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inledning
Svenska kyrkan i Malmö har genomgått stora och övergripande förändringar sedan
sammanslagningen av 16 församlingar till ett pastorat 2014. Vi har idag en organisation som fortfarande är i sin linda och inte har funnit sin slutgiltiga form.
Samtidigt sker stora förändringar i det omgivande samhället. Malmö står inför en
kraftig befolkningstillväxt. Ett stort antal människor förväntas flytta hit och byggtakten kommer att vara hög de kommande tio åren. Antalet nya svenskar är många
och de diakonala utmaningarna är omfattande. Samtidigt kommer medlemstalen i
Svenska kyrkan att sjunka vilket ger oss mindre medel att röra oss med. Detta innebär att det kommer att behövas tydliga prioriteringar och vägval de kommande åren.
Parallellt med detta vet allt färre människor vad kristen tro är, och vad Svenska
kyrkan står för. Undersökningar visar att färre tror på Gud och antalet kyrkliga
handlingar går ner. Situationen utmanar oss men kan också fungera stimulerande på
ett positivt sätt. Hur är vi kyrka i denna föränderliga tid, i en mångkulturell stad där
det både finns nöd och glöd? Hur gör vi Jesus Kristus känd och älskad genom vårt
arbete? Vad krävs av oss i form av resurser som personal, lokaler och verksamheter?
Vad kan vi sortera bort av det vi gör idag och hur kan vi hitta djupet i vår verksamhet för att möta de människor som längtar efter gudsnärvaro i sina liv? Detta är frågor som behöver diskuteras och analyseras såväl centralt som lokalt i vårt pastorat.
Under hösten 2017 påbörjades ett projekt med syfte att göra en grundläggande omvärldsanalys för Malmö vad gäller byggande, befolkning och religiositet. Arbetet
presenteras övergripande i denna rapport under rubrikerna Staden, Människorna,
Medlemmarna, Religionen och Kyrkan. Varje avsnitt avslutas med några diskussionsfrågor. Sist i rapporten finns en sammanfattande utblick i punktform. Det finns
också en mer utförlig rapport att ta del av för den som så önskar. Under våren 2018
har arbetet presenterats i flera steg för ledningsgruppen i pastoratet, men också för
flertalet arbetslag som ett sätt att inspirera till fortsatt arbete med den lokala kyrkans
identitet och fokusområden.
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staden
I Översiktsplan för Malmö – planstrategi
2014 beskrivs det framtida Malmö som en
förtätad och nära stad, med internationell
och mångkulturell prägel. Genom innovation
och nytänkande blomstrar den ekonomiska
tillväxten och arbetsmarknaden spås fungera
väl. Samtidigt finns en småskalighet och närhet som gör att människor känner engagemang och sammanhang. Vikten av mötesplatser betonas som ett sätt att bryta barriärer och
läka samman staden socialt.
Översiktsplanen har en politisk visionär karaktär och målar bilden av Malmö i ljusa toner
som kan kännas avlägsna med tanke på de
många problem som finns i staden idag, bland
annat med grov gängkriminalitet och skjutningar på öppen gata. Glappet mellan vision
och verklighet förefaller avsevärt. Ändå tror
jag Malmö stads vision är viktig för Svenska
kyrkan i Malmö eftersom den inspirerar oss
att delta i samtalet om stadens framtid och
dessutom kan utmana oss att hitta våra egna
och bärande visioner. Hur kan vi som kyrka
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ta till oss de möjligheter som Malmös mångfald innebär? Vi vet att många malmöbor har
en skeptisk hållning till religiositet men när
mångkultur, pluralism och förändringar framhålls som kännetecken för ett framtida Malmö
borde detta vara något mycket positivt för oss
som kyrka. Det ger oss nya och bättre möjligheter att tydliggöra vår identitet bland en
mångfald av aktörer i staden.
En intressant iakttagelse är att kyrkor eller
andra religiösa byggnader och verksamheter
inte nämns alls när t.ex. vikten av mötesplatser diskuteras i översiktsplan och planstrategi.
Den enda gången religion nämns, är utifrån
perspektivet att alla ska ha samma rättigheter och möjlighet oavsett religiös tillhörighet.
Detta följer tidigare mönster från Malmö stad
som innebär att religiösa samfund inte tänks
in när man planerar stadens framtid eller analyserar dess samtid. Det är viktigt att vi själva
placerar oss på kartan och arbetar aktivt med
kommunen för att legitimera vår närvaro när
det nya Malmö planeras och växer fram. Vi
behöver också arbeta med vår självbild som
ibland ger uttryck för att Svenska kyrkan har

en självklar roll och att människor redan vet
och förstår hur viktigt vårt arbete är. Så är det
långt ifrån alltid och det finns därför en pedagogisk utmaning att med tydlighet och engagemang ständigt vara i dialog med samhället
och människor omkring oss, samtidigt som vi
har trygg förankring i det som är vår tro och
våra uppgifter.

högre än riksgenomsnittet, tio procent jämfört
med knappt sju procent i hela Sverige. Ändå
har arbetsmarknaden utvecklats i positiv riktning genom att antalet arbetstillfällen stadigt
har ökat sedan 2003. Många små och mellanstora företag startas i Malmö och flera redan
etablerade företag väljer att förlägga verksamheten hit.

När vi inte längre har en självklar plats i
människors medvetande måste vi se oss som
en av flera religiösa aktörer i ett förändrat
religiöst landskap. Detta berör både hur vi
organiserar oss som kyrka och till exempel
konkret förlägger medarbetares arbetstid
och arbetsplatser, men också vilka lokaler vi
behöver för det arbete vi ska göra. Om vi inte
har den flexibilitet som krävs och om vi inte
är öppna för förändring riskerar viktiga tillfällen att vara kyrka i Malmö att gå oss förbi.

Över 60 000 personer pendlar in till Malmö
och ungefär hälften så många pendlar ut från
staden. Flertalet arbetstillfällen finns idag
inom handel, vård och omsorg och utbildning.
Malmö stad är den enskilt största arbetsgivaren med omkring 23 000 anställda.

näringsliv och arbete
Malmös identitet som industristad har förändrats med början i samband med sjuttiotalets
olje- och varvskris. Under nittiotalet försvann
ytterligare nästan 30 000 arbetstillfällen.
Idag är den öppna arbetslösheten i Malmö

Av Malmös invånare har 47 procent någon
form av eftergymnasial utbildning vilket kan
jämföras med riksgenomsnittet på 40 procent.
Dock ligger Malmö lägre än både Göteborg
och Stockholm där andelen högutbildade är
över 50 procent. Antalet hushåll som får försörjningsstöd från kommunen har ökat under
flera år men en lite minskning kan ses 2016
och 2017. I slutet av förra året fick cirka 15
500 hushåll i Malmö bistånd. Flest bidragstagare finns i stadsområdena Söder, därefter
Öster och Innerstaden.
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Karta 1. Utbyggnadsstrategi för Malmö, 2016.

