara aktiv i det lokala
samhället, som församlingen blir relevant och i så måtto en ”kyrka mitt i byn".

Området kring Brommaplan är ett nav för kollektivtrafiken med stor genomströmning av
människor. Det är också i stor utsträckning en samlingsplats för socialt mer utsatta
människor. Församlingens diakoni (i vid bemärkelse) behöver synas och närvara på
Brommaplan. Församlingen behöver därför aktivt söka lokal eller samarbetspartners kring
Brommaplan. Den tidigare framtagna strategin att i ett tidigt skede vara med i
ombyggnationen av Brommaplan ligger fast. Församlingen kommer rent allmänt att
kontinuerligt utvärdera vilka platser inom församlingens gränser som behöver mer synlig
narvaro.
Med hjälp av en sk. SWOT-analys1 kan en beskrivning av församlingen sammanfattas enligt:

Styrkor
0

God ekonomi

0

Nya ”decentraliserade

'

Svagheter
0

SESTEEGUOH

verksamhetslokaler"
0

0

Svårigheter att rekrytera personal och
förtroendevalda

0

Färre dop

0

Minskad konfirmation

\

Nya församlingshuset i Ängby

*Möjlighäf
-

Utvecklat arbete kyrka-samhälle

0

Nya bostadsområden

Höga boendekostnader ger viss

Hot

l

-

lnflyttningsförsamling

0

Minskad andel tillhöriga

0

Goda kommunikationer

0

Minskad kunskap om/relation till
kyrkans och församlingens uppgift och
värdegrund i det omgivande samhället

Li
1

i

i

SWOT är en akronym av de engelska orden "Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" och
"Threats".
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Gudstjänst
Gudstjänsternas utformning och innehåll är ett ansvar för hela församlingen, inte bara för
präster, musiker, vaktmästare och diakoner. Gudstjänsten är inte främst en arena för
individen utan ett kollektivt uttryck för en gudslängtan. Kristendomens kärna är att vara
inkluderande; alla skall få möjlighet att vara med och känna att man bidrar till helheten.
Upplevelsen av delaktighet och bönegemenskap skall vara ett kännetecken för
gudstjänsterna och predikan skall vara undervisande och utgå från evangeliets budskap om
den uppståndne Jesus Kristus. Det skall finnas en tydlighet i det kristna tilltalet både i det
talade och sjungna ordet.
Bromma församling skall det finnas regelbunden gudstjänstverksamhet i främst Bromma
kyrka och Ängbykyrkan. För att möta den mångfald som finns i församlingen behöver
församlingen sträva efter att fira olika former av gudstjänster, alltifrån traditionsfyllda
högmässor och sprudlande familjegudstjänster till mer stillsamma förbönsgudstjänster. Inte
minst behöver ungdomsmässorna bli mer etablerade och bygga på ungdomars musik och
I

språkbruk.
Det enda sättet att öka gudstjänststatistiken är att målmedvetet arbeta med definierade
målgrupper och en ordentlig analys av vad som avses med termer som, exempelvis,
"Kristusburen”, "delaktighet", ”profetisk” och ”relevant”. Detta arbete är tidskrävande men
nödvändigt för att gudstjänsten fortsättningsvis skall vara ett centrum i församlingens inre
liv. Församlingen skall arbeta för att hitta nya gudstjänstformer såväl vad gäller utformning,
som tid och plats; handling och bön må bli ett!
Församlingen behöver aktivt arbeta för att stärka förrättningarnas plats i församlingens liv.
Detta gäller alla former av förrättningar men i synnerhet dopet. Eftersom utgångspunkten är
att dopet är en angelägenhet för hela församlingen kommer inte någon aktiv kampanj för
enskilda dop att ske; däremot skall möjligheten tillgodoses när den efterfrågas.

Musiken är en omistlig del av ett levande församlingsliv och skall fördjupa det budskap
församlingen står för. Den musikaliska verksamheten skall således erbjuda ett varierat
utbud. Församlingens körer skall dels vara en verksamhet i sig, dels utgöra ett utåtriktat
arbete igudstjänster och konserter. Kyrkomusiken behöver, utöver traditionell kyrkomusik,
även arbeta aktivt med andra typer av musikformer, vilket skall komma till uttryck såväl i
gudstjänster och körverksamhet, som konserter.

Undervisning
Alla människor som bor och vistas i Bromma församling skall få kunskap om kristen tro,
tradition och liv. Den undervisning som församlingen bedriver och förkunnar skall vara
grundad i evangelium och kyrka. Det är församlingens uppgift att föra vidare det vi har fått,
inte mer och inte mindre. Undervisningen skall ske både internt, inom församlingen, och
externt, gentemot det omgivande samhället. takt med att den allmänna kunskapen om
kristen tro och församlingens verksamhet minskar, är det av avgörande betydelse att denna
kunskap förmedlas, en uppgift som alla verksamma i församlingen måste förstå vikten av.
I

