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Adolf Fredriks kyrka 
 
Inledning 
Kära vänner, kära församlingsbor i Adolf Fredrik församling. Det har varit roligt och lärorikt att 
visitera er församling. Ni har mycket att vara glada och stolta över. Och samtidigt står ni – 
tillsammans med andra församlingar i Svenska kyrkan och som kristna i alla tider – inför 
utmaningar. Jag kommer tillbaka till det. 
 
Pandemi och klimatnödläge 
Men först lite kontext för var befinner vi oss någonstans: som kyrka, som nation, som värld, 
global gemenskap. För allt är inte som vanligt. Det är inte som förut. 
Det senaste dryga 1,5 året har präglats av pandemin. Den har påverkat oss individuellt, vårt 
samhälle, kyrkan, och hela världen på sätt som ingen av oss var beredda på. Förhoppningsvis är 
vi på väg ut ur pandemin, men som både världsledare och epidemiologer upprepar ”no one is 
safe, until everyone is safe”. Den djupt orättvisa fördelningen av vaccin innebär att pandemin 
fortsatt härjar i delar av världen, vilket kan leda till att nya mutationer uppstår. Vi hänger ihop 
och är beroende av varandra globalt. 
Pandemin har varit en omtumlande, ja omskakade tid. Det har vi alla konstaterat och det har vi 
pratat mycket om. Kanske har vi inte i samma utsträckning samtalat om vad vi lärt oss av den här 
tiden, vad vi har fått syn på. Pandemin har utan tvekan inneburit många svårigheter, ensamhet, 
lidande och död. Men den också inneburit en möjlighet till insikter och nya lärdomar. Det 
behöver vi gemensamt ta fasta på och samtala om. Inte minst här, i olika gemenskaper i 
församlingen. Vad har vi lärt oss? Vad har du fått syn på? Vilka insikter tar du med dig från tiden 
med pandemin? Vad vill vi inte gå tillbaka till? Vad vill vi inte ska bli som förut? 
Låt oss samtala med varandra om det. För då kan det ske som behöver ske: nämligen att det ur 
pandemins alla umbäranden ska växa fram en klokare mänsklighet, en mer eftertänksam 
mänsklighet. En mänsklighet som tar på allvar att vi alla globalt hör ihop och är beroende av 
varandra. Och inte bara oss människor emellan, utan att vi faktiskt är beroende av våra 
medvarelser och hela skapelsen. Jag tror, hoppas och ber att pandemin ska göra oss klokare, föra 
oss till besinning. 
För nu står mycket på spel. Idag inleds det stora klimattoppmötet i Glasgow, COP26. I det 
gemensamma uttalande som vi biskopar gjort apropå klimattoppmötet skriver vi att vi ”ser fram 
emot mötet med hopp och bävan” (---) eftersom oerhört mycket ligger i vågskålen”. ”Det 
närmaste decenniet”, säger vi i uttalandet, ”blir ett av mänsklighetens mest avgörande”. 
”Klimatomställningen kräver att vi förändrar och förändras. Vi behöver tänka om – ja, vända 
om.”, säger vi och avslutar uttalandet med orden ”Nu gäller det!” 
 
Glädjeämnen och stoltheter 
Vad har då pandemin och klimatnödläget med Adolf Fredrik församling att göra? Ja, väldigt 
mycket eftersom ni i församlingen är en del, inte bara av Stockholms stift och Svenska kyrkan, 
utan av den världsvida kyrkan. Och Jesus säger att kyrkan ska vara världens ljus och jordens salt. 
Och Kristus talar mycket om Guds rike som ska blomma ut i all sin fullkomlighet sen vid Jesu 



återkomst, men – säger Jesus – det ska börja tränga fram redan här och nu. Guds rike är nära. 
Guds rike är mitt ibland er. Guds rike är här och nu. 
 
Syftet 
I kyrkoordningen för Svenska kyrkan beskrivs detta som att syftet med församlingen, med Adolf 
Fredrik församlings arbete och liv är fyra saker: att människor ska komma till tro på Kristus och 
leva i tro, att kristna gemenskaper skapas och fördjupas, att Guds rike utbreds och att skapelsen 
återupprättas. 
Sker det i Adolf Fredrik församling? Det är den fråga jag bär med mig när jag visiterar en 
församling, och som jag burit med mig under de samtal och möten jag haft här under visitationen. 
Finns det liv, sker de här sakerna: kommer människor till tro, bidrar församlingen till att Guds 
rike brer ut sig, finns här kristna gemenskaper som inte bara är på ytan utan som djupnar så att 
människors liv på riktigt rör vid varandra? Den sortens frågor kan sammanfattas med en fråga: 
finns det pastoral bärkraft? 
Och ja, vänner, det gör det! Ni är en levande församling som har pastoral bärkraft. Grattis till er 
som tillhör Adolf Fredrik församling! Här finns det mycket att vara glad och stolt över. Jag ska 
bara nämna några av de styrkor och glädjeämnen ni i församlingen tillsammans med er 
kontraktsprost Martti, Maria och andra medarbetare från stiftskansliet och mig kunnat konstatera. 
 
