En kyrka
många ansikten

”Det innersta i Svenska kyrkan
är tron på Gud, en kärleksfull Fader,
en levande och närvarande Kristus
och en helig, livgivande Ande.”
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En plats för alla
svenska kyrkan möter människor mitt i livet,

där de är, både i Sverige och utomlands. Därför
kan du möta Svenska kyrkan under många
olika namn: sommarkyrka, fjällkyrka, sjukhuskyrka, skolkyrka, vägkyrka, citykyrka, utlandskyrka, nätkyrka och givetvis som vanlig kyrka.
Svenska kyrkan finns i hela landet. Även på
orter där posten, skolan och livsmedelsbutiken
har lagt ner finns Svenska kyrkan ofta kvar med
gudstjänster, dop, begravningar, körer, barnoch ungdomsverksamhet och mycket annat.

både eftertanke och handling
I församlingen möts människor i gudstjänster
och babysånggrupper, till filmkvällar och
kyrkkaffe, i själavårdssamtal och gospelkör,
i öppna förskolan och miljögruppen. Församlingen är en plats för samtal och eftertanke
– men också för gemensamma aktiviteter och
handling i frågor som är viktiga.

tron är en gåva
Tro är något djupt personligt som inte kan vägas, mätas
eller bedömas. Ibland är det lätt att tro, ibland väldigt svårt.
Svenska kyrkan finns både för den som tror och för den som
tvivlar och kan vara en plats där förvissningen om att livet
har en mening växer sig stark. Svenska kyrkan välkomnar
alla – troende, sökare och tvivlare.
Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka där alla får plats.
Oavsett vilken inställning du har till Gud är du välkommen
att dela din glädje och sorg, dina frågor och din ovisshet.
I Svenska kyrkan finns rum och sammanhang där du får
ställa frågorna. Tillsammans söker vi svaren.

vet du att:

• Svenska kyrkan har nästan sju miljoner medlemmar.
Det innebär att drygt 70 procent av Sveriges
befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan.
• Mer än hälften av dem som bor i Sverige tror
på Gud eller på någon slags ande eller livskraft.
• Fler går i gudstjänst i Svenska kyrkan
än på bio under ett år.
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Vid livets vägskäl
ibland blir livet extra påtagligt. När man

står med ett nyfött barn i sin famn. När krisen
inträffar. När man är kär. Svenska kyrkan
har ett rum och ett sammanhang för dessa
viktiga händelser i livet. Här delar vi glädjen
när barnet döps, när ett par vigs eller barnen
sjunger sommarpsalmer. Här delar vi sorgen
vid begravningen av en vän eller anhörig.
Kyrkans traditioner och budskap – jul- och
påskfirande i kyrkan, dop, konfirmation,
vigsel och begravning – ger en möjlighet att
uttrycka tacksamhet och glädje, men också
sorg och tvivel. Kyrkan blir en miljö att
hämta kraft i och ett rum för eftertanke,
bön och lovsång.

omfattande barnverksamhet
Intressant, roligt, oväntat och allvarligt. Det är mycket som
ryms i Svenska kyrkan, inte minst i den verksamhet som
vänder sig till barn och unga.

”Kyrkans traditioner har
funnits med i uppväxten och
det känns bra att föra dem
vidare till nästa generation.
Dopet kändes som en milstolpe. Barnen blev formellt
välkomnade och bekräftade
för omvärlden. Det känns
tryggt att det finns någon
mer som vakar över barnet
i livet, en större kraft.”
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Svenska kyrkan har alltid engagerat sig för barn och unga.
Många av dem som i dag är medelålders har gått i söndagsskola. Numera har verksamheten delvis nya former, ofta i
samverkan med skola och förskola. Det kan till exempel
vara öppen verksamhet för barn och föräldrar eller skolklasser som bjuds in till kyrkan vid jul eller påsk. Men det
handlar även om att barnperspektivet ska genomsyra
församlingens arbete i stort.

att våga växa som ung
Konfirmandtiden brukar bli spännande och positiv för de
allra flesta. Eftersom Svenska kyrkan vill vara öppen för alla
finns konfirmandverksamhet i flera olika former. En del
lockas av sommarlägren, andra träffas några timmar varje
vecka under en termin, några kombinerar sitt specialintresse
med samtal om tro och liv. Oavsett vad man väljer, handlar
konfirmandtiden om att våga växa, att lära sig något nytt om
tron och livet, att träffa nya kompisar och ha roligt.
Nya tankar, nya vänner och ibland hjälp att hitta sig själv.
Att detta är viktigt bekräftas av hundratals konfirmander
som stannar kvar som ledare. Gruppen unga konfirmandledare är Sveriges snabbast växande ungdomsrörelse.