Församlingen skall vara en aktiv röst i samhällsdebatten i frågor som rör människovärde,
miljöfrågor och social utsatthet. De som bor i församlingen skall få del av församlingens
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grundläggande uppfattning i för samhället centrala frågor. Församlingen skall, utifrån en tro
på Jesus Kristus, utgöra en skillnad och motkraft till konsumtionssamhälle och
egennytta.
Hur detta skall uttryckas i församlingens undervisning redogörs för närmare i "Plan för
lärande och undervisning", PLU, (se bilaga 3).
Den primära åldersgruppen för grundläggande undervisning skall vara åldersgruppen 0-18
år. Undervisningen skall ske i Öppna förskolan, övriga barngrupper (inkl. barnkörer) samt
i

konfirmand- och ungdomsarbetet. Detta ställer stora krav på en genomtänkt strategi,
målbild samt kompetent personal och skall redovisas särskilt inför beslut om
verksamhetsplaner. Särskild vikt skall läggas på en god kontakt med de olika förskolor, skolor
och myndigheter, med relevans för barn- och ungdomsarbetet, som ligger inom
församlingens geografiska gränser.
Det primära i konfirmationsundervisningen skall vara att skapa mötesplatser där budskapet
om Jesus Kristus och dess konsekvenser står i centrum. Utgångspunkten skall vara att

teoretiskt få möjlighet att lära sig om kristen tro och praktiska redskap att utöva denna
kunskap; handling och bön må bli ett! Församlingen behöver under de närmaste åren ta
fram en tydlig och realistisk strategi avseende vilken typ av konfirmandundervisning (inkl.
läger) som gör att Bromma ökar konfirmandstatistiken i relation till tidigare år.
Församlingens ungdomsarbete skall vara en prioriterad verksamhet. Arbetet skall präglas av
öppenhet i formerna med ett tydligt avstamp i Svenska kyrkans tro och uttrycksformer.
Ungdomsarbetet kan med fördel ske i nära samarbete med omkringliggande församlingar.

Församlingen skall även erbjuda bibel- och trosundervisning för vuxna med olika
infallsvinklar och pedagogiska metoder för dem som vill lära sig mer om Bibelns texter och
innehåll, Svenska kyrkan och kristen tro. Församlingen skall inom sina olika verksamheter,
exempelvis i körer och samtalsgrupper uppmuntra till en fördjupad kunskap om Svenska
kyrkans tro, lära och bekännelse.

Diakoni
Diakonin utgör både en aspekt i församlingens alla verksamheter och ett särskilt uppdrag.
Utgångspunkten i ett diakonalt förhållningssätt är att varje människa har ett unikt och
oändligt värde eftersom hon är skapad till Guds avbild. Det diakonala arbetet skall fortsatt
utgöra en framträdande del av Bromma församlings praktiska kontaktyta med omvärlden.
Församlingens diakonala grundhâllning innebär att påtala missförhållanden i och utanför
församlingen samt att kanalisera detta till politiker och andra beslutsfattare. Församlingen
skall vara lyhörd och kontinuerligt analysera var de största behoven finns i syfte att få en mer
proaktiv diakonal verksamhet; handling och bön må bli ett!
Gränserna för diakonin går där samhället enligt lagstiftning skall ta vid Ansvaret för
medborgarnas materiella standard åvilar stat, region och kommun. Detta ansvar kan och får
inte den diakonala verksamheten ta över. Till församlingsdiakonins specifika kompetens och
uppdrag hör den mänskliga kontakten och den kristna omsorgen. Den diakonala
verksamheten skall sträva efter externa samarbeten som stöttar utsatta personer och
grupper som lider av utanförskap på grund av t.ex. social isolering, sjukdom eller ensamhet.
En specifik grupp (som församlingen bl.a. möter i konfirmandarbetet) är ungdomar
och deras
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föräldrar. En av församlingens diakoner skall därför vara särskilt knuten till barn- och
ungdomsarbetet.
Bromma församling skall fortsätta att dela ut ekonomiska bidrag till enskilt behövande från, i
första hand, insamlade medel i diakonihjälpen. Dylik hjälp skall vara individuellt prövad och i
form av "stöd till Självhjälp". Vid behov kan även kontakt förmedlas till andra instanser och
hjälp vid ansökningar ur fonder ges.
Ett diakonalt förhållningssätt är att se den enskilda människans möjligheter och behov. Ett
sätt att praktiskt uttrycka detta är att utveckla och fördjupa arbetet med
volontärverksamhet. Församlingen skall inom de närmaste åren ta fram en handlingsplan
(inkluderandes definitioner och mål) för den volontära verksamheten.

Mission
Bromma församling verkar i en på många sätt sekulariserad värld. I den världen, där Gud redan
finns, skall evangeliet förkunnas och Ievas för att inte evangeliet enbart skall bli individens
egendom utan även vara kollektiv. Församlingens medarbetare skall i praktisk handling visa vad
ett kristet liv innebäri praktiken. Mission innebär att verka och arbeta i olika sammanhang. En
trosviss, modig kyrka står upp för sina ideal och värderingar, en trygg församling har förmågan att
ta diskussionen om innebörden i ett rättvist och jämlikt lokalsamhälle. Mission börjar med att
vara där människorna finns. Församlingens medarbetare skall därför på regelbunden basis
”synas", församlingens kommunikation skall vara tydlig och den teologiska grundsynen skall
uttryckas iförsamlingsblad och sociala medier. Församlingen skall även arbeta för att finna helt
nya kommunikationsformer med speciellt nyinflyttade församlingsbor.
Under de kommande åren skall församlingen arbeta med s.k. "event". Vi skall aktivt hitta
samarbetspartners i Iokalsamhället för att, exempelvis, lyfta fram julens och påskens budskap i en
satsning på Brommaplan eller annan plats i församlingen. Under Prideveckan skall göras en
satsning på att i handling visa att församlingen står bakom varje människas rätt att få vara den
man är född till, under Allhelgonahelgen skall ett redan upparbetat arbete vid Bromma kyrka
utvecklas och minst en gång per år skall vårt gemensamma ansvar för klimatet uppmärksammas.

