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Femte söndagen i påsktiden den 15 maj 2022 
Oscars kyrka 

 
Inledning 
Kära vänner, kära församlingsbor i Oscars 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 på 
två- trehundratalet. 
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 Oscars församling visiterades var av biskop Caroline Krook år 2000, 22 år 
sedan, dessförinnan av biskop Lars Carlzon 1982. Nästa gång blir år 2030 enligt den plan som 
finns.  
Under visitationens olika faser har medarbetare på stiftskansliet och jag haft ett flertal samtal 
och möten här i församlingen. En del möten och samtal ägde rum under visitationens 
inledande fas för snart två månader sedan. Och så hade Gunnar Olofsgård från stiftskansliet 
och jag förmånen att få var här en kväll och under en mycket lärorik och givande heldag i 
slutet av april. 
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.  

Vision och syfte 
Oscars församling är en del av Stockholms stift, av Svenska kyrkan, av den världsvida 
kyrkan. Jesus säger att kyrkan ska vara världens ljus och jordens salt. Och Jesus talar mycket 
om Guds rike: ”Guds rike är nära”, ”Guds rike är mitt ibland er”, säger han. Det fullkomnas 
när Jesus kommer tillbaka en dag, men Guds rike börjar växa fram redan här och nu. Och 
kyrkan är en viktig del av det, ni i Oscars församling är en del av det. 
I kyrkoordningen för Svenska kyrkan beskrivs detta som att syftet med församlingen, med 
arbetet och livet i Oscars 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 Oscars församling? Är ni ljus och salt? Den frågan bär jag med mig när jag visiterar 
en församling, har 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 
Ni är en stor församling med nästan 24 000 medlemmar och nästan 40 000 församlingsbor. Ni 
har många fastigheter däribland fyra kyrkor (fem med lillkyrkan) vilket innebär både en 
möjlighet och en utmaning. En utmaning eftersom drift och underhåll kostar pengar, vilket 
fastigheten på Armfeltsgatan är ett aktuellt exempel på. Men också möjligheter att använda er 
av möjligheten det innebär att ha lokaler av olika karaktär och på olika platser. Ni har 
regelbundna gudstjänster i Oscarskyrkan och Djurgårdskyrkan och veckomässa i Olaus Petri 
och vissa gudstjänster i Gustav Adolfskyrkan. Precis som er kontraktsprost Sven framfört 
under visitationen finns det anledning för er att fundera över hur ni kan utveckla 
gudstjänstlivet inte minst i Olaus Petri och Gustav Adolfskyrkan.  
Ni är en växande församling. Det finns planer på uppemot 5 000 nya bostäder på Loudden. 
Det är en möjlighet och utmaning för er som församling. Hur kan ni erbjuda gudstjänst- och 
församlingsliv till de tusentals människor som i framtiden kommer att bo där? Det är en fråga 
för er att redan nu börja fundera över. Ska ni bygga en distriktskyrka där, kanske genom att 
sälja andra delar av ert fastighetsbestånd? Eller ska ni utforska nya sätt att vara kyrka som inte 
förutsätter att församlingen bygger en ny kyrka? Det är frågor att samtala om. 
Jämfört med många församlingar är dopseden i Oscars församling stark. Så även 
konfirmationseden. Det är glädjande och här gör ni ett viktigt arbete. Fortsätt jobba aktivt och 
medvetet med att upprätthålla de traditionerna. Forskning visar hur viktig seden med dop och 
seden med konfirmation är för att skapa och fördjupa människors relation till kyrkan.  
Många, många dop har under två år med pandemi inte blivit av. 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 av er. Se till att det finns tillräckligt 
med tider, gör dopet tillgängligt, gör det lätt för människor. 

