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Jag vill tillsammans med er dela glädjen,
stoltheten och nåden att få vara en del av en
kyrka som är just nu, som planerar framåt, som
har en god tradition i ryggen och allra mest:
en kyrka som talar tydligt om Jesus Kristus och
därför kan ha vidöppna dörrar utåt.
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Adolf Fredriks församlingsinstruktion
Ständigt nära

Adolf Fredriks församlings vision
KO kap. 2:
”Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom

kyrkan. Församlingens grundläggande uppgiñ är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni ochmission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro,
en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds n'ke utbredas och skapelsen återupprättas. Allt
annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.”

Adolf Fredriks församling vill förmedla hopp, spegla Kristi närvaro i staden
och vara en engagerad kyrka för den och sin församling.
I vårt församlingsarbete samverkar anställda, frivilliga och förtroendevalda. Alla delar ska vara

likvärdiga och tillsammans bilda en helhet.
Vi arbetar aktivt för att människor och grupper ska mötas och i demötena se varandras värde.
AdolfFredriks församling strävar efter hög kvalitet i sitt arbete. Anställda, frivilliga och

förtroendevalda - allamed stora ambitioner- gör sitt yttersta för att nyttja de resurser som finns.
Vi vill att församlingen ska vara en lärande miljö, där vi strävarmot fördjupning i allt det som vi

erbjuder. I handling vill vi Visa på den kristna gemenskapen, där allas lika värde och det

ömsesidiga tjänandet är viktiga grundsatser.
Ivår församling ser vi musiken som en viktig del i förmedlandet av hopp och speglandet av

Kristi närvaro.

Omvärldsbeskrivning

Adolf Fredriks församling är en av Stockholms minsta församlingar.
Den är lokal och nära.
AdolfFredriks församling förvaltar en kyrka, ett

församlingshus på Holländargatan/ Kammakargatan,
en byggnad kallad Skolhuset samt en kyrkogård. Vi å
har också en nära relation till vår vänförsamling
Ilemera i Tanzania.
I församlingen bor ca 8750 personer, varav ungefär m m m m m .m

50 % ärmedlemmar i Svenska kyrkan. Majoriteten man“ _
av de boende är 24-35 år och små barn 0-3 år.
Ca 1500 personer flyttar in i församlingen varje år och likamånga flyttar ut. Det är ca

17 % av de boende.
Antal boende förändras inte nämnvärt över tid i församlingen. Nya bostäder byggs inte.

au
3§
§5
§m

iä
gå
g

:-



Medlemskap över tid:
1997 - 77,4%
2007 - 64,8%
2017 - 51,3%
2018 'ordes 7 inträden och 73 utträden i församlingen.
2019 (nov) gjordes 11 inträden och 83 utträden.

År 2030 beräknas medlemsantalet i Svenska kyrkan vara ca 40 %. Enligt dessa beräkningar så

kommer Adolf Fredriks församling då ha ca 3300 medlemmar.

De boende har hög utbildningsnivå. 68 % har en eftergymnasial utbildning. Eleverna i åk 9 har

höga betyg i matematik, svenska och engelska.
Många boende arbetarmed information och kommunikation och företagstjänster. Förhållandevis

få arbetar med utbildning, vård och omsorg eller offentlig förvaltning. Medelårsinkomsten i

församlingen är 522 800 16. I hela Stockholm är den 404 600 kr. Det är relativt låg arbetslöshet.

Många har långa arbetsdagar, är högpresterande och har brist på fritid.

Runt en fjärdedel av de boende är första eller andra generationens invandrare. De flesta har

rötter från Norden, Europa ellerNord- ochMellanamerika. Få kommer från Asien eller

Sydamerika och ytterst få har rötter i Afrika.

Kyrkliga handlingar
2018 hade vi i församlingen 135 st kyrkliga handlingar. 46 dop, varav 22 var av församlingsbor.

2018 bodde 137 barn som var under ett år i församlingen. Med ca 50 % medlemmar, borde ca 70

barn ha stått som ”antecknade i väntan på dop”, men endast 44 barn av de 137 döptes.
53 konfrrmerades (varav 1 extern gtj). 6 av dessa var församlingsbor. 16 församlingsbor

konñnnerades under året. (2018 var det 34 tillhöriga och 2019 var det 23 tillhöriga)
8 Vigslar, varav ett av paren var församlingsbor. 21 par i församlingen vigdes under året.