Församlingen skall ta aktiv del i Svenska kyrkans insamlingskampanjer och i övrigt driva
internationella frågor. De kommande åren skall en analys kring församlingens egna
insamlingsmâl göras som ett underlag för eventuell fortsättning.
Bromma församling är en del av den världsvida kyrkan, vilket innebär glädje, stolthet och
ansvar. Församlingen skall fortsätta det ekumeniska och interreligiösa arbeteti Bromma
och aktivt delta ikampen mot intolerans, trängsynthet och odemokratiska krafter i samhället
samt hävda mänskliga rättigheter. Detta kommer bl.a. att göras genom fortsatt samarbete
inom Bromma Ekumeniska Råd (BER) och genom opinionsbildning i frågor rörande
människovärde, religionsfrihet och Skapelsens integritet; arbetet med mission innebär ett
direkt ansvar förSkapelsen. Bromma församling är en miljödiplomerad församling och skall
aktivt driva frågor kring klimat och människors ansvar; handling och bön må bli ett!
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Utgångspunkter
0

-

Församlingen skall vara Kristusburen. i en tid med förkärlek för enkla lösningar vill
Bromma församling utifrån en Kristustro se till hela bilden, där varje människa får vara
såväl kropp som själ och ande.
Församlingen skall vara relevant för människor genom att vara trovärdig, konsekvent och
synlig.

Församlingen skall vara profetisk, d.v.s. peka på vägar till ett rättvist samhälle med en
rättvis fördelning av tillgångar och ett upprättat människovärde. Detta skall ske både
Bromma närområde och globalt (genom att öka medvetenheten om
konsekvenstänkande och internationell solidaritet).

-

i

Församlingen skall aktivt skapa mötesplatser mellan människor. Kristen tro är individuell
till sin natur men kollektiv i sitt uttryck. Ingen människa är större än sin egen ensamhet.
Församlingen skall vara medveten om sin uppgift att tjäna. Alla har rätt att få bli bemötta
på ett individuellt, respektfullt och tillmötesgående sätt. Det innebär att församlingens
medarbetare och representanter skall vara lyhörda, professionella och engagerade.

Organisation
Bromma församling är demokratiskt uppbyggd med ett förtroendevalt kyrkofullmäktige, som
utser ett kyrkorâd (församlingens styrelse). Till kyrkorådet är kopplat utskott, kommittéer och
arbetsgrupper, vars syften är att underlätta arbetet för kyrkorådet. De förtroendevalda styr
församlingen genom att besluta om den övergripande inriktningen och resursfördelningen,
medan Kyrkoherden leder och fördelar arbetet bland de anställda.
Bromma församling tillhör på nationell nivå Svenska kyrkan och på regional nivå Stockholms
stift och Birka kontrakt. Lokalt återfinns Bromma församling, som en delmängd av det
geografiska området "Bromma", inkluderandes stadsdelarna: Abrahamsberg, Beckomberga,
Blackeberg, Bromma Kyrka, Bällsta, Eneby, Mariehälll, Norra Ängby, Riksby, Södra Ängby,
Ulvsunda Industriområdez, Åkeshov samt Åkeslund.

Sammanfattning och målsättning
Bromma församling skall
vara relevant för våra församlingsbor (barn, ungdomar och vuxna)
vara hållbar vad gäller miljö, ekonomi, socialt och andligt
vara en aktiv, naturlig del av lokalsamhället
vara en plats för det goda mötet
vara en teologiskt reflekterad församling

1

Där Annedal, som inte är en stadsdel, ingår.

1

Skall inte sammanblandas med "Ulvsunda", som ligger i Västerleds församling.

Om*
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Barnkonsekvensanalys med anledning av Bromma församlings församlingsinstruktion
Inledning
I inledningen till första avdelningen av
Kyrkoordningen (KO) står: ”I kristen tro intar barnen
en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska
Kyrkans verksamhet”. De flesta beslut som fattas i Svenska kyrkan berör på något sätt barn, även
i ärenden
där barn inte nämns direkt. Enligt KO kap. 57, 5§, punkt 2, skall en församlingsinstruktion
innehålla en Barnkonsekvensanalys.
Svenska kyrkan och dess församlingar arbetar för att stärka barnets rättigheter. Detta
rättighetsbaserade arbete utgår från FN:s Barnkonvention som ratificerades 1989.
Barnkonventionen tydliggör, att alla människor mellan 018 år är barn. Konventionen
innehåller 54 artiklar, varav några av dessa artiklar framförallt berör Svenska kyrkans
arbete.1 artiklarna står skrivet om barns rättigheter såsom förbud mot diskriminering, barns
bästa i främsta rummet, rätten till eget liv och utveckling, rätten till att komma till tals samt
I