Torsdagsverksamheten 
Här finns det som kallas torsdagsverksamheten. Den har nämnts vid flera tillfällen och vi hade 
också glädjen att få vara med om en del av den förra veckan. Parallellt med att barnkörer övar 
finns det möjlighet för föräldrar och syskon och mor- och farföräldrar att hänga. Och det har visat 
sig fungera väldigt väl. Ta vara på det, utveckla det. Erfarenheter också från andra församlingar 
är att sådana generationsövergripande mötesplatser är väldigt attraktiva. 
 
Mat och kök 
Ni har ett fullt utrustat storkök och en makalös husmor m fl. Kanske ska ni erbjuda soppa eller 
pastamiddag i samband med torsdagsverksamheten. Församlingshuset kanske i ännu högre 
utsträckning kan bli ett vardagsrum för många där vi får möjlighet att möta varandra på ett sätt 
som vi annars inte skulle göra. Över en kopp kaffe. I evangelierna är det slående hur ofta det 
handlar om mat: Jesus äter, bjuds på mat, bjuder in sig själv, gör brödunder osv. Mat och fika och 
kaffe är viktiga saker – en nyckel i att bygga församling. 
 
Kör- och musikarbete 
En annan styrka är församlingens kör- och musikarbete som är en central del av församlingen. Av 
protokollet från visitationen som biskop Henrik Svenungsson gjorde 1994 framgår att så även var 
fallet på 1990-talet. Och protokollet från visitationen 1994 hänvisar i sin tur till att musiklivet var 
en viktig del av församlingslivet även då biskop Helge Ljungberg visiterade församlingen 1961. 
Så detta är en lång och viktig tradition. 
Ni har en imponerande körtrappa. I kammarkören mötte jag en vuxen man som berättade att han 
sjungit i kör här sedan han var sex år. Körverksamhet är inte bara körarbete, utan ett sätt att 
bygga församling. Och det gör ni verkligen här. 
Att sjunga och musicera är ett sätt att bidra till skönhet och att ge andra och oss själva hopp och 
mod. När jag frågade sex- och sjuåringarna i minikören varför det är roligt att sjunga i kör 



svarade de två saker: ”för att det är roligt att sjunga” och ”för att jag får vänner”. Så är det: 
körsång och musik ger oss ett sammanhang, gemenskap. På så sätt motverkar musiken vår tids 
folksjukdom, psykisk ohälsa, och bidrar till hälsa och tillförsikt. Musiken är en motkraft till 
ensamhet och hopplöshet. Den ger oss mening och en erfarenhet av att höra till, att stå i ett 
sammanhang. 
 
Andra aktörer 
Ett annat glädjeämne i församlingens liv och arbete är era kontakter med andra aktörer i 
samhället. Frukostmötet vi fick vara med om var imponerande. Där samlades ett tjugotal 
företrädare för olika aktörer här på Norrmalm: skolor, stadsdelen, civilsamhällesaktörer, andra 
kyrkor och församlingar. Ett mänskligt och gott samhälle för alla präglat av rättvisa, sanning och 
omsorg – det vi kallar Guds rike. Det är inget kyrkan kan åstadkomma på egen hand, utan vi 
behöver kroka arm med andra goda krafter i samhället. Aktivt lära känna varandra, fundera över 
hur vi kan samverka, utforska samarbeten. Och det gör ni här. Av visitationsprotokollet från 1994 
framgår att det finns en lång och värdefull tradition i församlingen att odla och ha upparbetade 
kontakter med andra aktörer i närsamhället. Värna det arbetet. 
Era styrkor och glädjeämnen som församling, är den goda utgångspunkten för de utmaningar ni 
har. Och det ni fortsatt behöver jobba med och utveckla vidare. Jag ska nämna några saker. 
 