28 begravningar, varav 13 av dessa var församlingsbor. 28 församlingsbor begravdes under året.

Adolf Fredriks församling är en av Stockholms Citys församlingar
Varje veckodag går ca 13 000 personer på Sveavägen och ca 20-25 000 människor på

Drottninggatan. Av dessa gör ca 190 personer per dag ett besök i kyrkan, när ingen verksamhet

pågår.
2018 hade kyrkan 69 267 besök varav:

- 7 123 firade gudstjänst. ('MFAÅ ca 200/gtj, högmässa ca. SO/gtj, ”storhelg” ca. 100-200/gtj)
- 15 775 besökte konserter
- 3 640 deltog i någon kyrklig handling/förrättning
- 30 435 dagsbesökare
- 12 297 kom på visningar, skolbesök, repetitioner mm

Inom församlingens gränser finns många arbetsplatser. Ca. 22 500 personer arbetari

församlingen (2017) inom nedanstående områden:

1 MFAÅ = Mässa för alla åldrar



2 000 Handel
1 700 Hotell och restaurang
5 400 Information och kommunikation
7 600 Företagstjänster
1 300 Utbildning
1 600 personliga och kulturella tjänster.

I församlingen harmånga länder sina ambassader (Georgien, Kuwait, Palestina, Chile,
Portugal, Indien). Det finns också stora kontorskomplex som tex. Socialdemokraternas
huvudkontor och LO och flera skolor som samlar barn och unga från hela Stockholm (Adolf
FredriksMusikklasser, Franska skolan och Enskilda Gymnasiet). Total finns det 5 skolori
församlingen.

I församlingen har vi ett högt antal anmälda brott som handlar om narkotika, rån av
privatperson, stöld av person, sexualbrott och ofredanden och brottmot liv och hälsa inomhus,
klotter, skadegörelse. Dessutom har två terrorattentat skett i församlingen. Det innebär att vår
församling alltid måste ha en viss beredskap för kris och enmedvetenhet om att allt kan hända.

Omvärldsanalys

Deltagarna i våra verksamheter kommer från hela Stockholm. Detta gör att Kyrkoordningens 2

kap 1 § om Vistelsebegreppet2 är central för oss i vårt arbete. Vår körverksamhet, våra konserter,
-vâra samtalsgrupper, gudstjänstlivet, konfinnanderna och ungdomsledarna, New corners mfl. och
hela vårt rika musikliv samlarmänniskor från stora delar av staden. Öppen förskola samt vår
äldreverksamhet är de träffpunkter därmajoriteten av besökarna bor i församlingen eller i våra
grannförsamlingar. I församlingens diakonala arbete möts både församlingsbor och människor
från hela Stockholm med olika typer av utsatthet. Det diakonala arbetet sker i ett brett närverk och
i samverkan med olika lokala föreningar och stiftelser och med bland annat Stadsdelens olika
aktörer, RFSL, Café i gemenskap Norrmalm.

Utifrån vår kunskap om våra församlingsbor och vår tolkning av befolkningsstatistiken menar
vi att en det finns en ”bofast” församling medmänniskor som bor stora delar eller hela sina liv i
församlingen. Den höga in- och utflyttningen gäller framför allt de unga som flyttar in, bor några
år, får ett eller två barn, för att sedan flytta till större lägenhet eller hus utanför församlingen. Vi
antar också att flera av de korttidsboende är studenter, då det i församlingen finns studentbostäder.

Att bedriva församlingsverksamhetmitt i Stockholms storstad gör att de anställda, de
förtroendevalda och volontärema ständigt ärmedvetna om sitt medansvar för hela Svenska
kyrkan, för hela Stockholms stift och vår lokala församling. Vårt mål är att ettmötemed Adolf
Fredriks församling, oavsett om det är i gudstjänster eller i andra verksamheter ska vara
hoppingivande, missioncrande, diakonalt och undervisande. Omvärldsanalysen har ju visat att det
finns en ganska stor in-och utflyttning bland våra församlingsbor. Vi är också en typisk