rätten till andlig utveckling.
Bromma församling har, utifrån Fst barnkonvention, antagit perspektivet att barn och unga
inte är objekt för vuxnas agerande och ansvarstaganden, vilket innebär att barnen i sig, på
samma sätt som vuxna, är viktiga aktörer med rätt till delaktighet i beslut som rör deras liv.
Bromma församling vill erbjuda miljöer där barn och barnet i samspel med vuxna och med
andra barn stimuleras och utmanas i mötet med Svenska kyrkans liv, lära och tradition. Alla
barn i församlingens liv och verksamhet skall beredas möjlighet att få uppleva gemenskap, få
erfarenhet av Guds närvaro samt möjligheten att känna samhörighet med Svenska kyrkan
och delaktighet i församlingens liv.

Församlingsinstruktionen (FIN) är församlingens strategiska vägval för kommande är.
Stockholms stift har förordnat att barnkonsekvensanalysen i varje församling skall
genomföras i tre steg; kartläggning, beskrivning och analys med slutsatser.
Kartläggning

Uppgifterna som ligger till grund för denna kartläggning är hämtade från Bromma
Stadsdelsnämnd verksamhetsberättelse 2018 samt erfarenheter efter mångårig
samverkan mellan förskola, skola, polis och kyrka.
Barn som leveri ekonomiskt utsatta familjer i Bromma stadsdel utgör 0,9 % av det totala
antalet barn i kommunen vilket i absoluta tal motsvarar 165 barn. Dessa barn är
beroende av att kommunen erbjuder familjen hjälp och ekonomiskt bistånd för att de
skall klara av boendekostnader och nödvändiga Ievnadskostnader.

*Barnkonventionen artikel: 2, 3, 6 samt 12
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De flesta barn och ungdomar i Sverige mår bra men de senaste åren har den psykiska

ohälsan ökat. Bromma är inte undantaget. Andelen barn och ungdomar som varit och är
i behov av individ- och familjeomsorg har de senaste
åren ökat i Bromma. Detta har
bidragit till ett ökat behov inom barn- och ungdomspsykiatrin i Bromma stadsdel. För att
förkorta de långa kötiderna för barn och ungdomar med psykisk ohälsa satsade Region
Stockholm därför på flera nya mottagningar, ”Första linjen”, dit alla barn och unga och
deras familjer kan vända sig för att få stöd och den hjälp man behöver.
Enligt stadens skolenkät som 2018 besvarades av 1 580 skolbarn och ungdomar, uppger
38 % av ungdomarna att de använder alkohol (vilket är en ökning med 3,8 % från
föregående år) och 8 % av ungdomarna anger att de använder narkotika (vilket är en
minskning med en procentenhet från föregående år). Tobaksanvändningen bland
ungdomar har också minskat under året. Anledningen till detta tros bero på att Bromma
stadsdel har haft ett samarbete med tobakshandlarna i Bromma.

Hemlösheten i Bromma har ökat under det sista året. Socialtjänsten har även sett ett
ökat behov hos barnfamiljer som äri akut behov av en bostad och ekonomiska bidrag
för att klara sin vardag. 2017 var det inga familjer som behövde hjälp med en bostad
jämfört med 2018, då 22 familjer var i behov av hjälp.
Inom Bromma stadsdel finns ett stort antal förskolor, skolor, gymnasieskolor och en
högskola. Kommunen ser en brist på behöriga lärare under kommande år.

Antalet ensamkommande barn och unga har minskat under några är.
81,9% av Brommas barn och ungdomar upplever sig ha tillgång till meningsfulla idrottsoch fritidsaktiviteter i närområdet.

Under det sista året har det skett en ökning av ungdomsrån och misshandel, där barn
och ungdomar har varit inblandade. Detta skapar en oro bland invånarna och inte minst
bland barn och ungdomar själva. Stadsdelsnämnden och polisen ser över sina resurser
för att kunna motverka denna utveckling.
Beskrivning
Under våren 2019 påbörjades arbetet med Bromma församlings nya församlingsinstruktion.
Att barnens röster var viktiga påtalades flera gånger i detta arbete. Därför beslutades det att
en enkät riktad till barn/unga och deras familjer som dagligen besöker församlingens
verksamheter skulle göras. Syftet var att undersöka hur barn och unga ville se sin framtida
kyrka och församling.
Under senvâren gjordes det en anonym enkätundersökning, i första hand bland besökare till
Öppna förskolan i Ängby och barncaféet i Kvarterskyrkan Mariehäll samt vid två
konfirmandläger. Sammanlagt inkom 50 stycken ifyllda enkätsvar. Därefter gjordes en
sammanställning av resultatet.
Enkäten besvarades av 19 stycken föräldrar till barn åldrarna 0-3 år samt 31 stycken
ungdomar i åldrarna 15-18 år. Merparten av dem var mycket nöjda med den befintliga
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verksamheten församlingen bedriver i dagsläget. Flerparten påtalade att man ansåg att det
som församlingen redan gjorde var bra. lenkäten fanns möjlighet att komma med önskemål
hur man vill att församlingen skall utvecklas de kommande fyra åren.