utbyggnad och utveckling
I Utbyggnadsstrategi till Översiktsplan för
Malmö från 2016, presenteras planerade utbyggnads- och utvecklingsområden i Malmö
fram till och med 2030. Utbyggnaden förväntas ske i tre etapper vilka inte har några fastställda tidsangivelser utan mer anger en prioriteringsriktning inför framtiden.1

I S:t Petri kyrkas upptagningsområde ligger
utbyggnadsområdet Nyhamnen där 6 000 nya
bostäder planeras. Det är relativt långt från
Nyhamnen till S:t Petri kyrka, och det samma
gäller för de redan befintliga områdena Västra
hamnen och Dockan. Kyrkans hus har i detta
sammanhang ett mycket intressant och strategiskt läge och frågan är hur vi bäst förvaltar
det på sikt. Att göra Kyrkans hus till en öppen

1 För den som vill se mer exakt hur utbyggnaderna förväntas ske, hänvisas till den fördjupade rapporten
alternativt till Utbyggnadsstrategin som står att finna på Malmö stads hemsida.

6

Framtidsperspektiv på Svenska kyrkan Malmö

plats och S:t Nicolai till ett levande kapell bör
vara prioriterat med tanke på dess läge.
I anslutning till Hyllie och S:t Mikaels kyrkor
finns ett av Malmö stads särskilda utvecklingsområden där Hyllie byggs samman med
Holma och Kroksbäck. Cirka 1 800 bostäder
planeras i den så kallade Holmastan när infartsleden mot Malmö görs om till stadsgata.
Denna utbyggnad berör delvis också närliggande Heliga Trefaldighetskyrkan. På sikt ska
nya Hyllie breda ut sig mot yttre ringvägen
och därmed växa ihop med nuvarande Vintrie. Detta är Malmös största tillväxtplats där
det planeras sammantaget 8 500 bostäder och
12 000 arbetsplatser. Detaljplaneprocesser
pågår fortfarande för detta område och bör
följas upp noga.
I Limhamns kyrkas närområde har det redan
byggts många nya bostäder och ännu fler är
planerade, t.ex. i de gamla hamnområdena där
ca 4 000 bostäder växer fram. Elinegård och
Kalkbrottet är andra platser för nybyggnation
med cirka 2 500 bostäder. Bunkeflostrand
förväntas växa med omkring 1 500 bostäder
medan Tygelsjö och Klagshamn ökar med 600
respektive 800 nya hushåll. I Oxie förväntas
omkring 500 bostäder byggas och i närheten
av Husie och Södra Sallerups kyrkor planeras
sammanlagt nästan 3 000 bostäder. I närheten
av Kirsebergs kyrka finns utbyggnadsområdet
Östervärn där 4 000 bostäder planeras.
I anslutning till flera kyrkor sker primärt en
förtätning, vilket innebär att befintlig bebyggelse kompletteras där det är möjligt. Detta
gäller för S:t Johannes, S:t Pauli och S:t
Matteus kyrka, liksom för Heliga Trefaldighetskyrkan, Fosie och Västra Skrävlinge.
Ett generellt antagande är att det troligen
kommer att saknas lämpliga och tillräckligt
stora lokaler när Malmö förtätas innanför
Ringvägen och folkmängden ökar i centrum.
Det är väl känt att många av innerstadsförsamlingarna redan idag har mindre lämpliga
lokaler och att man behöver finna bättre och
mer flexibla lösningar inför framtiden.

Vi behöver också reflektera över vad kyrklig
närvaro innebär när Malmö växer och vem
som tar ansvar för att en sådan närvaro finns
och upprätthålls i stadens olika delar. Malmös
utvecklingsområden skär genom och över
kyrkornas olika upptagningsområden. Det är
långt ifrån alltid självklart vilken kyrka som
bär ansvar för vilket område. Det finns också
en osäkerhet om hur förändringarna ska
mötas samt var besluten och initiativen ska
tas. Ett exempel på hur en ny situation kan
innebära stora utmaningar, och på sikt även
svårigheter, är framväxten av nya Hyllie. Ett
relativt litet arbetslag i Hyllie kyrka ska idag
dels möta tunga diakonala behov på Kroksbäck/Holma, dels finnas tillgängliga i det nya
Hyllie för att möta människor och ett ökat
behov av kyrkliga handlingar. På sikt när
Hyllie stadsdel växer ännu mer blir det en
ohållbar situation som kräver mer och kanske
andra resurser än de som finns idag.

fokusområden
Under det gånga året har ett arbete med de
lokala kyrkornas identitet påbörjats. Varje
arbetslag har tagit fram fokusområden för
sin lokala kyrka som ett led i att fördjupa
och renodla den lokala identiteten. Tanken är
också att kyrkornas olika verksamheter och
inriktningar ska komplettera varandra istället
för att flera gör samma sak.
I centrala Malmö är det tätt mellan kyrkorna
och frågan är hur vi kan förvalta detta på ett
bra sätt. Ett exempel på en kyrka med utvecklingspotential är S:t Pauli som i dagsläget har
färre besökare än övriga kyrkor i centrum.
Hur kan S:t Pauli finna en nisch som kompletterar övriga kyrkor i närområdet? Här är
arbetet med fokusområden viktigt som ett sätt
att hitta en bärande identitet för den lokala
kyrkan.
Andra kyrkor som befinner sig i förändring
är Husie och S Sallerups kyrkor. Sedan en tid
tillbaka firas gudstjänster primärt i församlingshuset vid Sallerupsvägen. Kyrkorna används för kyrkliga handlingar och konserter.
Framtidsperspektiv på Svenska kyrkan Malmö
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En annan kyrka som används allt mindre
är Glostorps kyrka. Vad innebär det för den
lokala identiteten och arbetet i Husie och
Oxie? Ytterligare ett exempel är Bunkeflo
gamla kyrka som har stora renoveringsbehov.
Eventuellt kommer kyrkan att rivas och något
nytt kan i så fall byggas som bättre kan möta
behoven som finns i området vad gäller lokaler. Närheten till nya Hyllie gör detta till en
prioriterad satsning.

