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Inledning 
Kära vänner, kära församlingsbor i Engelbrekts församling. Det har varit roligt och lärorikt att 
visitera er församling. Att biskopen visiterar en församling, visit på engelska, alltså hälsar på i 
församlingen är en mycket gammal tradition som har sina rötter redan i fornkyrkan, alltså 200-
300-talet. 
Att visiteras kan ju föra tankarna till att bli kontrollerad, att församlingen ska bli inspekterad, 
synad i sömmarna. Det finns en sådan dimension i en biskopsvisitation, att besöka och lära känna 
församlingen för att tillse, försäkra sig om, att allt är i sin ordning, att församlingen lever, att 
församlingen strävar mot det som är syftet med att det finns kyrkor. Men framförallt syftar 
visitationen till ömsesidigt lärande, till att främja församlingens liv och arbete, till inspiration. 
Senast Engelbrekts församling visiterades var av biskop Henrik Svenungsson år 1991, mer än 30 
år sedan, dessförinnan av Helge Ljungberg år 1969. Nästa gång blir år 2030 enligt den plan som 
finns. 
Under visitationens olika faser har medarbetare på stiftskansliet och jag haft ett stort antal samtal 
och möten här i församlingen. En del möten ägde rum för två år sedan eftersom vi trodde att 
visitationen skulle genomförts den våren men så kom pandemin. Andra samtal hade vi i slutet av 
2020 när vi trodde att vi skulle kunna ha visitationen våren 2021. Och så hade Gunnar Olofsgård 
från stiftskansliet och jag förmånen att få var här både i måndags då vi träffade kyrkorådet, och 
under en mycket lärorik och givande heldag i tisdags. 
Ni har mycket att vara glada och stolta över. Ni har verkligen anledning att sträcka på er. Och 
samtidigt står ni – tillsammans med andra församlingar i Svenska kyrkan och som kristna i alla 
tider – inför utmaningar. Jag kommer strax tillbaka till både glädjeämnen och utmaningar. Men 
först något om den situation vi befinner oss i. 
 
Pandemi och krig 
För det är utan tvekan en rätt tung tid nu, mars 2022. Vi har precis börjat resa oss och komma ur 
två år med en pandemi som påverkat oss alla, både individuellt och som samhälle, som värld. 
Och så nu detta. Sen drygt tre veckor ett fruktansvärt krig ett par timmars flygresa härifrån. 
Människor dödas och lemlästas, miljoner är på flykt. Mitt framför våra ögon, i realtid, utspelar 
sig ett fasansfullt krig med ofattbart mycket mänskligt lidande som följd. Vi känner förtvivlan, 
sorg och vrede, men det får inte förlama oss. Vi får inte fastna framför nyhetsapparna på 
telefonen eller framför tv’n, utan vi måste omvandla det vi känner till handling. För vi kan göra 
saker. 
Vi kan be. Bön förändrar, bön påverkar på riktigt. Att be är en motståndshandling, att bjuda 
ondskan motstånd. Idag är rubriken ”Kampen mot ondskan”. Ett sätt att delta i kampen mot 
ondskan är att be, och det kan vi alla göra. Var och en för sig, och tillsammans, t ex här i kyrkan. 
Vi kan ge. Vi ska ge av våra pengar för att möta de enorma humanitära behov som nu snabbt blir 
allt större. Ge pengar till ACT Svenska kyrkan. Genom våra partners finns vi på plats inne i 
Ukraina och i länderna runt omkring. 



Vi kan ta emot. Nu kommer ukrainska krigsflyktingar också till Sverige. Nästa alla är kvinnor 
och barn. Migrationsverket säger att det sannolikt kommer att komma fler än 200 000. Det blir en 
utmaning för oss, men det är vår medmänskliga plikt och kristna kallelse att ta emot och ge våra 
syskon en tillflykt här bland oss. Vi kan be, vi kan ge och vi kan ta emot. På vilket sätt vill du 
bidra till att ta emot? Vad kan du göra? Fundera på det. 
 
Vision och syfte 
Ja, våra liv sitter ihop. Vi är globalt beroende och sammanfogade med varandra. Därför har allt 
detta med Engelbrekts församling att göra. För ni 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. Det ska blomma ut i all sin 
fullkomlighet sen vid Jesu återkomst, men – säger Jesus – Guds rike ska börja tränga fram redan 
här och nu. Guds rike är nära. Guds rike är mitt ibland er, säger Jesus. 
I kyrkoordningen för Svenska kyrkan beskrivs detta som att syftet med församlingen, med arbetet 
och livet i Engelbrekts församling 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 Engelbrekts 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? 
Och ja, vänner, det gör det! Ni är en levande församling och här sker mycket gott och många 
viktiga saker. Som jag sa i inledningen till gudstjänsten tidigare: Grattis till er som är en del av 
den här församlingen och gemenskapen! Här finns det mycket att vara glad och stolt över. 
Jag ska nämna några av de styrkor och glädjeämnen ni i församlingen tillsammans med Gunnar 
och andra medarbetare från stiftskansliet och mig kunnat konstatera. Och i det kommer jag också 
väva in det som vi på olika sätt berört som ni i församlingen vill och behöver utveckla vidare och 
stärka. 
 