Kommentarer av föräldrar till 0-3 äringarna
0
Längre sångstunder och utökade öppettider i Kvarterskyrkan Mariehäll
0
Utflykter tillsammans som riktar sig till barn och familjer
0
Rum för möten och meditation och reflektion
Kommentarer 15-18 åringarna
- Mer saker att göra i lokalerna
0
Tala mer om relationer och Gud
0
En kyrka där alla behandlar varandra med respekt.
trygg

En

kyrka där man kan känna sig

0

Fler läger

0

Mer skådespel i gudstjänsterna
Mer aktiviteter i kyrkan exempelvis teater och dans
Fler familjegudstjänster
Aktiviteter runt Bromma kyrka
En kör där man sjunger fler poplåtar
Ett ställe där man kan utrycka kreativitet
Mer färgglada lokaler samtidigt som det är viktigt att bevara det viktiga och heliga

0
0

0

0

-

i

kyrkan
0

Mer målningari kyrkan

så

att man blir inspirerad pä gudstjänsterna

- Större lokaler
0
0
o

Viktigt att man känner sig välkomnad i kyrkan
Mycket ljus
Fina citat på väggarna

Analys
Svenska kyrkan och Bromma församlings grundläggande uppgift är att fira gudstjänst,
bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Detta görs dagligen iförsamlingen och
sättet detta görs i nuläget beskrivs närmare i verksamhetsplan och budget.

Antalet boende i Bromma församling fortsätter att öka. Från 50 398 personer 2018 beräknas
antalet boende 2027 vara 61 428 personer vilket är en procentuell ökning på 22 %. Det är
fr.a. i områdena Mariehäll (närmare bestämt Annedal och den kommande Solvallastaden)
och Blackeberg som inflyttningen inom en tioärsperiod kommer att ske. Den huvudsakliga
inflyttningen sker av yngre familjer med ett till två barn.
Enligt prognoserna sker det under den kommande tioårsperioden en signifikant demografisk
förskjutning från åldrarna 0-5 år till 6-15 år. Detta ställer krav på verksamheten bland barn
och unga både i omfång och igenomförande, inte minst avseende konfirmandarbetet.
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Gudstjänst
Bromma församling firar i Ängbykyrkan gudstjänster och familjemässor speciellt riktade till
barn. I gudstjänsten lyfts barnets perspektiv fram genom texter och musik, böner tolkas och
förkunnas på ett för barnen tillgängligt sätt. Kyrkorummet är anordnat så att barnen har en
egen plats långt fram i kyrkan. Egna barnbänkar och ett barnets altarskåp möjliggör och
stimulerar till lek både i gudstjänsten och utöver gudstjänsttid. Efter varje gudstjänst bjuds
alla på en enklare förtäring anpassad efter barnens behovr
Diakoni
Verksamheter riktade till barn och unga är en prioriterad verksamhet, där målet är att varje
barn skall känna sig sedd och bekräftad. Diakonin i församlingen skall skapa mötesplatser för
barn där inspiration, gemenskap och samtal, både i grupp och enskilt, erbjuds barnen och
deras familjer. Pastakyrkan erbjuder de mindre barnen och deras familjer en mötesplats och
mältidsgemenskap. Café Nykomling erbjuder en mötesplats för ensamkommande ungdomar
i församlingen. Den verksamhet som församlingen erbjuder, och
som riktar sig till barn
gällande diakonin, är kostnadsfri.

Undervisning
Undervisning i kristen tro handlar om ömsesidigt lärande och delande. Den skall vara
grundad ievangelium och kyrka. För att kunna bedriva undervisning för barnen i
församlingen behövs den pedagogiska förståelsen för barns utveckling samt en öppenhet för
olika uttrycksformer och tilltal i syfte att kunna locka fram "viljan" hos barnen att lära sig om

tro och liv.
församlingens verksamheter, gällande barn, utgår undervisningen i stor utsträckning utifrån
på ett kreativt och inspirerande sätt skall synliggöra budskapet om
Jesus Kristus. Under kommande år kommer en satsning på utveckling av församlingens
Iedarutbildning att ske samt en satsning på ”miljösmarta” konfirmandalternativ.
I

att alla sinnen hos barnet

Mission
Bromma församling vill synliggöra församlingens och Svenska kyrkans värdegrund och
budskap. Församlingen vill skapa en mötesplats för barn i alla åldrar, där barnet ges
utrymme, anpassat efter barnets behov och förutsättningar. För att kunna göra detta
behöver församlingen vara synlig på olika offentliga arenor, så som sociala medier, förskolor
och skolor.

Sammanfattning
Församlingens vision är att ”Bromma församling är en del av en evangelisk-Iuthersk kyrka
som med frimodighet och glädje skall ge alla människor möjlighet till ett kristet liv. ”

Detta gäller alla människor både barn-unga och vuxna.
Församlingen vill
0
sträva efter att skapa gudstjänster som är teologiskt relevanta för barn och unga
o
inbjuda till Iägerverksamhet som inte utestänger någon
0
sträva mot ett rikt musikliv och som tilltalar barn och unga
0
se hela människans behov och förutsättningar
o
skapa mötesplatser för barn och unga
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0

-

vara en del av samhällsdebatten och vara en naturlig del av lokalsamhället
värna vår miljö och vår skapelse

Prövning och beslut
Församlingen har iolika dokument (Församlingsinstruktion, Doppastoral, AG-Statistik
och Handlingsplan för lärande och undervisning) påtalat att särskilt barn- och
ungdomsarbetet skall vara en prioriterad verksamhet.

inför kommande år föreslås därför en satsning på barn och ungdomsverksamheten.
Bromma församlings barnkonsekvensanalys skall användas både i det strategiska och i det
löpande arbetet inom församlingen. Barnkonsekvensanalyser skall på alla nivåer göras vid
större nysatsningar, nedläggningar och andra verksamhetsförändringar som påverkar barn
och unga.