2 1 § Församlingen är det lokala pastorala området. Församlingens grundläggande uppgift är att tira gudstjänst.
bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för
alla som vistas i församlingen. Det finns särskilda bestämmelser om skyldigheten att tillhandahålla dop,
konflnnatlon, vigsel och begravningsgudstjänst



cityförsamling. Trots denna rörlighet är det vår strävan och förhoppning att var och en i mötet med

vår församling ska erfara Kristi närvaro.
Vi strävar efter att de vi möter ska inspireras till att fortsätta sitt medlemskap i Svenska kyrkan

vare sig de väljer att bo kvar i vår församling eller väljer att bosätta sig någon annanstans och att

de ska fortsätta att söka hopp och gemenskap och fördjupa sin tro på den plats där de befinner sig
och känner sig hemma.
Utifrån vår omvärldsanalys kan vi dra slutsatsen att vår tillgänglighet har en del brister som

behöver åtgärdas. Våra verksamheter ligger ofta på tider som inte passar våra församlingsbor och
inte heller en del andra som rör sig i församlingen. Detta vill vi analysera närmare och vidta de

åtgärder som behövs.
Våra församlingslokaler används för många olika verksamheter. Där försiggår t.ex. samtal,

expeditionsmöten, minnesstunder, dopkaffen, middagar, utbildningsdagar både internt och externt,

konferenser, körrepetitioner och kyrkoråd. Vi ser ett stort behov av att ha funktionella, inbjudande,
flexibla lokaler med hög tillgänglighet och god teknisk utrustning
Vår torsdagsverksamhet ger en god bild av hur vi vill arbeta i vår församling. Då repeterar våra

barnkörer och samtidigt pågår en öppen verksamhet för barn. deras syskon. föräldrar. mor-och

farföräldrar - en verksamhet som ständigt växer. De anställda arbetar tillsammans för att fördjupa
relationen till Svenska kyrkan. I körverksamheten möts barnen av hög musikalisk kvalitet, glädje
och kyrkans tro. I den parallella verksamheten bidrar präst, församlingspedagog, diakon och

frivilliga ledare med samtal, fördjupning, stöd, gemenskap eller lek. Allas mål är att spegla Kristi
närvaro.
Dessa torsdagar är ett sätt att bygga församling. Här ska människor känna att de får komma som

de är och att de är en del av en gemenskap. Vår önskan är också att skapa ett sammanhang, där

man kan utforska och fördjupa sin och kyrkans tro.
En söndag i månaden möts vi iMässaför alla åldrar.

Pastoralt program

Många verkar flytta från församlingen när hamen är små vilket församlingen måste förhålla sig
till. Vi vet också att många utträder ur Svenska kyrkan när de är i 30-årsåldem. Vi vill vara
viktiga, nåbara och synliga, så att engagemanget i församlingen ska öka och att utträdena minskar
och inträdena ökar. Vi ser detta som ett prioriterat arbetsområde.

Minska gapet mellan in - och utträden.
Behålla medlemsantalet i församlingen på ca 50 %.
För att nå målet ska vi:
- sprida kunskap och information om Svenska kyrkans och Adolf Fredriks församlings arbete
- erbjuda verksamhet, samtal, gudstjänster mm utifrån våra församlingsbors behov.
- öka tillgängligheten
- öka dopstatistiken
- använda vår verksamhet kring bamkörema på torsdagar som en modell för att bygga

församling, där öppenhet och gemenskap är viktigt, liksom tro och tvivel och därmänniskor får
mötas

- se över hur vi kommunicerar runt medlemskap.
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Höja dopfrekvensen i församlingen så att 50% av de nyfödda, antecknade hamen döps.
För att nåmålet ska vi:
- arbetamed dopinfonnation, dopinbjudan och utskick
- göra det möjligt att boka dop och festlokal/fika samtidigt
- göra det lättare att boka dop
- se över hur man kan uppmärksamma dopet i gudstjänst eller på annat sätt ha en dopfest- använda Öppenförskola som en plats där föräldrar enkelt kan fråga om dopet
- planera drop-in-dop minst en gång per år.

Vi ska öka tillgängligheten.
Det innebär att vi ska analysera hur vi ska bli mer tillgängliga.
För att nåmålet ska vi:
- skapamöjlighet att boka kyrkliga handlingar på internet
- se över expeditionens öppettider och placering
- se över kyrkans öppettider
- undersöka möjligheter att ha präst och/eller diakon i kyrkorummet på bestämda öppettider.- se över hur vi som församling kommunicerar i kyrkorummet, på hemsidan, i våra

församlingslokaler mm
- fundera över hur och var möten kan ske.