bemanning och
resursfördelning
En viktig fråga i anslutning till detta är om bemanningen i kyrkorna är avvägd mot behoven
i området. Nuvarande personalstyrkor, som
antalet präster och musiker i varje kyrka, är
utformade i en annan tid och behöver därför
ses över. När många unga barnfamiljer strömmar till, som i S:t Petri, behövs kanske fler
pedagoger. I socialt utsatta områden, som
Västra Skrävlinge och Fosie, behövs förmodligen fler diakoner, men kanske färre präster.
I västra Malmö, där det finns många konfirmander och hög frekvens av kyrkliga handlingar, kan däremot fler präster behövas.
Parallellt är det viktigt att också föra det teologiska samtalet om vad det innebär att vara
kyrka i framtiden. Vår organisation och våra
prioriteringar rör vid teologiska frågor, varför båda samtalen måste interagera och hållas
levande.
I arbetet med att hitta lösningar för Svenska
kyrkan i det framtida Malmö måste självklart
den lokala kreativiteten tas tillvara, vilket sker
i arbetet med fokusområden. Samtidigt kräver
den höga utbyggningstakten, och de riktigt

stora och djupgående förändringarna, pastoratsövergripande planering och framförhållning. Det behövs genomgripande analyser vad
gäller lokaler och personal där Malmö behöver ses som en helhet.
En allvarlig risk är att vi möter framtiden utan
att göra någon fördjupad analys och förslag
på förändringar. Risken är då överhängande
att ansvaret läggs på de lokala kyrkorna och
arbetslagen som i sina försök att räcka till i
en ny situation upplever sig otillräckliga. Risken är särskilt påtaglig i S:t Petri, Hyllie och
Kirseberg, men kanske också i Limhamn och
på sikt i Husie. Det finns dessutom en risk att
brist på samverkan och övergripande strategier leder till att flera ”springer på samma
boll” eller enbart ser till sitt eget. En pressad
och stressad situation innebär att tiden för lokal analys blir begränsad med risken att det
inte alltid är det som behövs göras som i verkligheten görs. Man kör helt enkelt på i gamla
hjulspår eftersom det är enklast och sparar
tid. Detta gör det svårt att möta framtidens
behov av flexibilitet och nytänkande.
För fortsatt hög kvalité och professionalitet
i församlingarna måste det finnas rimliga resurser för arbetet som ska utföras. Det måste
finnas prioriteringsordningar och strategier,
liksom handlingsplaner och riskanalyser. Denna rapport behöver därför kompletteras med
en fördjupad analys vad gäller byggnader och
personal för att säkerställa verksamheten för
Svenska kyrkan i Malmö i framtiden. Sedan
återstår att föra samtalen som formar morgondagens kyrka i Sveriges tredje största stad.

Att fundera över…
u Vilka kyrkor och andra lokaler behöver vi i framtiden och var ska de vara placerade?
Vilken personal behövs i de olika kyrkorna? Hur får vi rätt kompetens på rätt plats? Vem
tar ansvar för dessa frågor?
u Hur ser dialogen mellan Svenska kyrkan och omgivningen ut idag? Vem för den och

på vilket sätt? Ska samtalen föras på pastoratsnivå eller lokal nivå, eller kanske både och?
Finns risken att vi i omorganisationens spår är så upptagna med vårt arbete inåt att kraft
inte finns att arbeta utåt?
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människorna
I mitten av 2017 bodde ca 331 200 människor
i Malmö. År 2028 beräknas invånarantalet
uppgå till 378 500, en ökning med knappt
50 000 personer eller 15 procent, jämfört med
idag. Redan idag är Malmö en ung stad med
låg medelålder. Detta gör att det finns många
små barn i staden. I framtiden kommer antalet födda barn att ytterligare öka, vilket
beror på ett ökat antal kvinnor i fertil ålder.
Parallellt med stora barnkullar finns också en
växande grupp äldre människor i Malmö. Den
stora tillväxten av barn och äldre, alltså icke
yrkesverksamma grupper, ställer höga krav
på den kommunala servicen i framtiden. Till
exempel beräknas 17 nya grundskolor behövas fram till år 2027.

storlek. Malmö har tagit emot åtta flyktingar
per tusen invånare under 2015 och 2016.
När det gäller religiositeten är 39 procent
av malmöborna medlemmar i Svenska kyrkan. Som jämförelse är omkring 16 procent
av Malmös befolkning muslimer. Siffran blir
dock avsevärt lägre, endast tre procent, om
man ser till aktivt praktiserade muslimer.2 Det
finns ett antal frikyrkliga samfund representerade i Malmö, varav de största är Malmö
pingstförsamling och Evangeliska frikyrkan.
Av tradition finns i Malmö en viss skeptisk
hållning inför religion och andlighet, något
som kan förklaras av arbetarrörelsens starka
ställning. Kyrksamheten är låg även om malmöborna under lång tid lojalt fortsatt döpa
sina barn, låtit sig vigas samt begravas enligt
Svenska kyrkans ordning.

Att Malmö är en mångkulturell stad vet vi
alla. Det talas 150 språk i staden och omkring 100 000 Malmöbor, 32 procent, är födda i ett annat land. Räknar man även barn
till invandrande föräldrar handlar det om 43
procent av Malmös befolkning. Motsvarande
siffra för hela Sverige är 21 procent. Malmö är
också den storstadskommun som välkomnat
flest flyktingar under de senaste årens stora
flyktingströmmar i relation till befolkningens

Rädda barnens rapport om barnfattigdom
från 2015 visar att en tredjedel av barnen i
Malmö växer upp i fattigdom under hela eller
delar av sin barndom. Även om barnfattigdomen sakta minskat de senaste åren är det
fortfarande alarmerande siffror. I Rosengård
beräknas 63 procent av alla barn leva i fattigdom. Motsvarande siffra i Limhamn-Bunkeflo är elva procent. I Sverige som helhet beräknas 12 procent av barnen leva under fattiga

2 För en utförlig diskussion om antalet muslimer i Malmö hänvisas till ”Muslimska församlingar och
föreningar i Malmö och Lund – en ögonblicksbild.” utgiven av Centrum för mellanösternstudier vid
Lunds universitet 2016.
Framtidsperspektiv på Svenska kyrkan Malmö
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förhållanden, för Stockholm är siffran 13 procent. Barnfattigdomen är omkring fem gånger
högre för barn med utländsk bakgrund. En
annan riskfaktor för fattigdom är att ha en
ensamstående förälder.
I befolkningsprognosen för Malmö stad görs
också en hushållsprognos som visar att 21 400
hushåll tillkommer i Malmö fram till 2027.
Detta motsvarar ett genomsnittligt årligt behov av 1 900 nya bostäder. Viktigt att notera
är att denna siffra inte inkluderar nuvarande
hemlöshet eller trångboddhet. Behovet av nya
bostäder är alltså förmodligen ännu högre i
realiteten.
Trots den positiva bild av det framtida Malmö
som målades upp i översiktsplan och planstrategi är det rimligt att anta att det kommer att
krävas stora sociala insatser i framtidens Malmö. De barn som idag växer upp i fattigdom
kommer att bli socialt utsatta tonåringar och
unga vuxna med ökad risk för t.ex. drogmissbruk och kriminalitet. Det finns med andra
ord goda skäl att reflektera kring diakonala
framtida vägval för oss i Svenska kyrkan.