Mot en tillitsbaserad styrning och ledning 
Under den inledande fasen framkom det två saker som ni särskilt ville ägna tid åt under 
visitationen: tillitsbaserad styrning och ledning och om arbetet med församlingsinstruktion. 
Som församling är ni – har ni själva sagt – nu i en fas där det finns goda möjligheter att finna 
nya vägar för samarbetet mellan förtroendevalda och medarbetare. Och arbetet med 
församlingsinstruktionen kan vara ett bra sätt, en arena, för att stärka samarbete och 
relationsbygge. 
Att utveckla en starkare tillit i organisationen, en mer tillitsbaserad styrning och ledning är en 
mycket god och viktig ambition som jag helt stöder. I början av april hade ni en dag med 
förtroendevalda och anställda medarbetare där ni kom överens om några grundregler som ska 
genomsyra ert sätt att arbeta och samarbeta: bland er förtroendevalda, bland er anställda 
medarbetare, och bland volontärer och ideella medarbetare för den delen. Och – inte minst 
viktigt – mellan er förtroendevalda och anställda. Det ni om överens om var att: lyssna på 
varandra utan att värdera; vara närvarande och öppen för andras tankar, visa förståelse och 
visa respekt för varandra, ha församlingens bästa i tankarna. För det handlar ju inte om dig 
eller mig, utan om församlingens bästa. Mycket bra grundregler! Håll fast vid dem, lev ut dem 
i praktiken, så skapar ni en god och dynamisk kultur som kommer att främja ert arbete. 
En av de saker som främjas i en organisation där det finns tillit är kreativiteten, förmågan och 
modet att tänka och prova nytt. Vi är kyrka i nytt landskap och då behöver vi tänka och prova 
nytt. Ibland blir det bra, ibland mindre bra. I en tillitsfull miljö gör det inte så mycket, utan där 
jobbar vi framåt, i öppenhet och prestigelöshet för församlingens bästa, lyhörd för Guds 
ledning. 

Arbetet med ny församlingsinstruktion 
Det andra som vi ägnat viss tid åt under visitationen är församlingens övergripande strategiska 
styrdokument, församlingsinstruktionen. Den svarar på frågan var församlingen vill vara om 



fyra år. Därför är församlingsinstruktion ett mycket viktigt dokument och ett dokument som 
hålls levande genom att det ligger till grund för verksamhetsmål- och planering, för budget 
och uppföljning. Församlingsinstruktionen ska ange riktningen och vara ett dokument där ni 
skriver fram era prioriteringar. Allt är inte lika viktigt. Om allt är lika viktigt blir till slut 
ingenting riktigt viktigt. Så vad är det ni särskilt vill och behöver fokusera på under de 
närmaste åren? Det ska er församlingsinstruktion svara på. 
Under ett arbetspass jobbade vi kring två centrala frågor: ”vilka behov av kyrkan ser ni i 
församlingen?” och ”var vill vi att församlingen ska vara om fem år?”. Det kom fram en 
mängd svar och perspektiv på de frågorna. Det materialet (finns med i visitationsprotokollet) 
ska ni ta vara på och arbeta vidare med. 
Arbetet med att mejsla fram en församlingsinstruktion är en möjlighet att få tänka och arbeta 
tillsammans, borra och knåda för församlingen viktiga frågor som inte har med nästa vecka 
eller månad att göra, utan handlar om den här församlingens väg på längre sikt, om några år, 
om fem, tio år. Hur ser livet och arbetet ut i Oscars församling då? Vad ska känneteckna vårt 
arbete då? 
En sak som har framkommit under visitationen är att många av er anställda medarbetare 
längtar efter och strävar efter mer tillsammanstänk. Att det ska finnas en gemensam riktning, 
mindre stuprör och ett starkare vi. Det är en längtan och strävan för dig som kyrkoherde och 
för er i ledningen att ta fasta på. 

Öppna mötesplatser och diakonala arbetet 
En styrka i er församling är era många öppna mötesplatser. För att nämna några exempel: 
öppna förskolan, diakonimottagningen i Olaus Petri där jag mötte några av dem som är med i 
Friskisgruppen. Vi fick besöka biblioteket som utgör en viktig kontaktyta liksom de 
bokcirklar av olika slag som finns där. Sopplunchen är ett annat exempel. 
Flera av dessa mötesplatser är till sin karaktär också diakonala och det är centralt för 
församlingens liv och arbete: att ett diakonalt förhållningssätt präglar allt ni gör och är som 
kyrka. Och att det finns en beredskap för det oförutsedda, vilket ni visat genom att snabbt 
möta upp de behov som flyktingarna från Ukraina har. 
Ett annat exempel på öppna mötesplatser – som också fyller en diakonal funktion – är ert 
ungdomsarbete. Under visitationen hade vi ett panelsamtal i Olaus Petri kyrka som handlade 
om vad som är ungdomars utmaningar idag, hur det ser på framtiden. Samtalet leddes av en 
ung kvinna och i panelen medverkade en rektor, kurator, fältassistent, journalist, två 
ungdomar och jag själv. Det som framkom var oroande. Trots att många barn och unga i er 
församling har det bra materiellt, är psykisk ohälsa utbrett. Många upplever stress, höga 
prestationskrav, ett ständigt jämförande. Sociala medier skapar bilder av att andra lever ett så 
mycket mer lyckat liv än jag själv. Klappjakten på höga betyg och känslan av att man alltid 
måste prestera på topp skapar prestationsångest, och utseendefixeringen skapar 
mindervärdeskänslor. 
Samtidigt vittnade flera ungdomar (även från publiken) om att kyrkan och gemenskapen i 
kyrkan upplevs som en mycket mer kravlös och öppen miljö. En tillflykt från alla upplevda 
måsten där man är accepterad som man är, och där det finns möjlighet till samtal med vuxna. 
Panelsamtalet visade på den viktiga roll som konfirmand- och ungdomsarbete har för många 
unga människor. Därför vill jag med eftertryck vill uppmuntra er att fortsätta och utveckla ert 
arbete för och tillsammans med ungdomar.  