Att utveckla och stärka vidare 
Församlingskyrka och citykyrka 
En sak som återkommit i flera av de samtal och möten vi haft under visitationen är att Adolf 
Fredrik är både församlingskyrka och citykyrka. Den terminologin och den dubbla karaktären hos 
församlingen diskuterades också vid båda visitationen 1994 och visitationen 1961. Så är det. Ni 
är både en församlingskyrka och en citykyrka. Det innebär både utmaningar och möjligheter. Jag 
vill uppmuntra er att inte se det som två helt olika, eller till och med konkurrerande, sätt att vara 
kyrka på. Utan bejaka att ni är både och. Citykyrkan ger församlingskyrkan enorma kontaktytor, 
inflöde av människor och dynamik. 30 000 drop-in besök i kyrkan per år, människor som reser in 
hit för att sjunga i kör eller fira gudstjänst. Och församlingskyrkan å sin sida ger citykyrkan 
kontinuitet, stabilitet och uthållighet. 
 
Bärkrafter 
Ni är som sagt en levande församling med pastoral bärkraft. För att långsiktigt fortsätta vara det 
behövs tre andra bärkrafter: ekonomisk bärkraft, organisatorisk bärkraft och demokratisk 
bärkraft. Och det här har vi samtalat om i olika sammanhang under visitationen. 
När det gäller den ekonomiska bärkraften har ni utmaningar. Det kostar mycket pengar att 
förvalta och hålla fastigheter i skick. Ni står inför en omfattande renovering och anpassning av 
den här fastigheten och snart även av kyrkan. En sak som jag vet att ni funderar över och 
uppmuntrar er att utforska vidare är hur ni kan öka era intäkter från en byggnad som denna och 
skolhuset. Och från ett fullt utrustat storkök. Kanske ett socialt företag för catering ser och 
servering. För det gäller att hantera balansen så att inte en alltför stor del av församlingens budget 
läggs på fastighetskostnader på bekostnad av församlingens kärnuppdrag. 
Det är en svår balans, och hänger samman med den organisatoriska bärkraften. Vid några 
tillfällen under visitationen har det nämnts att församlingen – åtminstone på sikt – egentligen är 
för liten. Det som är församlingens grundläggande uppgift – gudstjänst, undervisning, diakoni 



och mission – skulle sannolikt avlastas och underlättas om andra uppgifter som 
fastighetsförvaltning, administration, hr, it, kommunikation kunde göras i samarbete med andra 
församlingar. 
Här finns demokratisk bärkraft. Tack till er som axlar ansvaret som förtroendevalda. Som är 
beredda att fatta beslut, ibland beslut med långtgående konsekvenser. Jag har stor respekt för det 
arbete och ansvar ni har och tar. 
 
Ideellt medarbetarskap 
En avgörande framtidsfråga för Svenska kyrkan är att fler människor ska bli bärare av 
församlingens liv och arbete. Redan 1994 sa biskop Henrik Svenungsson i sitt visitationstal att 
”Ett återskapande av ett aktivt ansvarigt lekmannaskap är en livsnödvändighet i vår kyrka”. Här 
finns volontärer/ideella och Maria och jag hade förmånen att få träffa drygt femton ideella 
medarbetare i olika åldrar: kyrkvärdar, ungdomsledare, körsångare, körföräldrar, 
konfirmandledare. Fantastiskt. Jag vill utmana er att ta ytterligare steg för att bredda och utveckla 
det ideella medarbetarskapet i församlingen. 
Det förutsätter ett delvis nytt sätt att se på både anställda och volontärer/ideella. Den anställdes 
roll måste inte alltid vara att själv utföra arbetet eller leda en verksamhet, utan kan alltmer bli att 
vara en möjliggörare så att fler kan delta och ta ansvar, att bli en samordnare och ambassadör för 
mångas delaktighet. Och volontärer ska inte betraktas som assistenter åt de anställda, utan istället 
som medarbetare som är nödvändiga för livet i församlingen. 
Vid mötet med volontärerna framkom det att flera hade blivit engagerade därför att någon ställt 
frågan till dem. Och det bekräftas av forskning på ideellt engagemang som visar att en viktig 
orsak till att människor engagerar sig ideellt är att någon frågat efter dem. Så utveckla en kultur 
av att ställa frågan till människor: ”skulle du kunna hjälpa till med det här…” och ”vad skulle du 
kunna bidra med…”. 
Om det ideella bärarskapet i församlingen ska blomma så kräver det att både kyrkoråd och ni 
anställda behöver avstå en del av kontrollen och makten så att andra får mandat och inflytande. 
Forskning visar nämligen att en förutsättning för långvarigt ideellt engagemang är att den ideelle 
medarbetarna upplever att hen har inflytande och möjlighet att forma/påverka verksamheten. Det 
ni stickade och sydde till vänförsamlingen Ilemera i Tanzania är ett bra exempel på hur 
församlingen tog vara på en idé som kom från någon och gav den rum. Låt församlingen alltmer 
utvecklas till att bli en arena för mångas delaktighet och engagemang. Det kräver modiga 
anställda och förtroendevalda som kan härbärgera att inte alltid ha kontroll och överblick utan 
leva och arbeta i tillit. 
I både samtalet med kyrkorådet och med volontärerna lyfte ni fram vikten av att människor möts 
av öppenhet och välkomnande när man kommer till det här huset eller till kyrkan. Jobba vidare 
med att identifiera vad som eventuellt försvårar för människor att uppleva församlingen som ett 
välkomnande sammanhang. Ni pratade om kyrkkaffevärdar som ett exempel på hur ni kan stärka 
gemenskapsbyggandet. Bra. Det ska vara lätt att bli en del av sammanhanget, en del av 
gemenskapen i Adolf Fredriks församling. Det ska vara lätt och naturligt att tas i anspråk. 
 