Att Malmö är och kommer att vara en ung
stad med många små barn måste också detta påverka hur vi formar vår verksamhet. Att
få barn är en existentiell erfarenhet som gör
människor mottagliga för att fundera över
livet på ett mer djupgående plan. Det är alltså av största vikt att vi inför framtiden hittar
relationsskapande plattformar för att möta
barn och föräldrar för att ge information om
dopet, men också för att finnas tillhands för
samtal. Barnverksamheten behöver lyftas
statusmässigt och ses som en kvalificerad uppgift. Viktigt är också att kyrkan finns fysisk
närvarande i områden där det bor många föräldrar med små barn. Av dem som blir föräldrar under 2020-talet är det många som inte
är konfirmerade och därmed endast haft liten
eller till och med ingen kontakt med Svenska kyrka. Att genom barnverksamheten möta
kyrkans företrädare kan därmed vara viktigt
också ur medlemssynpunkt. Positiva möten
kan få unga människor att stanna som medlemmar, alternativt gå med i Svenska kyrkan.
Här krävs också frimodighet från vår sida så
att evangeliet får bli synligt och tydligt i dessa
möten.

Att fundera över…
u Hur kan vi som kyrka finnas till för de många utsatta barnen och ungdomarna i Malmö?
Har vi den kompetens som krävs, t.ex. vad gäller språk och kultur?
u Vilken samverkan krävs med andra samhälleliga aktörer? Ska det vara upp till varje lokal

kyrka att prioritera eller behövs samordning på pastoratsnivå?
u Hur kan vi lyfta barnverksamheten statusmässigt och verkligen prioritera mötet med

barn och familjer de kommande tio åren?
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medlemmarna
Vi vet att antalet medlemmar i Svenska kyrkan har minskat de senaste åren och att
minskningen kommer att fortsätta framöver.
Detta får stora konsekvenser för oss vad gäller ekonomin, framför allt på längre sikt. Vi
har goda möjligheter medan vi ännu har bra
med resurser, att planera för framtiden genom
strategiska beslut och kloka vägval. Detta
kräver dock att vi är medvetna om situationen
om hur framtiden kan gestalta sig.

medlemskap
Man kan säga att hälsan tiger still vad gäller
medlemskap. Så länge inget oväntat sker förblir många människor medlemmar i Svenska
kyrkan, trots att de kanske saknar religiös tro.
Samtidigt finns goda anledningar att förmoda
att medlemsantalet minskar kraftigt i framtiden, också efter år 2030. De stora kullarna
fyrtiotalister går ur tiden och allt färre barn
döps. Livslångt medlemskap är inte längre en
självklarhet för de yngre generationerna vilket
gör att antalet medlemmar kan variera över
tid. Detta gör att vi som kyrka måste lära oss
leva under mer osäkra ekonomiska villkor.
Jonas Bromander, tidigare chef för Kyrkokansliets forskningsavdelning i Uppsala, skriver i Medlemmar i rörelse. En studie av förändringar i Svenska kyrkans medlemskår att

det finns tre huvudsakliga motiv för att stanna som medlem i Svenska kyrkan. Det första
handlar om upplevelse av trosgemenskap
med kyrkan. Det andra om att stödja kyrkan
som förvaltare av traditioner och kulturhistoria. Det tredje tar fasta på en vilja att stödja
kyrkans sociala arbete. Ett medlemskap som
är förankrat i samtliga tre motiv blir betydligt starkare jämfört med om medlemskapet
enbart legitimeras med t.ex. diakonala skäl.
Mest utträdesbenägna är den stora grupp
människor som inte har några genomtänkta
anledningar för sitt medlemskap.
Det finns ett övergripande mönster i samhället som innebär att idéburna rörelser, de så
kallade folkrörelserna, tappar medlemmar.
Detta gäller alltså inte enbart kyrkor och samfund utan också politiska partier och fackföreningar. Lojaliteten till Svenska kyrkan
skapas i mötet mellan människor och kyrkans
företrädare. Brytningstider i livet är viktiga
tillfällen, t.ex. när man får barn, när någon avlider, etc. Därför är de kyrkliga handlingarna
så viktiga eftersom mötet mellan präst och församlingsbo antingen kan stärka eller försvaga
banden. Barn- och ungdomstiden är också
mycket viktig eftersom värderingar till stor
del grundläggs under dessa år.
Även om enstaka händelser eller orsaker kan
göra att man går ur kyrkan handlar det ofta
om ett beslut som mognat fram under längre
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tid. Det vanligaste skälet är att man inte tror
på Gud. Ett annat skäl är att medlemskapet
inte känns meningsfullt, alternativt ekonomiska faktorer. Utträden är vanligast bland yngre
människor mellan 20 och 40 år. För dem är
medlemskapet i första hand en trosfråga, vilket innebär att de går ur för att de inte anser
sig vara kristna. När äldre personer lämnar
kyrkan handlar det däremot om att kyrkan
brustit i trovärdighet, t.ex. i den offentliga
debatten. Män är mer benägna att begära
utträde än kvinnor. Icke konfirmerade är
överrepresenterade bland dem som träder ur
kyrkan men också bland gruppen som är konfirmerade sker utträden. Konfirmation är därmed inte per automatik något som avgör att
man stannar som medlem.

medlemsprognos
I medlemsprognosen för Svenska kyrkan i
Malmö, som sträcker sig från 2014 till 2030,
framgår att antalet medlemmar kommer att
minska trots att befolkningen ökar. I slutet
av 2020-talet beräknas Svenska kyrkan ha
45 procent medlemmar på nationell nivå och
34 procent i Malmö. Motsvarande siffror
för 2017 är 59 respektive 39 procent. Också i absoluta tal minskar antalet medlemmar
från 131 114 (2017) till 127 868 (2030).
Ännu större medlemstapp förväntas när den
stora lojala medlemsgenerationen födda på
1940-talet avlider.
Det kommer att födas stora kullar barn omkring 2018-2019 enligt befolkningsprognoserna. Här är det viktigt att vi är beredda att
möta barn och föräldrar genom öppen barnverksamhet och inbjudan till dop. Omkring
14 år senare kan vi räkna med stort konfirmandunderlag vilket också är viktigt att ha
i åtanke när vi planerar.
Relativt sett färre medlemmar i en växande
stad med stora diakonala behov innebär en
utmaning. Vi kommer att behöva minska vår
personalstyrka och göra oss av med lokaler. I
denna situation blir tydliga och genomtänkta prioriteringar något oerhört viktigt, liksom samtalet kring vilka värderingar som ska
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styra vår verksamhet. För detta behöver vi
finna arbetsordningar och strukturer som gör
att människors erfarenheter, tankar och idéer
tas tillvara, såväl bland anställda och frivilliga
som politiskt engagerade.
I framtiden blir Svenska kyrkan i Malmö en
minoritetskyrka. Vi går från att vara kända
och ha ett självklart tolkningsföreträde till att
bli en av flera religiösa aktörer i en mångkulturell och pluralistisk miljö. Detta kräver att
vi vågar arbeta med vår självbild och vår identitet på ett djupgående sätt, något som kan
vara både svårt och smärtsamt och därför inte
låter sig göras per automatik. Ofta tenderar
vi människor att hålla fast vid gamla vanor
eftersom det ger oss en känsla av trygghet och
bekvämlighet. Ett sådant förhållningsätt blir
i högsta grad kontraproduktivt eller till och
med destruktivt för oss som kyrka i en förändrad stad. Att vara i minoritet bland människor
som saknar kristna tolkningsnycklar kräver
helt enkelt nya saker av oss.
Ett konkret exempel på en framtida utmaning är de stora ungdomskullarna i Malmö
som innebär att underlaget för konfirmander blir stort. Har vi tillräckliga resurser och
kompetens att ta emot dessa ungdomar i
vår verksamhet? Forskning visar att en positiv upplevelse av Svenska kyrkan i samband
med konfirmationen ökar sannolikheten att
människor stannar som medlemmar. Vi har
med andra ord inte råd att prioritera bort
mötet med ungdomar i konfirmandåldern.
Även här gäller det att ha framförhållning för
att undvika att vi blir ”tagna på sängen” när
ungdomskullarna ökar kraftigt. Med utgångspunkt från befolkningsprognoser och stadsplan kan vi utan större svårigheter se var ungdomarna kommer att finnas och vilka kyrkor
som primärt berörs. Det handlar om kyrkorna
i Limhamn, Hyllie, Bunkeflo, Tygelsjö, Husie
och Oxie, samt i viss mån också S:t Petri.
En intressant aspekt är att det hos yngre generationer finns en förväntan på att kyrkan ska stå
för religion och andlighet. Unga vuxna tar sitt
medlemskap på allvar och går ur kyrkan om de
inte upplever den som relevant eller för att de