Musik- och barnarbete 
En styrka till. Oscars församling är en musikförsamling och i det finns en stor stolthet och 
glädje. Med all rätt. Ni har ett rikt musikliv, här skrivs ny musik och här finns ett fantastiskt 
körarbete. I sitt visitationstal 2000 beskrev biskop Caroline församlingens musikarbete som 



ett glädjeämne och sa, ”musikernas samlade kompetens och den glädje körerna för med sig är 
oskattbart”. Så är det även idag, vilket den gudstjänst vi nyss firade bekräftar. 
Arbetet med barn är centralt och därför var det intressant att under visitationen besöka 
förskolan Lilla Prästkragen, få höra om det arbete och konstatera att där kan barnen ta hissen 
upp till kyrkorummet. Arbetet med barn och unga bör prioriteras. 

Volontärarbetet 
Jag vill avsluta med att lyfta två saker som ni i församlingen behöver stärka och utveckla. 
Under visitationen har jag för det första lyft vikten av att utveckla arbetet med ideella 
medarbetare, volontärer, frivilliga. Det finns ideella medarbetare i er församling. ”Kontakt 
och gemenskap” är en mycket värdefull verksamhet där ideella spelar en avgörande roll. 
Liksom det finns ideella medarbetare i Hemkyrkan, i Djurgårdskyrkan. Ideella som 
kyrkvärdar, konsertvärdar, i öppna förskolan, i konfirmandarbetet mm. Under visitationen har 
jag fått träffa flera volontärer. Fantastiska personer som kommer med sina olika kompetenser 
och erfarenheter och vill bidra. 
Men här finns mycket mer potential. Ni behöver stärka och utveckla ert arbete med ideellt 
medarbetarskap, de mångas bärarskap av församlingen. Det räcker inte att ha en ensam 
medarbetare som volontärsamordnare. Ni – liksom många andra församlingar – behöver bli 
bättre på att ta människor i anspråk, ställa frågor: ”vill du bidra”, ”kan du hjälpa till”. Ni 
anställda behöver vara ambassadörer för mångas delaktighet. Det kan innebära 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. Och kom ihåg att även volontärer behöver möjlighet till fortbildning, fördjupning 
och bekräftelse.  
Jag vill utmana er som församling att ta några stora kliv när det gäller volontärskap och ideellt 
engagemang. Du som är anställd eller förtroendevald, fråga dig: ”hur kan jag bidra till att 
Oscars församling i allt större utsträckning bärs av människor i församlingen och inte bara av 
oss anställda och förtroendevalda?” Och du som är församlingsbo och varken anställd eller 
förtroendevald, fråga dig: ”på vilket sätt kan jag bidra till församlingens liv och arbete?”. 

Lärande och undervisning 
Det andra saken jag vill lyfta och har lyft under visitationen är vikten av 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. 
Utmaningen idag 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.  
Det är viktigt att ni stärker arbetet med undervisning och lärande och 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, i era öppna mötesplatser, i 
själavårdssamtalet, i ungdomsarbetet, i arbetet med biblioteket 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. Lära när tillfälle ges. 
Ni har en 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 Oscars 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! Tack för det sätt på vilket ni i 
öppenhet och generositet tagit emot mig och mina medarbetare! Det värdesätter vi högt. 
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 Oscars församling. 
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