En stor och växande församling 
En första sak – som är både ett glädjeämne och en utmaning – är att ni är en stor och växande 
församling. Mellan 2012 och 2020 ökade befolkningen med 50%, och den kommer fortsätta att 
öka. Norra Djurgårdsstaden ska byggas ut ytterligare. 1300 nya studentbostäder ska läggas till de 
3000 som redan finns. Med universitetet och de högskolor som ligger i församlingen är ni 
Stockholms stifts (kanske Sveriges) största universitets- och högskoleförsamling. 
Utöver alla studentboende finns här också olika sorters bostadsområden, med olika karaktär. Och 
ni har två fantastiska och sinsemellan mycket olika kyrkor. Församlingen rymmer en stor bredd, 
en stor mångfald av människor. I tisdags mötte jag en man som berättade att han bott här hela sitt 
liv. Men här finns också studenter och andra som bara är här en kort tid. 
Att vara en stor och växande församling innebär utmaningar. Det är fantastiskt och mycket bra att 
ni åter har etablerat ett församlingsarbete i Hjorthagens kyrka. Det har varit väldigt glädjande att 
under visitationen få höra mer om det arbetet och hälsa på i Hjorthagens kyrka och 
församlingshuset intill. Ni har gjort och gör ett framsynt och ambitiöst arbete med att återta och 
expandera församlingslivet i Hjorthagens kyrka. Så sent som i fredags berättade jag om det ni 
gjort och gör i Hjorthagens kyrka för en kyrkorådsordförande i en församling där de har en kyrka 



med tillhörande lokaler som liksom nästan stängt igen, men där de nu vill återetablera 
församlingsarbetet. 
Hjorthagskyrkan ligger nära Norra Djurgårdsstaden, men ändå en liten bit ifrån. För församlingen 
är det en utmaning att fortsätta arbeta med och fundera kring hur ni kan vara församling och 
gestalta kyrka tillsammans med de tusentals människor som bor i Norra Djurgårdsstaden. Med 
aktiv och medveten kommunikation kanske Hjorthagens kyrka alltmer kan etableras som, inte 
bara Hjorthagens kyrka, utan även Norra Djurgårdsstadens kyrka. Men kanske behöver den 
kompletteras med andra, nya sätt att vara kyrka. Kanske en mobil kyrka som nämndes i något av 
alla samtalen som förts. Det får ni arbeta och fundera vidare kring framöver. Kanske i er 
”Framtids- och visionsgrupp”. 
 
Öppna mötesplatser och diakonala arbetet 
En annan styrka i er församling är era många öppna mötesplatser. Ett exempel är den babyrytmik 
som vi fick möjlighet att gästa här i kyrkan i tisdags och som också finns i Hjorthagens kyrka. 
Vid samtal med flera föräldrar berättade de om varför de kommer till den verksamheten och hur 
bra de tycker att den är. Så klokt av er att också ha med präst i det arbetet för att skapa 
kontaktytor. De öppna mötesplatserna är också ett uttryck för det diakonala förhållningssätt som 
jag under visitationen uppfattat genomsyrar församlingen. Exempelvis i arbetet med Diakonalt 
center och i de caféer som förekommer i båda kyrkorna flera gånger i veckan. Ett annat tydligt 
uttryck för församlingens diakonala framtoning är ert sätt att arbeta med stiftelser varigenom ni 
kan erbjuda behövande konkret hjälp. Ett annat uttryck för det är ert arbete med flyktingar från 
Ukraina. På mycket kort tid har ni öppnat upp församlingshuset i Hjorthagen, som blivit en viktig 
mötesplats för flyktingar. Också det arbetet fick vi från stiftskansliet ta del av, imponeras av, 
beröras av. Inte minst av det faktum att det förutom några anställda medarbetare är ett arbete som 
till mycket stor del bärs av ideella medarbetare, av volontärer. Personer som hjälper till med att 
översätta, leka med barnen, hjälpa till rätta, fixa med fika o s v. 
 
Volontärarbetet 
Just arbetet med volontärer är både ett glädjeämne och en utmaning. Under visitationen har jag 
fått träffa flera volontärer. Fantastiska personer som kommer med sina olika kompetenser (ibland 
specialistkompetenser) och erfarenheter och vill bidra. 
På kort tid har antalet ideella medarbetare ökat rejält, idag ca 60 personer som bidrar med sin tid 
och kraft till församlingens liv och arbete. Det har varit lärorikt att få höra hur ni arbetar med 
detta: om uppropet ”kyrka bygger vi tillsammans” som ledde till fler volontärer. Om de avtal som 
tecknas av ideella. Om volontärsamordnarens arbete, men också ansvaret för alla anställda att 
fundera över hur volontärer kan vara en del av arbetet. 
Fortsätt det goda arbete ni påbörjat. Ställ frågan till människor: ”vill du bidra”, ”kan du hjälpa 
till”. Ta människor i anspråk. Ni som är anställda behöver vara beredda att avstå en del av ert 
inflytande och ett visst mått av kontroll för att ge rum för många fler att bli delaktiga, bli bärare. 
Se dig inte bara som en utförare, utan också som en ambassadör för mångas delaktighet. Och 
kom ihåg att även volontärer behöver möjlighet till fortbildning, fördjupning och bekräftelse. Här 
har påbörjats ett mycket gott arbete med att utveckla och bredda det ideella bärarskapet, 
medarbetarskapet i församlingen. Var uthålliga i det arbetet. Lägg inte allt ansvar för det arbetet 
på volontärsamordnaren, utan var själv med och bidra. Och du som anställd behöver fråga dig: 
”hur kan jag bidra till att Engelbrekts församling i allt större utsträckning bärs av människor i 
församlingen och inte bara av oss som är anställda?” 