själva inte har en religiös tro. Detta skiljer sig
från tidigare generationer som mer förknippat
medlemskapet med kulturell tillhörighet.
I grunden är ungdomarnas förväntan på
kyrkan som en religiös organisation något
positivt. De tendenser som funnits att tona
ner det kristna budskapet, eller kanske till och
med släta ut det, behöver vi arbeta bort. Tiden
då vi kunde leva på att vara kulturförvaltare
kommer snart att vara över. Vi behöver göra
oss relevanta och angelägna i människors liv
för att kunna bestå som kyrka. I detta finns
många utmaningar vilka samtliga, i grund och
botten, måste börja i våra egna liv.

och med uppgivenhet inför en framtid som
innebär minskade ekonomiska ramar och
mindre personal. Ett viktigt perspektiv är att
detta också ger oss möjligheter att tänka nytt
vilket kan vara både positivt och stimulerande. Kanske kommer vi närmare evangeliets
kärna när vi måste förlita oss mer på frivilligt
engagerade? Kanske blir vi mer kreativa när
vi formar verksamheter och mötesplatser?
Kanske blir förkunnelsen mer levande och
brännande? Det är fullt möjligt att se framtiden
som en spännande utmaning, och möjligen är
det ett måste för att orka med de utmaningar
som följer med färre antal medlemmar för
Svenska kyrkan i Malmö.

Det är lätt att känna rädsla eller kanske till

Att fundera över…
u Var ska vi lägga fokus? Är det meningsfullt att ägna oss åt att försöka höja medlemstalen
eller ska vi istället stärka relationen till de medlemmar vi har? Hur gör vi i så fall detta på
bästa sätt?
u Hur gör vi oss relevanta som kyrka i mötet med människor i Malmö? Hur arbetar vi för

att hitta vår identitet och unika uppgift i en mångkulturell och skiftande omgivning?
u Hur formar vi en organisation som kan bära in i framtiden? Hur finner vi strukturer för

beslut som tar tillvara det lokala samtidigt som vi bevarar helhetssynen på pastoratet?
Framtidsperspektiv på Svenska kyrkan Malmö
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religionen
Sverige brukar räknas som ett av världens
mest sekulariserade länder, vilket bekräftas
av den världsomfattande värderingsstudien
World Value Servey. Vi lever i ett samhälle där
rationalitet och vetenskap betonas framför
religiös tro och samtidigt är vi extremt individualistiskt orienterade. Man skulle kunna
säga att flertalet svenskar inte bara saknar religiös tro, de saknar också religiös kompetens.
Många är helt enkelt religiösa analfabeter. De
vet inte mycket vare sig om kristen tro eller
andra religioner. De saknar redskap för att
tolka sina liv i ljuset av en religiös föreställningsvärld.

religionens återkomst?
Vi som arbetar i kyrkan upplever att människor
är intresserade av det vi gör och att de vi möter har en nyfikenhet på kyrkan och kristen
tro. Det går lättare att samarbete med andra
samhälleliga aktörer och det förefaller finnas
en positiv förväntan på oss som kyrka. Vi kan
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ana en andlig längtan hos många men också
en existentiell vilsenhet inför livets stora och
omvälvande händelser.
Genom ökad migration finns en mångfald av
kulturer, språk och religioner representerade i
Sverige. Den tidigare enhetskulturen med ett
folk och en religion är utbytt mot en religiös
och kulturell pluralism. På många sätt har religionen tack vare detta blivit mer synlig och
närvarande i samhället. Religiösa grupper deltar aktivt i samhällsdebatten och ifrågasätter
den tidigare svenska hållningen att religionen
enbart ska vara en privatsak.
Ibland talas det i den allmänna debatten om
religionens återkomst i samhället. Det finns
undersökningar som visar att religion förvisso oftare nämns på t.ex. dagstidningarnas
ledarsidor och i akademiska arbeten, men
detta sker ofta på ett konfrontativt sätt. Livsfrågor och kunskap om religiösa organisationers arbete får inte mer utrymme än tidigare.
Att religionen återkommer, eller primärt förändras istället för att försvinna, kan proble-

matiseras av en ännu opublicerad studie av
Carl Reinhold Bråkenhielm, professor emeritus i livsåskådningsforskning vid Uppsala
universitet. Bråkenhielms studie är en upprepning av en tidigare gjord undersökning vilket
gör att den mäter värderingsförändringar över
tid. Det framgår tydligt att kristna värderingar stadigt minskar och att allt färre tror på
en personlig Gud. Också när det gäller en
”allmän andlighet” kan man se ett minskat
intresse, som att färre tror på en övernaturlig
makt eller kraft. Om denna utveckling fortsätter menar Bråkenhielm att endast tio procent
av svenskarna kommer att tro på Gud i mitten
av detta århundrande. Vad tror svensken på
istället? Det är svårt att hitta några gemensamma värderingar som fått genomslagskraft
på bred front. Bråkenhielm urskiljer en allmän skepticism mot såväl vetenskapliga som
religiösa förklaringsmodeller. Det finns också
en utbredd pessimism inför globala miljöhot.
Bilden av att människor var mer religiösa förr
ifrågasätts av David Thurfjell i boken Det
gudlösa folket – de postkristna svenskarna och
religionen. Många tror att människor tidigare
gick i kyrkan varje söndag medan kyrkbänkarna numera gapar tomma. Aktuella undersökningar visar att omkring sex procent av
svenskarna regelbundet deltar i gudstjänster.
År 1911 låg gudstjänstdeltagandet mellan fem
och 15 procent beroende på var i landet undersökningen gjordes. I Dagens Nyheter publicerades en undersökning 1928 som visade att
omkring fem procent av svenskarna regelbundet deltog i Svenska kyrkans gudstjänster. Låg
kyrksamhet är därför inte primärt ett utslag
av samhällets sekularisering utan något som
kännetecknade svenskarnas religiositet också
förr. Thurfjell hänvisar bland annat till religionssociologen Curt Dahlgren som i studier
visat att religionen inte försvunnit genom sekulariseringen utan snarare förändrats och
numera tar sig andra uttryck. Traditionella
samfund och religiösa organisationer tappar
mark men religiösa värderingar finns kvar.