Lärande och undervisning 
En sak som jag betonat under visitationen är vikten av att som församling medvetet och aktivt 
arbeta med lärande och undervisning. Idag har många inte fått en fair chans att upptäcka kristen 
tro, lära känna Kristus, möjlighet att utforska bön, mystik och bibeln. Kunskapen om kristen tro 
och praxis är låg och i vårt färska biskopsbrev skriver vi biskopar citat att: ”kunskapstappet och 



behovet av undervisning och lärande är därför en ödes- och överlevnadsfråga för Svenska 
kyrkan”. Det är många som helt enkelt inte vet eller fått chans att lära sig så mycket om vad 
kristen tro är. Men som bär på en längtan efter andlighet och dras till existentiella frågor. Därför 
är det er uppgift som församling att ”undervisa när tillfälle ges”. 
Ni har en god och ambitiös handlingsplan för lärande och undervisning. Bygg vidare på den. Låt 
lärande och undervisning bli en dimension i allt ert arbete. På samma sätt som ni har ett diakonalt 
förhållningssätt i allt ert arbete, låt ett lärande och undervisning förhållningssätt alltmer 
genomsyra församlingslivet: allt från dopsamtalet till kyrkorådssammanträdet, från körövningen 
till stickcaféet. 
 
Viktiga målsättningar i församlingsinstruktionen 
I er församlingsinstruktion lyfter ni fram fyra målsättningar: att minska gapet mellan in- och 
utträden, att höja dopfrekvensen, att öka tillgängligheten, och att utarbeta strategier för att möta 
barn 0-3 år. Det är mycket viktiga ambitioner, och i församlingsinstruktionen ger ni flera 
konkreta exempel på hur ni vill ta er an de målsättningarna. Heja er! Håll fast vid dem. 
 
Avslutning 
Kära vänner, jag är glad och tacksam över att ha fått lära känna Adolf Fredrik församling. Jag 
känner stor respekt och ödmjukhet för församlingens liv och arbete, och för det sätt på vilket 
kyrkan framträder och gestaltas här. Tack för allt ert goda arbete. 
Fortsätt ert goda arbete. Kom ihåg att Gud är med er. Mitt valspråk är Jesu uppmaning ”bli kvar i 
min kärlek”. En innebörd i den inbjudan från Kristus är inbjudan att räkna med Gud. Vi får räkna 
med Gud. Gud är med, är genom den heliga Anden involverad och djupt engagerad i er och i 
församlingen. Fortsätt leva i bön, be om den heliga Andens ledning. 
Gud välsigne er och hela Adolf Fredrik församling. 
 
Samtal rund borden i smågrupper 
Tillfälle för frågor, kommentarer, reflektioner från de närvarande. Följande kommentarer delades: 
- Satsa på konfirmation! 
- Kommunicera det diakonala arbetet 
- Satsa på socialt entreprenörskap 
- Tacksamhet över församlingens ledarutbildning 
- Nya medarbetare och förtroendevalda måste få bygga och bygga framåt, det får gärna bli nytt 
och annorlunda – låt det blomstra! 
- Ordförande Anders Jörle: Det här har varit mycket nyttigt för oss förtroendevalda. Vi försöker 
under lätta arbetet så mycket vi kan men vill rikta stort tack till de anställda medarbetarna som, 
särskilt under pandemin, gjort ett fantastiskt arbete. 
- Biskop Andreas: Mitt i all er kompetens – räkna med Gud, som är lika engagerade i Adolf 
Fredriks församling som ni är! 