”Det bästa med konfirmationen var gemenskapen!
Jag fann mig själv och lärde
mig att våga vara den jag är.
Först ville jag inte åka hit,
men mamma tjatade och det
är jag glad för. Mitt konfirmationsläger är det bästa jag
varit med om. Helt klart ett
minne för livet.”
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begrava med värdighet
Svenska kyrkan ansvarar för begravningsverksamheten på de
allra flesta platser i Sverige. Det betyder att Svenska kyrkan
ska ansvara för att det finns begravningsplatser och att dessa
hålls fina. Svenska kyrkan ska också se till att det finns gravplatser för dem som tillhör andra religioner.
På många ställen är kyrkogården en grön oas, ett rum för
levande. Människor går till kyrkogården som till en park,
för att njuta av växtligheten och lugnet. Men där finns också
känslan av vördnad och en inbjudan till eftertanke.

en helg för minnen
Inför allhelgonahelgen åker många människor till kyrkogården för att smycka familjens gravar, tända ljus och minnas
dem som inte längre finns i livet. Många församlingar bjuder
in dem som mist en nära anhörig under året till en minnesgudstjänst. Den brukar innehålla stillhet, bön och ljuständning, och ofta läses namnen upp på alla som avlidit
sedan förra allhelgonahelgen.

vet du att:

• Åtta av tio svenskar anser
att det är i kyrkan de viktiga
händelserna i livet sker.
• Svenska kyrkans barnverksamhet
har över en miljon besök om året
av barn i förskoleåldern.
• 70 procent av konfirmanderna
är positiva till sin konfirmandtid.
• Alla skattepliktiga betalar
begravningsavgift.
• Begravningsgudstjänsten
finansieras av kyrkoavgiften
och hålls för den som vid sin
bortgång var medlem i
Svenska kyrkan.
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Musik som berör
musiken i svenska kyrkan berör. Mer än

sextusen körer i Svenska kyrkan engagerar
över hundratusen människor i alla åldrar.
De utvecklar sin musikaliska talang, får
möjlighet att utforska tro och andlighet och
gläder andra med sin sång.
Svenska kyrkan är landets största arrangör
av musikevenemang, står för en tredjedel av
konsertutbudet i Sverige och bidrar på många
sätt till ett levande kulturliv. Musiklivet inom
Svenska kyrkan är faktiskt mer omfattande än
i någon annan musikinstitution i Sverige och
har en unik geografisk spridning och tillgänglighet. Bredden är stor med allt från babyoch småbarnssång till körer och blåsorkestrar.

trosbekännelse
1. Jag tror på en Gud som är helig och varm,
som ger kampglöd och identitet.
En helande Gud som gör trasigt till helt,
som stärker till medvetenhet,
som stärker till medvetenhet,
som stärker till medvetenhet.
2. Jag tror på en Gud som gråter med mig,
när jag gråter så allting är gråt.
En tröstande Gud som kan trösta likt den
som väntar tills gråten gått åt,
som väntar tills gråten gått åt,
som väntar tills gråten gått åt.
2. Jag tror på en Gud som bor inom mig
och som bor i allt utanför.
En skrattande Gud som vill skratta med mig,
som lever med mig när jag dör,
som lever med mig när jag dör,
som lever med mig när jag dör.
text: christina lövestam 1980
psalmboken 766
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Ett levande
kulturarv
svenska kyrkan har 3400 kyrkobyggnader.
De flesta är gamla, mycket gamla. Men många
är byggda under 1900-talet och ett fåtal är så
nya att de byggts på 2000-talet. Hos nästan
alla svenskar finns en stor kärlek till dessa
kyrkor. De är allas vårt kulturarv och berättar
om historien och om livet, rymmer glädje och
sorg och erbjuder en andlig, existentiell och
kulturhistorisk upplevelse.

vet du att:

• En stor majoritet av Sveriges
befolkning anser att det är
viktigt att kyrkorna finns kvar
och att de inte förfaller.
• Ett av landets populäraste
utflyktsmål vid sidan av nöjesparker är en kyrka. Uppsala
och Lunds domkyrkor har
tillsammans fler besökare än
Gröna Lund i Stockholm.
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underhållet av kyrkor
På många orter är kyrkan den äldsta byggnaden, och
kyrkornas kulturhistoriska värden ska bevaras. Därför ställs
höga kvalitetskrav på reparationer, vård, underhåll och
förändringar. Detta kostar mycket pengar.
I samband med att relationen mellan Svenska kyrkan och
staten förändrades år 2000, gjordes en långsiktig överenskommelse om att Svenska kyrkan ska få kyrkoantikvarisk ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv.
Ersättningen täcker ungefär en fjärdedel av Svenska kyrkans
totala kostnad för underhåll av och investeringar i detta kulturarv. Det statliga stödet räcker alltså inte till för att underhålla
kyrkobyggnaderna. Till detta bidrar Svenska kyrkans medlemmar med den största delen genom kyrkoavgiften.