fortfarande möter många människor genom
gudstjänster, kyrkliga handlingar och verksamhet av olika slag. Kyrkans närvaro på
nätet lyfts fram som ett viktigt exempel för
möten, inte minst i samband med svåra livssituationer och traumatiska händelser, som
exempelvis terrordådet på Drottninggatan i
Stockholm 2017.
Det är inte enkelt att beskriva det religiösa
klimatet i Sverige idag. Det finns flera olika
tendenser som delvis säger emot varandra. Att
religionen idag är mer synlig i debatten och
i samhället kan vi konstatera, liksom att det
numera finns en mångfald religiösa uttryck.
Religiös pluralism brukar i allmänhet framhållas som positiv och stärkande för religionen. Samtidigt är bilden komplex när vi ser till
undersökningar om samtida religiositet. En
viktig insikt är att människor i allmänhet inte
delar den kristna världsbilden. De har dålig
kunskap om kristen tro och om vad Svenska
kyrkan egentligen gör och är. Här krävs ett
pedagogiskt förhållningssätt och en satsning
på undervisning riktad såväl till barn som till
vuxna. Det är också viktigt att vi har röster
i den offentliga debatten som för upp kristna frågor på agendan. Vår nuvarande ärkebiskop arbetar mycket med detta men också
lokalt behöver vi vara synliga och tydliga för
allmänheten.
Ännu har vi goda resurser och många anställda i församlingarna. Det finns därför all
anledning att ta tag i dessa frågor medan vi
har ekonomiska förutsättningar. Ser vi tio till
femton år framåt i tiden kommer situationen att vara annorlunda. Det är viktigt att vi
alla, såväl medarbetare som förtroendevalda,
är medvetna om förändringar som sker i vår
omvärld för att vi på så sätt kan arbete med
värderingar, mål och visioner. Vi behöver ett
tydligt fokus och en renodling av vår verksamhet för att också i framtiden kunna göra
Jesus Kristus känd och älskad i den stad vi är
satta att tjäna.

I omvärldsanalysen från Svenska kyrkans nationella nivå för 2017 framhålls att kyrkan
Framtidsperspektiv på Svenska kyrkan Malmö
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framtidens religiositet
Vad kommer människor att tro på i framtiden? Även om vi inte kan veta säkert finns en
del tendenser som med största sannolikhet påverkar människors tro och värderingar framöver, utöver vad som framkommit ovan. Här
följer några iakttagelser i punktform:
u Den redan befintliga individualismen kom-

mer att radikaliseras allt mer. Detta tar sitt uttryck i att människor som regel frågar sig ”vad
kan detta ge mig?” Människor kommer alltså
inte vara medlemmar och stödja ett sammanhang som Svenska kyrkan enbart av solidariska skäl utan de behöver känna att de själva får
ut något av ett eventuellt medlemskap.
u Ett annat uttryck för individualismen är ett

omfattande hälsointresse. Människor förväntas ta hand om sig själva genom rätt kost och
motion, men också med hjälp av yoga, mindfulness och meditation. Parallellt pågår diskussioner om en ökad psykisk ohälsa, vilket
också föranleder fokus på att vårda sitt inre.

och 30-talisterna gjorde. Familj och lokal
gemenskap blir viktigare medan de globala
perspektiven blir mindre viktiga.
u Yngre generationer lever till stor del sina

liv via Internet. På ett självklart sätt sköter
de relationer och konsumtion med hjälp av
sociala medier och andra kanaler. De gör inte
skillnad på möten IRL, in real life, och möten
i imaginära gemenskaper på nätet. Tvärtom
är just kommuniteter på nätet och så kallade
influensers betydligt viktigare för yngre än
traditionell gruppverksamhet och experters
utlåtanden.
u De yngre generationerna har haft mindre

kontakt med Svenska kyrkan och mer sällan
deltagit i barn- och konfirmandverksamhet.
De har alltså dålig kunskap om vad vi gör och
vad kristen tro innebär. Sannolikt kommer
allt färre av dessa unga vuxna att betrakta sig
själva som kristna. Samtidigt har de mångkulturell kompetens och kanske också en större
nyfikenhet på religion och livsåskådning än
tidigare generationer.

u Många unga människor, födda på 1990talet, har en dystrare syn på framtiden jämfört
med tidigare generationer. De har svårt att hitta bostad och komma in på arbetsmarknaden.
Detta gör att de prioriterar mer traditionella
värden och trygghet i livet, ungefär som 1920-

Att fundera över…
u Hur är vi kyrka med den sökande nutidsmänniskan? Hur ger vi kunskap om och ett

språk för vad kristen tro och en relation till Gud kan innebära?
u På vilket sätt är vi som kyrkan en del av människors andliga hälsovård? Kan vi möta

människors längtan efter frid och efter en känsla av värde och mening bortom prestationskrav?
u Kan den låga kunskap om kristen tro också vara en fördel i framtiden, eftersom yngre
människor inte heller har så många fördomar? Kan den religiösa pluralism som unga vuxna
växt upp med väcka intresset också för kristen tro?
u Hur förhåller vi oss i Malmö till att vara kyrka på nätet? Blir det extra viktigt att kyrkan
finns IRL (in real life) som kontrast till alla imaginära gemenskaper eller blir tvärt om kyrkobyggnaderna sekundära i framtiden?
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kyrkan
Debattens vågor om vår identitet som kyrka
har gått höga under ett antal år. Ska vi vara
en öppen folkkyrka som inkluderar alla som
bor i ett geografiskt område? Eller är kyrkan
primärt de troendes gemenskap i form av
människor som möts vid söndagens högmässa? Ibland blir talet om kyrka synonymt med
anställda medarbetare eller möjligen också
förtroendevalda. Identitetsdebatten har alltför
ofta varit polariserad och framhållits som avgörande för Svenska kyrkans framtid, vilket
skapat låsningar mellan olika teologiska traditioner och inriktningar. Samtidigt är det en
realitet att vi på sikt får mindre medel att röra
oss med, vilket väcker frågor om hur vi ska
prioritera. På vilket sätt ska vi vara kyrka i
framtiden? I detta avsnitt ges några tankekorn
att fundera vidare kring.