Utarbeta strategier för att möta barn 0-3 år och deras föräldrar.
Detta mål är en del av vår strategi för att bibehålla medlemmar, fåmedlemmarna att döpa sina
bam, få icke-medlemmar att blimedlemmar och för att de vi möter ska få en positiv erfarenhet av
Svenska kyrkan som de kan bäramed sig vidare i livet.
För att nå målet ska vi:
- se över de mötesplatser som finns för föräldrar och barn i församlingen.
- se över vilka behov som finns hos barn och föräldrar.
- utarbeta en plan för vad som behövs och hur församlingen med sina medel kan tillgodo se de

behoven.
- bjuda in nyfödda till dop och Öppenförskola, samt ge en gåva till de nyfödda från

församlingen.

Våra pastorala mål för de kommande fyra åren har sitt fokus på undervisning ochmission, vilket
i vår församling är tätt sammanflätat med gudstjänst och diakoni. Vi vill att församlingen ska vara
en lärande miljö och vi vill i handling visa på en gemenskap på kristen grund, där allas likas värde
och det ömsesidiga tjänandet är det väsentliga. Diakoni föds ur gemenskap lika mycket som
gemenskap föds ur diakoni. Ömsesidigt tjänande är diakoni.
Gemenskap finns i församlingen vid flera olika tillfällen många dagar i veckan. Ur människors

engagemang föds en längtan och ett behov av att också mötas i gudstjänsten. Där, såväl som i
andra delar av församlingens arbete och verksamhet speglas Kristi närvaro och genom 0rd, musik,
liturgi, diakoni, undervisning, mission förmedlas hopp och kristen gemenskap.



Svenska kyrkan 'å-
STOCKHOLMS STIFT

CHECKLlSTA FÖR FÖRSAMLING som inte ingår i pastorat
Regler för församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta om (57 kap 5 § KO)

GUDSTJÄNST
Firas i församlingen huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag?
(17 kap- 3 § KO)

iJa |:| Nej

Om nej ange varför:

[ OBSERVERA att huvudgudstjänst ska firas i församlingen om inte domkapitlet medgivit undantag för visst tillfälle.

Firar församlingen regelbundet gudstjänster med annan församling inom Svenska kyrkan?

Ei Ja I Nej

Omja ange vilka/vilken församling:

Firar församlingen huvudgudstjänst tillsammans med församling/ar i ett annat kristet samfund?

(17 kap. 7 § KO)

El Ja I Nej

Omja - ange i vilken utsträckning?

EBSERVERA att domkapitlets tillstånd ska inhämtas.

Används någon annan ordning eller annan musik än kyrkohandbokens i huvudgudstjänsten?

(17kap.4§och18kap.6 +6a § § KO)

El Ja Nej

Omja ange vilken:

OBSERVERA att annan gudstjänstordning än den som ingår i kyrkohandboken får användas vid visst tillfälle eller under
viss tid, efter beslut av kyrkoherde och efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker samt efter med-

givande av kyrkorådet. Beslutet ska anmälas till domkapitlet. Om det finns särskilda skäl får domkapitlet ändra eller

upphäva kyrkoherdens beslut. Gäller avvikelsen måltidens texter krävs även medgivande av domkapitlet. Ett sådant

medgivande får lämnas efter ansökan från kyrkoherden.

OBSERVERA också att annan musik än den som ingår i kyrkohandboken får användas till kyrkohandbokens texter,
efter beslut av kyrkoherde och efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker samt efter medgivande av

kyrkorådet. Beslutet ska anmälas till domkapitlet. Finns det särskilda skäl får domkapitlet ändra eller upphäva kyrko-
herdens beslut.



Enligt domkapitlet i Stockholms stift ska huvudgudstjånst med nattvard firas i varje församling minst
24 gånger under ett kyrkoår. Sker så i er församling?
(17 kap 5 § KO)

Ja El Nej
Om nej ange varför:

Under pågående pandemi firas inte nattvard i församlingen.