Utvärdering
En utvärdering av detta dokument skall göras senast november 2020
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Handlingsplan för lärande och undervisning i Bromma församling
Inledning
Domkapitlet i Stockholms stift har fattat beslut om att det till en Församlingsinstruktion skall
bifogas en Planför lärande och undervisning för alla åldrar. Under våren 2019 har därför en
referensgrupp i arbetslaget arbetat med att göra en kartläggning av alla verksamheter
rörande lärande och undervisning samt dopuppföljningsarbetet. Utarbetandet av
föreliggande handlingsplan har skett med utgångspunkt i de policy- och styrdokument som
finns på nationell nivå och i församlingen. Dessa är Kyrkoordningen (KO), Riktlinjer för
Svenska kyrkans konfirmandarbete samt Bromma församlings Verksamhetsplan 2019.

Vision
Alla människor som bor och vistas i Bromma församling skall få kunskap om kristen tro,
tradition och liv.
Syfte och mål
Bromma församling vill:
0

0

0
0

Att Handlingsplan för lärande och undervisning skall vara ett hjälpmedel för
medarbetarna i det dagliga arbetet.
Uppfylla de generella målen för konfirmandarbetet, definierade i Riktlinjer för Svenska
kyrkans konfirmandarbete.
Uppfylla de mål som fastställs av Kyrkorådet i Verksamhetsplanen.
Uppfylla de mål som återfinns i Församlingsinstruktionen.

Omvärldsbeskrivning och analys
Antalet boende i Bromma församling fortsätter att öka. Från 50 398 personer 2018
beräknas antalet boende 2027 vara 61 428 personer, vilket är en procentuell ökning på 22
%. Det är ha. i områdena Mariehäll (närmare bestämt Annedal och den kommande
Solvallastaden) och Blackeberg som inflyttningen inom en tioårsperiod kommer att ske. Den
huvudsakliga inflyttningen sker av yngre familjer med ett till två barn. Tendensen är dock att
andelen kyrkotillhöriga av de boende minskar. Detta kommer på sikt att bli ekonomiskt
märkbart och leda till att församlingen behöver se över sina kostnader och verksamheter.
Enligt prognoserna sker det under den kommande tioårsperioden en signifikant
demografisk förskjutning från åldrarna 0-5 år till 6-15 år. Detta ställer krav på verksamheten
bland barn och unga både i omfång och i genomförande, inte minst avseende

konfirmandarbetet.
Bromma är en av 14 stadsdelar i Stockholm. Goda kommunikationsmöjligheter till
innerstadens utbud av kyrkor, kultur, service och arbetsplatser gör det möjligt för 35 000
utpendlare och 27 000 inpendlare att dagligen ta sig till och från skola, arbete och service.

inom församlingsgränsen finns flera förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Det finns
ett omfattande föreningsliv och både små och stora arbetsplatser inom församlingens
gränser.
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De stora arbetsplatserna är

främst inom tjänstesektorn (ex.vis Bromma flygplats och
köpcentrat Bromma Blocks).
Församlingen äger och förvaltar i nuläget två kyrkor;
0
Bromma kyrka (Stockholms äldsta i bruk varande kyrka) samt
0
Ängbykyrkan vid lslandstorget

Utöver dessa två kyrkor hyr församlingen i nuläget dels Famnens kyrka, belägen vid
Brommaplan, dels Kvarterskyrkan Mariehäll iAnnedal.
Församlingens kyrkor är givna mötesplatser och viktiga komplement i en rörlig omvärld. i
närområdet finns en stor bredd av institutioner och samhällsfunktioner att samverka med
på ett tydligare sätt i framtiden.
Det finns en sedan länge formulerad strategi att församlingen isin organisation skall
centralisera administrationen och decentralisera verksamheten. Därför planeras det inom
snar framtid att göras en omfattande tillbyggnad i anslutning till Ängbykyrkan. Detta innebär
att personalen kommer att sitta samlad för att underlätta den interna kommunikationen
och planeringen och verksamheten bedrivs på olika externa platser.