framtida utmaningar
och vägval
Det är uppenbart att Svenska kyrkan står inför flera utmaningar idag. Att människor i
allt högre utsträckning saknar kunskap om
kristen tro gör det svårare för dem att växa

in i gudstjänstlivet eller ta till sig förkunnelsen vid kyrkliga handlingar. En utmaning är
därför att hitta former för kristen undervisning till människor i olika åldrar. Vidare gör
en försämrad ekonomi att arbetet med ideella
medarbetare blir allt mer viktigt och centralt
när vi i framtiden behöver dra ner på anställd
personal. Dessa personer behöver dessutom
stärkas och utbildas så att de kan ta större ansvar, t.ex. för undervisning. Slutligen behöver
vi hitta vår roll som kyrka i ett mångkulturellt
samhälle. Det är inte ens tjugo år sedan vi slutade vara statskyrka och fortfarande har vi en
särställning i det religiösa landskapet genom
våra många medlemmar. På sikt behöver vi
landa i att vi är en av flera religiösa aktörer.
Jacob Wirén som är teolog har uppmärksammat dessa utmaningar och hänvisar i sin bok
Utmaningsdriven undervisning – hur kyrkan
kan dela tro och liv idag till andra kyrkor
som arbetat medvetet med undervisning.
Bland annat nämner han Anglikanska kyrkan
i England där man hittat nya sätt att vara kyrka genom uttryck som mission shaped church
eller fresh expressions.3 Detta arbete har vuxit
fram underifrån och i samarbete mellan anställda och frivilliga. Kyrkan har anpassat sin

3 Mission shaped church och fresh expressions har till syfte att få nya kristna gemenskaper att växa fram i
områden där kyrklig närvaro saknas eller är svag. Båda initiativen kommer från Church of England.
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struktur efter den nya verkligheten och t.ex.
tillsatt en biskop för undervisning och mission. En erfarenhet från anglikanska kyrkan
är dessutom vikten av att ta tag i utbildningsfrågan medan resurser ännu finns. Väntar
man för länge blir det ännu svårare. Detta om
något bör kunna motivera oss, som står inför
stora ekonomiska förändringar, att arbeta vidare med frågor som rör undervisning.
Kristen undervisning kan ges på olika sätt och
en viktig ingång ges av Marcus J. Borg i boken Kristendomens hjärta. Ett bekymmer är
att många förknippar begreppet tro med att
bokstavligt vara övertygad om ett antal utsagor. Som kristen förväntas man intellektuellt
förstå och instämma i t.ex. trosbekännelsens
samtliga artiklar. Jag tror denna föreställning är djupt rotad i vårt land och ofta står i
vägen för människor i mötet med kyrkan,
något som är minst sagt problematiskt. När
kristen tro i första hand handlar om kunskap
tonas relationsdelen ner, vilket gör tron till något abstrakt och skilt från mänskligt liv. Borg
vill vidga begreppet tro genom att ta fram dess
ursprungliga betydelse i form av en relationell
kristen livshållning. Tron handlar om hjärtats

väg: att älska Gud och älska allt det som Gud
älskar är själva kärnan. Kanske är detta självklart för oss som har en nära relation till kyrkan idag, men för många lever en annan bild
kvar som tyvärr fungerar begränsande och
hämmande för att närma sig kristen tro.
En viktig ingång till Svenska kyrkan är musiken. För många är konserter och körsång ett
tillfälle att närma sig kristen tro.4 När bristen på kunskap och religiösa ”nycklar” saknas är både musiken och kyrkorummen något
som kan beröra människor bortom orden och
kommunicera en helighet som går rakt in i
människors hjärtan.
Det finns något vanskligt med att primärt
se människor som okunniga och i behov av
religiös kunskap. Människor riskerar att reduceras till ”frälsningsobjekt” som behöver upplysas. Ett sådant förhållningssätt innebär att
vi missar det faktum att många människor har
religiösa erfarenheter och funderingar, även
om de inte alltid klär dem i kristen språkdräkt.
Här behöver vi rannsaka oss själva och fundera kring hur vi uttrycker oss och vilken bild
vi förmedlar av tron i mötet med människor.

4 Se t.ex. Caroline Gustavsson. Delaktighetens kris. Gudstjänstens pedagogiska utmaning, Arton 2016.
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Berör förkunnelsen människors liv? Upplevs
den som aktuell? Som en kyrkomusiker en
gång uttryckte det: ”Vad hjälper det om jag
som musiker öppnar dörren till människors
hjärtan samtidigt som prästen stänger den genom en predikan som inte berör?”

kyrka i mångkulturell miljö
Antropologen Kristina Helgesson Kjellin
presenterar en studie av församlingar i utsatta och mångkulturella områden i boken En
bra plats att vara på. Hon menar att arbetet
i församlingarna rymmer många utmaningar
genom att det finns en oförutsägbarhet som
innebär att vanliga beprövade metoder måste
omarbetas eller bytas ut. Arbetet upplevs utifrån detta som både meningsfullt och hopplöst. Eftersom det finns stora spänningar
mellan olika grupper och stora sociala behov
blir medarbetarna duktiga på att sätta gränser
och vara tydliga. Det pågår en ständig reflektion kring var uppdraget börjar och slutar:
”detta kan vi göra men inte mer.” För att
många olika grupper och individer ska kunna
samlas och mötas blir det många kompromisser, inte minst när migrantkyrkor med annan
teologi vill hyra in sig i våra lokaler. Sammantaget gör detta att bilden av vår egen tradition
som öppen och inkluderande problematiseras.
Helgesson Kjellins berättelse kan bli en ledstjärna för oss som kämpar med och för
Svenska kyrkan i Malmö. När vi får sämre

ekonomiska möjligheter, när vi stöter på problem i mötet med andra samhälleliga aktörer, när vi känner stadens stora utsatthet och
diakonala behov, får den ständiga reflektionen kring identitet och gränser bli ett sätt att
leva. Evangeliets hopp hindrar inte att arbetet
ibland kan kännas hopplöst och svårt, inte
minst i situationer där vi behöver prioritera
och välja bort. Att sätta gränser och samtidigt
värna öppenheten är en utmaning som innebär att vår identitet ställs på sin spets, inte
bara som kyrka, utan i högsta grad också för
oss som enskilda kristna.
I Malmö pastorat finns många kyrkor och
en utgångspunkt för vårt arbete bör vara att
bevara mångfalden genom att ”låta tusen
blommor blomma” som man populärt kan
uttrycka det. Det är en styrka att kyrkorna
renodlar sina lokala identiteter och fokusområden i mötet med människorna som finns i
den kontext de är satta att tjäna. Det behöver
inte finnas en spänning mellan öppenhet och
en tydlig identitet. Tvärtom ger förankring i
värderingar och målsättningar möjlighet till
större öppenhet, inte minst i mötet med andra
religioner och kristna samfund. Alla behöver
inte göra allt och kyrkornas verksamheter kan
och bör se olika ut, liksom gudstjänstlivet.
Kanske är det just genom kompromisser och
medvetenhet om komplexiteten i vårt uppdrag som gör att vi kan hitta glädjen i att vara
kyrka i Malmö.