Jag vill upprepa det som biskop Henrik sa i sitt visitationstal 1991: ”Jag tror på det Engelbrekts 
församling nu gör: ett intensivt och hederligt arbete med att i grunden lära känna församlingens 
faktiska läge, analysera vad som är starkt och vad som är svagt, vad som skall satsas vidare på 
och vad som måste förändras och förnyas. Göra allt detta (---) i ett brett och öppet och 
förtroendefullt och kreativt samråd, så att människor känner att de är delaktiga i ansvaret för 
församlingens liv och framtid.” 
 
En styrka och doputmaningen 
En generell styrka är er vilja och förmåga att pröva nya saker. Här finns, uppfattar jag, det som 
biskop Henrik nämnde: en kreativitet, en vilja och öppenhet för att pröva saker. Blir det inte bra 
får vi göra om eller justera. Fortsätt så! Våga pröva, var inte rädd för att prioritera, för att ända på, 
eller rentav lägga ned, det som inte bär frukt. 
Ett exempel på er öppenhet för att pröva nytt och snabbt ställa om är så klart redan nämnda 
mötesplats för Ukrainaflyktingar. Ett annat exempel är att ni prövar att erbjuda drop in dop på 
fredag eftermiddag. Det föll väl ut! Det ska vi berätta för andra församlingar. 
Fortsätt jobba med dopet. Många, många dop har under två år med pandemi inte blivit av. Ni 
visade mig siffror som visar att ni är tillbaka där ni var 2019, vilket är fantastiskt bra. Men många 
dop har skjutits upp under både 2020 och 2021. Gör allt ni kan så att inte uppskjutna dop i 
slutänden blir inställda dop. Att hämta hem dopen måste nu vara högt prioriterat. 
 
Musikarbetet 
Engelbrekts församling är en musikförsamling och i det finns en stor stolthet och glädje. Med all 
rätt. Ni har ett rikt musikliv. Bland annat med en fungerande körtrappa från fem-, sexårsåldern 
och uppåt med över 200 körsångare! Här finns en bredd musikaliskt och genremässigt. Här finns 
allt från minikör till kammarkör, från vokalensensemble till Ropstenarna, en alla-kan-sjunga-kör, 
allt från Matteuspassionen till ”Gud som haver barnen kär” på babyrytmiken. Och så har ni 
planer på att starta en musikskola med orgelelever för att bidra till återväxten av kyrkomusiker. 
Det har potential att bli ett viktigt bidrag till hela Stockholms stift. 
 
Lärande och undervisning 
Många människor har idag inte fått en fair chans att lära känna kristen tro eller Jesus Kristus. Inte 
fått möjlighet att utforska bön, bibel, meditation, eller kristen gemenskap. Därför är en sak som 
jag ofta talar om vikten av att vi stärker arbetet med lärande och undervisning. Utmaningen för 
oss idag när det gäller lärande och undervisning är inte de som medvetet tar avstånd från kristen 
tro, utan den många, många som helt enkelt inte vet eller har fått chans att upptäcka kristen tro. 
Därför är det fortsatt viktigt att ni stärker arbetet med undervisning och lärande och – som ni 
skriver i er församlingsinstruktion – gör undervisning till en dimension av allt ert arbete, en 
aspekt i allt ni gör. Körövningen är en arena för undervisning och lärande, inte bara av stämman 
och texten jag ska sjunga, utan om vad kristen tro är, vem Gud är. På samma sätt med öppna 
verksamheter, i dopsamtalet, på dc och i caféerna, i själavårdssamtalet, församlingsbladet, i 
yogan, på kulturlördagar e t c. Ge människor en chans att lära sig något, att förstå lite mer av den 
skatt som kristen tro är. Vi kan inte längre ta för givet att människor vet och förstår, utan vi måste 
berätta, dela med oss. Ni har en ambitiös och fyllig handlingsplan för lärande och undervisning. 
Fortsätt jobba med den. 
 
 



Samtal i bikupor 
Tillfälle för frågor, kommentarer, reflektioner 
 
Avslutning 
Kära vänner, jag är glad och tacksam över att ha fått lära känna Engelbrekts 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. Ett sätt att 
räkna med Gud är att be. Be tillsammans, i gudstjänster, men också i andakter, vid sammanträden 
och samlingar av olika slag. Så växer den bedjande kärnan i er församling. 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 Engelbrekts församling. 