Församlingsstrukturen avseende demografi och boende kräver eftertanke och tydliga mål
för att kommunicera med dem som bor och vistas i vår församling. Familjer, barn,
ungdomar, studenter, äldre, daglediga etc. behöver delvis olika nivå och innehåll i
kommunikationen och undervisning. Mitt i flödet av människors liv finns kyrkan.
Utmaningen för församlingen är att möta denna mångfald. Det behövs en nyfikenhet att
förstå vad dessa människor och sammanhang kan berätta. l församlingens huvuduppgifter
är det viktigt att skapa mötesplatser för barn, unga och äldre där relationer kan byggas,
dialog kan uppstå samt tro på Kristus kan fördjupas.
Kunskap
Kunskap om kristen tro är aldrig något krav för tillhörighet till Gud men den fördjupar
förmågan att se Guds handlande och möjligheteri det egna livet, andras liv och världen.
Människor tillägnar sig kunskap på flera olika sätt och det innebär att det ställs stora krav på
hur undervisningen utformas och bedrivs i församlingen, allt beroende på individ och grupp.
Församlingen vill till alla människor förmedla redskap att med tro som livstydning fördjupa
sina liv. Ivår evangeliskt-Iutherska kyrka är undervisningen på ett särskilt sätt knuten till
dopet, antingen som förberedelse eller som uppföljning.
Församlingen vill
0
o

vara en lärande miljö för mänsklig och andlig utveckling i alla åldrar
använda olika pedagogiska modeller och metoder för att på bästa sätt möta
människors olika behov och förutsättningar
erbjuda olika alternativ för konfirmationsundervisning
ha en bred ungdomsverksamhet
utveckla undervisningen för vuxna
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Teologiska grundvärderingar
Människosyn och Gudsbild
”Kyrkans uppgift är att för alla klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär. Svenska
kyrkan inbjuder alla att tillhöra trons folk och dela dess liv. I kristen tro intar barnen en
särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas iSvenska kyrkans verksamhet. ”1

Utifrån ett uppdrag från Jesus Kristus, vill vise bortom det yttre och lyfta fram skapelsens
och försoningens inneboende, gudomliga, verklighet. Vi skall utföra vårt uppdrag
så, att
Jesus Kristus, världens Frälsare, i bön och lovsång, i tradition och liv, i glädje och
sorg, blir
ärad och närvarande i människors Iii/'.2
All undervisning som sker i Bromma församling skall vara Kristuscentrerat med
delaktighet,
tillhörighet, gemenskap och öppenhet som ledord. Den kärlek och nåd, som Gud visar,
och har visat, vill församlingen föra vidare.

Pedagogiska grundvärderingar
”Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem
och som
heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och
samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. ” (Luk 23:13-15)

Med utgångspunkt i dopbefallningens3 ord om att ”döpa och lära" som grund, är
undervisningens uppgift att möta människor i alla åldrar i en öppen och respektfull dialog.
Kunskaper och andliga erfarenheter får då möta människors livsfrågor och behov av
fördjupade kunskaper om kyrkans tro och kulturarv. Utgångspunkten i församlingens
verksamhet är från ett sociokulturellt perspektiv att människan lår och utvecklas genom
relationer. Relationerna är lättare att bygga upp genom arbetet med Iägerverksamhet och
med delande av måltid och gudstjänst tillsammans. Ingen lär sig själv, vi lär av varandra och
miljön är viktig för utvecklingen av kunskap.
Utgångspunkten skall vara människors egna frågor och sökande. I mötet med dessa
livsfrågor representerar de ansvariga alltid Svenska kyrkan och erbjuder en möjlighet att
möta den enskildes fråga med kyrkans svar på de stora frågorna.
Undervisningens tyngdpunkt ligger mer på att skapa livstydande mönster med hjälp av
kyrkans symbolspråk, myter och livsriter, än att enbart förmedla teoretiska kunskaper, även
om dessa är väsentliga. Alla skall ha möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar och bli
bemötta med respekt och uppmuntran,

1

KO Första

2

Församlingsinstruktionen 5.4

3

Matteus 28:18-20

avdelningen, sista stycket
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Undenrisning
Bromma församling vill att kunskap, undervisning och lärande skall vara till för alla
människor som vi som kyrka och församling möter. För att synliggöra hur vi som församling
arbetar ur ett undervisningsperspektiv har församlingen valt att dela in församlingsborna i
fyra olika åldersgrupper där respektive åldersgrupp har vardera tre ledord. Orden synliggör
vari denna åldersgrupps utmaningar består och vilken verksamhet som erbjuds i dagsläget.
0-18 år
Trygghet, Socialisering, Identitet
Barnen har en självklar plats i församlingens centrum och en särställning i kristen tro som
särskilt skall uppmärksammas iSvenska kyrkans verksamheter (KO Inledning).
Med barnet som förebild har ett naturligt arbetssätt vuxit fram vilket synliggörs i
församlingens antagna Doppastoral som inbegriper allt arbete för barn och unga mellan 0-18
år. Barn utvecklas i samspel med vuxna och andra barn. Genom att församlingen erbjuder
mötesplatser för barn och unga, där trygghet och socialisering finns så stärker det och bidrar
det till att en starkare identitet hos barnet kan växa fram.
Den undervisning Bromma församling erbjuder för barn 0-18 år är dopuppföljningsarbete
form av Fiskens klubb, barngudstjänster, öppen förskola, babycafé, junior- och
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miniorverksamhet samt en s.k. "körtrappa" bestående av olika körer för olika åldrar.
Bromma församling erbjuder också olika konfirmandalternativ. Efter konfirmationstidens
avslutning anordnas ungdomskvällar och ledarutbildning.
Församlingen samarbetar med skolor och förskolor och erbjuder dem olika typer av
skolvandringar. Till Café nykomling välkomnas alla ungdomar. Även samtalsstöd och
sorgegrupperfinns inom denna åldersgrupp.
19-40 år
Tillhörighet, Ansvar, Delaktighet
Mellan åldrarna 19-40 år händer det mycket i en människas liv. Den unge vuxne söker ofta
svar på livets stora frågor Och det är under denna period många flyttar hemifrån för att stå
på egna ben. Det är vanligt att den unge vuxne söker sin identitet och tillhörighet, samt inser
att vuxenblivande innebär allt mer ansvarstagande. Vi som kyrka och församling har ett
uppdrag att finnas där och ge stöd till den unge vuxna, att lyssna och samtala om livet och
tro samt undenlisa och Visa på att varje människa är värdefull och uniki Guds ögon i såväl
lätta som svåra stunder i livet.
När den unge vuxne blir allt äldre ställs andra krav på församlingen gällande undervisning
och fördjupning i tro och gudsrelation. Den undervisning Bromma församling erbjuder för
åldrarna 19-40 är gudstjänster och förrättningar ungdomskör och vuxenkörer och Träffpunkt
Bibel. Samtalsstöd, sorgegrupper och retreater finns också för dessa åldersgrupper samt
arbete som gudstjänstvärdar och kyrkvärdskap för dem som önskar. Vill man och har