TJÄNSTER
Stiftsstyrelsen har beslutat att det ska finnas minst 3
i er församling.
(37 kap. 19 § KO)

(ange antal) pråsttjänster (inklusive kyrkoherde)

Domkapitlet har beslutat att det ska finnas minst en kyrkomusiker som ska vara:
(34 kap. 2 § KO)

Försteorganist El Organist El Kantor

Finns någon av följande specialbefattningar i församlingen:
(34 kap. 11 § KO)

EI Sjukhuspräst D Präst för verksamhet på teckenspråk, finska eller annat språk
El Präst i en samarbetskyrka eller liknande

El Övrig specialbefattning Ange vilken:

FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA
(57 kap. 5 § KO)

Redovisa kort församlingens verksamhet på de andra språk än svenska som behövs för att församlingen ska
kunna fullgöra sin grundläggande uppgift:

Kyrkliga handlingar på engelska är vanligt förekommande i församlingen.

BARNKONSEKVENSANALYS
(57 kap. 5 § KO)
I det pastorala programmet ska barnets perspektiv utifrån en barnkonsekvensanalys behandlas.
Enligt domkapitlets beslut ska barnkonsekvensanalysen lämnas in som bilaga till församlingsinstruktionen.
Finns denna?

.1 Ja El Nej
Om nej ange varför:



KYRKOR
(57 kap. 5 § KO)

När det Finns flera kyrkor i en församling ska det redovisas hur dessa i huvudsak används.

Om flera kyrkor finns ange vilka och hur de används:

HANDLINGSPLAN FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING
Enligt domkapitlets beslut ska en handlingsplan för lärande och undervisning finnas. Denna lämnas in som
bilaga till församlingsinstruktionen. Finns denna?

i Ja EI Nej
Om nej ange varför:



Handlingsplan för lärande och undervisning i

AdolfFredriks församling

Adolf Fredriks församlings vision för lärande och undervisning
AdolfFredriks församling är en lärande miljö, där vi strävarmot fördjupning i allt vi

erbjuder och vill vara. Genom handling visar vi på en gemenskap på kristen grund där allas
lika värde och det ömsesidiga tjänandet är viktigt.
Tillsammans med förtroendevalda, anställda, frivilliga och engagerade människor i vår

församling vill vi dra nytta av varandras kompetens, erfarenheter och engagemang för att
tillsammans uppnå vår vision och våramål.

Omvärldsbeskrivning och omvärldsanalys
AdolfFredriks församling är både en lokal församling och en cityförsamling.

Församlingen består sålunda av dem som bor och verkar i församlingen, men också av de
många tillfälliga besökarna. Detta skapar tvâ något olika inriktningar i vårt arbete.
I den lokala församlingen har vi ett stort uppdrag att undervisa den stora gruppen

25-35-åringar som bor i församlingen men har en svag relation till Svenska kyrkan. I den
gruppen finns detmånga studenter och många småbarnsföräldrar. Här har vi en viktig uppgift
att lära ut om och spegla den gemenskap som kristendomen kallar till och år.
Som cityförsarnling har vi många dagsbesökare från närbelägna arbetsplatsermen också

tillfälliga besökare både från Stockholm, Sverige och världen. Detta ger oss en möjlighet att
undervisa kring Svenska kyrkan och kristendomen, som traditionsbärare och som en plats för
bön och gudsmöte.

Syfte och mål
Syftet med allt Adolf Fredriks församlings lärande är att dela kunskap så att vi förmedlar

hopp, speglar Kristi närvaro i vår stad och är en engagerad kyrka för både staden och
församlingen, så attmänniskor kan komma till tro på Kristus och leva i tro, så att en
gemenskap skapas och fördjupas och Guds rike utbreds och skapelsen återupprättas.
Församlingen vill förmedla kunskap kring bland annat teologi, liturgi men också vara en plats
därmänniskor upplever gemenskap. Vi vill stärkamänniskors bibelkunskap och vara en
bärare av en kyrklig kristen kultur och tradition. Som kristen ärman kallad till handling i
världen och i detta kall vill vi som församling lära och leva. Alla möten i församlingen ska
vara en lärandemiljö där allas kunskap och erfarenhet tas till vara. I lärandet behövs också
möjligheter att bli hörd. Det måste finnas tillfällen, då man kan få komma med sina egna
frågor, funderingar och erfarenheter. Närman erfar att man är en levande och viktig del av en

församling, känner man att man blir tagen i anspråk och att man där bemöts med respekt för
att var och en här på erfarenheter och svar kring Gud, Jesus, den helige Ande och livets andra
stora frågor och att det är tillsammans som vår tro och våra insikter fördjupas. Man får utifrån
sin erfarenhet och med sina frågormöta vår kunskap och därigenom växa in i sitt dop,
fördjupa sin egen kunskap och sin tro.