Att fundera över…
u Hur arbetar vi med identitetsfrågor och fokusområden såväl lokalt som övergripande i

Malmö pastorat? Hur tar vi tillvara mångfalden och övar vår förmåga att acceptera att vi
gör olika vägval i kyrkorna, samtidigt som vi har en pastoratsövergripande gemenskap?
u Hur möjliggör vi livslångt lärande genom undervisning för olika åldrar där vi samtidigt

fångar upp människors frågor och erfarenheter? Hur tar vi tillvara frivilliga krafter? Hur
förhåller vi oss som kyrka till det mångkulturella Malmö där möten mellan människor
alltför ofta kännetecknas av konflikt?
u Hur kan vi arbeta med att behålla vår öppenhet och samtidigt sätta gränser för vad vi
mäktar med som kyrka och pastorat? Hur kan vi hitta forum för att utbyta erfarenheter och
hjälpa varandra att bära det som ibland är tungt?
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summering
I denna rapport har jag redogjort för Malmös
framtida utbyggnad, befolkningsprognoser,
medlemsprognoser samt några perspektiv på
religion och kyrka. Jag har utifrån den kunskap jag samlat på mig tagit fram några kärnpunkter som presenteras nedan. Min förhoppning är att dessa punkter kan fungera som
underlag för vidare samtal, men också som
inspiration och utmaning.
Pastoratet behöver ta ett helhetsgrepp på
Malmö med utgångspunkt från den stadsplanering som finns. Utvärderingar behöver
göras beträffande vilka lokaler och vilken
personal som kan behövas i framtiden. Detta
arbete måste börja nu och ske i dialog mellan
lokala och pastoratsövergripande perspektiv.
Flexibilitet måste vara ett nyckelord för att
hitta lösningar som bär in i framtiden.
Vi behöver utveckla den lokala identiteten och
ge kyrkorna tydligt mandat och myndighet
att ta beslut kring den lokala verksamheten.
Pastoratsövergripande strategier ska fungera
som stöd och hjälp, inte sätta käppar i hjulen.
Vi behöver hitta driv och energi att utifrån
varje kyrkas specifika behov och förutsättningar finna ett tjänande förhållningssätt som
ger mening och glädje.
Vi behöver ta ställning till hur vår närvaro ska
se ut i utbyggnadsområden, som t.ex. Hyllie
och Nyhamnen, men också i utsatta områden
som Holma, Kroksbäck, Fosie och Rosengård. Det är viktigt att inte ställa olika behov
mot varandra, men däremot krävs tydliga
prioriteringar och beslut som tar hänsyn till
ekonomiska och praktiska faktorer likaväl
som teologiska överväganden.
Pastoratet behöver satsa ännu mer på verksamhet och mötesplatser riktade till barn,
ungdomar och föräldrar. Arbetet behöver bedrivas professionellt, strategiskt och med tydliga ramar och riktlinjer. Vi behöver erbjuda
kunskap om kristen tro, exempelvis i form av
dopuppföljning, men också erfarenheter och
upplevelser av kyrkorum, musik och gudstjänst.
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När många människor lever i allt större utsatthet i Malmö, inte minst barn och ungdomar,
behöver diakonin ha en framträdande och
prioriterad roll. Samtidigt får inte diakonin i
utsatta områden ställas mot medlemsvårdande
insatser i mer välmående delar av staden. Färre betalande medlemmar ger mindre pengar
till diakonin, därför är medlemsvården mycket viktig.
Den låga kunskapen bland unga vuxna om
vad kristen tro är och vad kyrkan gör innebär
att vi behöver satsa på vuxenverksamhet och
vägar att växa in i kyrkan. Detta måste ske
på ett systematiskt sätt och genom en mångfald av möjliga ingångar. Gudstjänsten är en
utmärkt växtplats som kan användas ännu
mer än idag som ingång för människor som är
nyfikna på kristen tro.
När förändringstakten i det omgivande samhället är hög ställer det höga krav på medarbetarnas kompetens. Vi behöver genom livslångt lärande förbättra kunskapen hos såväl
anställda som förtroendevalda genom fortbildning och återkommande reflektion kring
vad det innebär att vara kyrka idag. En viktig
aspekt av detta är också färdigheten att på ett
personligt plan kunna samtala om frågor som
rör tro och liv.
Kyrkomusiken utgör en viktig ingång till
människors religiösa längtan och erfarenheter
bortom de formulerade orden. Att prioritera
ett fortsatt rikt musikliv är därför nödvändigt.
Också öppna och tillgängliga kyrkorum, där
det finns plats för ljuständning och andakt,
är viktigt.
Vi behöver återerövra frimodigheten i mötet
med människor. Genom det arbete vi redan
gör blir Jesus Kristus synlig, men vi måste
också våga tala om vår tro och gå i dialog med
människor. Långt ifrån alltid är vi vana vid
och bekväma med att föra sådana samtal och
måste därför öva. Vi får börja med oss själva
– vad betyder tron i mitt liv?

Flera frivilligarbetare behöver rekryteras och
ges mandat till olika uppgifter. Ett sådant
arbete är kvalificerat och kräver både tid och
kunskap för att bli framgångsrikt och bära
frukt. Det krävs handledning och vägledning
om det ska bli bra. Samtidigt finns inget
alternativ om vi ska kunna vara kyrka också i
framtiden – fler människor behöver vara med
att bära evangelium än vad som idag är fallet.
Malmö pastorat behöver hitta en kommunikationsmodell som innebär att kyrkorna blir
synliga i den lokala debatten, genom lokala
medarbetare, parallellt med att kyrkoherden
talar för helheten i de fall detta behövs. På så
sätt blir flera röster hörda och kyrkan som
lokalt förankrad kan befästas i människors
medvetande.
Vi behöver lära oss att prioritera bättre också
på loka nivå och framför allt ständigt reflektera över det vi gör. Vi kan inte räcka till för allt
och alla. Att renodla och skala bort verksamheter kan göra att vi hittar tillbaka till kärnan,
vilket kan göra att nya möjligheter öppnas.
Istället för att göra kyrka med olika verksamheter behöver vi hitta sätt att vara kyrka
i trygghet och förvissning om att det räcker
och bär.
Arbetet med en fördjupad omvärldsanalys
kring varje kyrka behöver fortsätta. Medarbetare och förtroendevalda behöver hitta
en lokal identitet för att driva arbetet framåt
utifrån de unika förutsättningar som finns i
varje kyrka.
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