Vi kallar det diakoni
alla människor har unikt värde och är älskade

av Gud. Och alla har rätt till ett värdigt liv.
Svenska kyrkan arbetar med sjukhuskyrkor
och familjerådgivning, jourhavande präster
och soppluncher, allt uttryck för det som
Svenska kyrkan kallar för diakoni.
Diakoni är ett kyrkligt ord för social omsorg
baserad på kärleken till medmänniskan.
Uppgiften är att lyssna, lindra och stödja, att
vara röst åt den som inte hörs och att uppmärksamma orättvisor. Arbetet spänner över
ett brett fält och kan innebära allt från besök
hos äldre och sjuka till samtal med enskilda
personer, möten med hemlösa och samtalsgrupper för våldsutsatta kvinnor och män.

någon att prata med
En viktig del i det diakonala arbetet är att erbjuda olika former av samtal. Jourhavande präst per telefon, enskilt samtal
med en präst eller diakon, familjerådgivning och samtalsgrupper är några exempel på stöd som finns. Den som har
finska eller samiska som modersmål kan få särskild hjälp via
finska telejouren eller samiska krisnätverket.
I takt med att allt fler använder internet ökar också behovet
av att via nätet få samtala om livets frågor och möta andras
erfarenheter. Svenska kyrkan finns på många olika sätt med
i dessa samtal, framför allt genom den egna webbplatsen
www.svenskakyrkan.se.
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låg tröskel till sjukhuskyrkan
Nästan alla sjukhus i Sverige har en lokal med rum för
andakt eller meditation. Hit är alla välkomna: patienter,
anhöriga och personal. En del vill samtala med en präst eller
diakon, andra vill tända ett ljus eller be en bön.

när krisen inträffar
Många människor söker sig till Svenska kyrkan vid kriser
och katastrofer. I Sverige finns ett välutvecklat samarbete
med polis, räddningstjänst, sjukvård, kommuner och myndigheter. Ofta öppnas ett kriscentrum i kyrkans lokaler, där
personal finns för samtal och stöd. Även när olyckor inträffar
ute i världen kan svenskar få stöd via Svenska kyrkan och
utlandsförsamlingarna.
Svenska kyrkan samarbetar med kyrkor och organisationer
världen över och kan därför snabbt vara på plats vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden. Svenska kyrkan
bistår med såväl akuta katastrofinsatser som med långsiktig
återuppbyggnad och psykosocialt stöd till de drabbade.

”När svärfar gick bort såg jag en ny sida av
kyrkan. Vi fick ett enormt stöd av prästen i
församlingen. Hans tro gav honom ett lugn
som blev till hjälp för vår familj.”

finns också utomlands
I genomsnitt befinner sig en halv miljon svenska medborgare
utomlands. Svenska kyrkan tar ett ansvar för dem och har
därför 45 utlandsförsamlingar i 29 länder. På det sättet möter
utlandskyrkan många olika grupper av människor, allt från
ryggsäcksresenärer till affärsmän och svenskar som är bosatta
utomlands. Kyrkan ger stöd vid olyckor och kriser men är
också uppskattade för gudstjänsterna, den sociala samvaron
och alla besök som görs på båtar, sjukhus och i fängelser.
Svenska kyrkan i utlandet är den del av Svenska kyrkan
som växer snabbast. Antalet besökare ökar, och är nu
cirka en miljon årligen. Svenska kyrkan följer svenskarna
i världen och ser ständigt över var man ska vara etablerad.
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Gränslös
gemenskap
svenska kyrkan är en del av den världsvida

kyrkan. Tillsammans med kyrkor och
organisationer över hela världen arbetar
Svenska kyrkan med långsiktig utveckling,
katastrofhjälp och påverkan. En rättvis värld
utan hunger, fattigdom och förtryck är visionen.
Arbete mot människohandel, både konkret
och genom påverkan, är ett exempel.
Ett annat är mikrofinanser, något som
Svenska kyrkan länge stött internationellt.
Kyrkan är även aktiv i arbetet för fred och
försoning, bland annat i Mellanöstern.

ge gärna en gåva:
pg 90 01 22-3, bg 900-1223

vet du att:

• Hela världen, Svenska kyrkans
internationella arbete
är en av Sveriges största
insamlingsorganisationer.
• Kostnaderna för insamling
och administration är
13 procent. Stiftelsen för
insamlingskontroll, SFI,
tillåter sådana kostnader
upp till 25 procent.
• Svenska kyrkan tillhör världens
största insamlingsorganisation,
ACT-alliansen. ACT står för
Action by Churches Together.

engagemang för klimat och rättvisa
Svenska kyrkans engagemang i klimatfrågan, i Sverige
och internationellt, har funnits under lång tid. Kyrkan
stöder därför projekt som handlar om att både förbättra
människors möjlighet till försörjning och att dämpa
effekterna av klimatförändringarna.
I Etiopien har bönder i Mekane Yesuskyrkans projekt grävt
diken, anlagt terrasser och startat komposter. Detta höjer
jordens mullhalt och ger ökade skördar trots ett förändrat
klimat. Den mullrika jorden binder kol, vilket minskar
koldioxiden i atmosfären. Skördarna har fördubblats.
Ledaren för ett av kyrkans utvecklingsprojekt menar att
insatserna är skillnaden mellan liv och död.
Svenska kyrkan arbetar även med opinionsbildning för att
komma tillrätta med grundorsakerna till klimatförändringarna och inspirera människor till en hållbar livsstil.

var med och bidra
Mer än hälften av Svenska kyrkans internationella arbete
finansieras av gåvor från enskilda, som på detta sätt uttrycker
sin solidaritet. Sida och EU stödjer arbetet med anslag. Svenska
kyrkan samlar inte in kläder och andra varor för att skicka
till olika platser. I stället stöds och uppmuntras lokal produktion, som ger arbete och inkomst till många människor.

20

Kyrka med stort
engagemang
alla medlemmar som fyllt 16 år har möjlighet

att påverka kyrkans verksamhet genom att
rösta i kyrkovalet och genom att själv engagera
sig i kyrkopolitiken. Kyrkovalet genomförs
vart fjärde år. Då väljer Svenska kyrkans
medlemmar – i demokratiska och direkta val
– ungefär 35 000 personer som ska styra församlingarna, stiften och den nationella nivån.

beroende av kyrkoavgiften
Största delen av Svenska kyrkans intäkter
kommer från medlemmarnas kyrkoavgifter.
Ungefär 80 procent av avgiften går till den
församling man tillhör och bekostar allt från
konfirmandläger och konserter till underhåll
av kyrkobyggnader.

Många säger att Svenska kyrkan är rik. På ett sätt stämmer
det. Svenska kyrkan har tillgångar värda ungefär 34 miljarder
kronor. En del av dessa ger avkastning, till exempel värdepapper. Men många av tillgångarna medför istället kostnader.
Hit hör bland annat kyrkobyggnader, församlingshem och
begravningsplatser.
För att rusta för framtiden och kunna fortsätta finnas i hela
Sverige har Svenska kyrkan genomfört en rad förändringar.
Församlingar har lagts samman för att skapa större enheter
och en mer effektiv hantering av administration, fastigheter
och verksamhet.

vet du att:

• Antalet församlingar i Svenska kyrkan har på tio år
minskat från ungefär 2500 till 1500.
• Svenska kyrkans verksamhet är beroende av
medlemmarnas avgift, kyrkoavgiften.
Riksgenomsnittet för den ligger runt en procent
av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.
• Kyrkoavgiften samlas in via skattesystemet.
I kyrkoavgiften ingår begravningsavgift.
• Den som inte är medlem i Svenska kyrkan
betalar enbart begravningsavgiften.
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”Det är i mötet med nya tankar och traditioner som gemenskapen och verksamheten
utvecklas. Svenska kyrkan bidrar till att Sverige är ett land där människor av olika tro
lever tillsammans sida vid sida. Grunden för detta är ömsesidig respekt och förståelse.
Vi håller på att få en kyrka där medarbetare med andra modersmål än svenska
aktivt deltar i det gemensamma församlingsarbetet, en kyrka där det är naturligt
med olika språk och olika kulturell bakgrund.”
ärkebiskop anders wejryd

Bildgalleri
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nästan sju miljoner medlemmar. Största konsertarrangören. Röst för humanitet och rättvisa.
Med tretusen kyrkor, som är vårt gemensamma kulturarv,
verksamhet för alla åldrar och på många språk är Svenska
kyrkan angelägen för alla.
Körsång, dop, sinnesrogudstjänst , internationellt engagemang,
kulturmöten, babysång, vigsel, konfirmation, kyrkopolitik,
bibelöversättning, klimatarbete och mycket mer ryms i
Svenska kyrkan.
I centrum finns en flertusenårig tro, på Gud, på människans
lika och unika värde, på människan som ansvarig medskapare
och på att människan aldrig är ensam.

www.svenskakyrkan.se