möjlighet finns det möjlighet att arbeta frivilligt inom olika volontärverksamheter
församlingen och/eller som förtroendevald.

i
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41-65 år
Gemenskap, Existens, Fördjupning
Församlingen vill skapa miljöer och tillfällen att glädjas tillsammans och möta behov av
gemenskap, existens och fördjupning. Gör vi detta fördjupas kunskapen om vad det innebär
att vara människa.
Församlingens undervisning inom åldrarna 4165 är sker inom många olika områden Men
fr.a. möter församlingen denna grupp vid kyrkliga handlingar och gudstjänster.
Körverksamhet och konstnärsskapande i form av måleri och ikonmåleri erbjuder också
fördjupad undervisning i kristen tro. Olika samtalsgrupper och bibelgrupper ger möjlighet i
dessa åldrar till egna reflektioner och fördjupad kunskap av tro och liv.

66-över år
Nyorientering, Samhörighet, Hopp
Församlingen ser att det ofta finns ett ökat behov (och möjlighet) till gemenskap och
samhörighet inom dessa åldrar. Det är vanligt inom detta åldersspann att livet innebär en
nyorientering och för en del innebär pensionsåldern en ökad upplevelse av ensamhet.
Församlingen vill erbjuda platser för gemensamt reflekterande kring dåtid och framtid.

Kommunikationsplan
Bromma församling vill att alla människor som bor och vistas i Bromma församling skall få
kunskap om kristen tro, tradition och liv. Kunskap skall spridas i form av information och
fakta, fördjupning samt erfarenheter. En grundläggande uppgift är att dela tradition och
historia samt sprida insikten att alla är del i ett sammanhang och ge möjlighet till
igenkänning och bearbetning. Bromma församling skall vara där människor är och
kommunicera på ett sätt som alla kan förstå.
del av dem som aktivt söker sig till Svenska kyrkan återfinns i gudstjänster och
verksamhet. Många möter kyrkan i andra sammanhang, bland annat via hemsidor och
sociala medier som har blivit allt viktigare arenor för kontakt, information och samtal om
kristen tro. Församlingen behöver utöka den kommunikativa närvaron på hemsida och
sociala medier för att nå olika grupper. Det offentliga samtalet är ett betydelsefullt område.
Kontakter med journalister och medieredaktioner skall utvecklas för utöka vâr närvaro i det
offentliga samtalet. Vi vill kommunicera både med ord och handling: "Predika jämt och
ständigt och ibland när det behövs med ord!" Församlingen skall fortsätta satsa på det
personliga mötet på olika plattformar och i olika sammanhang.
En

Alla anställda, förtroendevalda och volontärer är viktiga i kommunikationsarbetet och
representerar Svenska kyrkan genom det vi gör och i relation till dem vi möter. På så sätt är
alla ansvariga för vad som kommuniceras. Det yttersta kommunikationsansvaret ligger på
Kyrkoherdeni Församlingens kommunikatörer utformar och lägger upp riktlinjer, sköter det
löpande kommunikationsarbetet samt följer upp och utvärdera kommunikationsinsatser i
samråd med Kyrkoherden/biträdande Kh.

5 (6)

Budget och resurser
Av den totala verksamhetsbudgeten är det 14 procent netto som går till undervisning i
församlingen. Arbetsfördelningen av all personal är 18 % av den totala Iönekostnaden som
har bokförts på undervisningen. En likartad fördelning av procentsatser förväntas fortgå de
kommande fyra åren.

Kompetensutveckling
Bromma församling erbjuder varje medarbetare kompetensutveckling efter behov och
bedöms i samråd mellan arbetsgivare och närmaste chef. Församlingen har en
Iedarutbildning som pågår under ett års tid för dem som har avslutat sin konfirmation.
Nödvändig konkret kompetensutveckling inför framtiden är att öka kunskapen om Bibelns
berättelser samt predikofortbildning bland prästerna. Detta skulle bidra till att
undervisningen inom flera verksamhetsområden stärks.
Årscykel
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