Det finns områden som behöver stärkas och utvecklas. Under de kommande tre-fyra
åren vill vi som lokal församling lägga ett större fokus på:

att utarbeta undervisningsplaner för åldersgruppen 25-35 år, där det finns både

småbarnsföräldrar och studerande. Denna grupp har vi enligt FlN-20 identifierat som de vi
behöver nå för att minska utträden och öka dopfrekvensen och som vi behöver nå även om

de bara bor i församlingen under några är.

de yrkesverksamma åldersgruppema både för dem som bor och för dem som dagligen har

sin arbetsplats inom församlingen, utarbeta en strategi för att erbjuda kontakt, mötesplatser

och undervisning
att utveckla det diakonala perspektivet i alla verksamheter. Det sociala engagemanget kan

för många vara en väg in i församlingen och ett sätt att bli aktiv i församlingslivet.

de små hamen i församlingen, som är en stor grupp. Barnen ska ha möjlighet att växa in i

kyrkans gemenskap och få en relation och ett andligt hem i AdolfFredriks kyrka. De ska i

församlingen kunna växa i sitt dop och föräldrarna ska stärkas i att ge hamen det hopp och

den trygghet som en kristen tro kan ge.

på musiken som är en viktig del av vår församling. Körsången och körtrappan är

betydelsefulla delar av församlingens lärande miljö. Där ges möjligheter att växa i tro och

in i kyrkan

Under de kommande tre- fyra åren vill vi som cityförsamling lägga ett större fokus på:
besökarna av vårt kyrkomm. Där ska vi utveckla möjligheten till egen andakt, till guidade

visningar och information om kyrkans byggnad, kyrkohistoria och inventarier året runt. Detta för

att sprida kunskap om vår kyrka och dess roll och samtidigt sprida kunskap om den kristna läran

och Svenska kyrkan.

Några vägledande exempel från vår verksamhet

Torsdagarna
En illustration av hur vi verkar och vill verka som församling är våra torsdagar, då våra

barnkörer repeterar. Samtidigt pågår en öppen verksamhet förmedföljande syskon, föräldrar,

mor- och farföräldrar och för körbamen själva både före och efter repetitionema. Detta är en

mötesplats som ständigt växer. De anställda med olika profession arbetar tillsammans för att

fördjupa förhållandet till församlingen och Svenska kyrkan. I musiken möter barnen hög

musikalisk kvalitet men också kyrkans tro. I denna parallella verksamhet finns möjlighet till

möte med präst, församlingspedagog, diakon och frivilliga ledare som mötermänniskori lek

men också i stöd, samtal, fördjupning och gemenskap.

Musiken i kyrkorummet
Musiken är en viktig del i församlingens förmedlande av hopp och speglande av Kristi

närvaro både vid konserter och vid gudstjänster. Vid alla huvudgudstjänster under året

framförs körstycken (under högsommaren av ensemble eller solist) som anknyter till



söndagens tema. Till gudstjänster och konserter trycks program med sångemas texter så att
orden och tonerna kan skapa fördjupning och underlätta den egna förståelsen.

New Comers
I församlingen möts varje vecka HBTQ-flyktingar på New Comers. Härmöts människor

med olika bakgrund, olika religioner och i olika situationer. Verksamheten kräver stor
öppenhet, mod i livssamtal och attman sättermänniskan i centrum. Verksamhetens erinrar
om den öppenhet vi vill ska prägla församlingens lärandemiljö.

Aktiviteter och metoder
Barn och familj
I församlingen erbjuder vi Öppen förskola två dagar i veckan. På sångstunden, som erbjuds

varje gång, sjungs både vanliga barnsänger och kristna sånger. En gång i månaden flyttar
sångstunden ut i kyrkorummet och till en babygudstjänst, där församlingspedagog, präst och
musiker låter barn och föräldrar uppleva kyrkorummet med bådemusik och bön.
Vårt rika körliv, där de yngsta barnen är 4 år, gör detmöjligt att närma sig ett kristet liv

genom sången
Inför jul- och påsk inbjuds församlingsbor och familjer som är aktiva i församlingen till en

jul- och påskpysseldag därman får möjlighet att göra pyssel för olika åldrar, med olika
svårhetsgrad. Försarnlingspedagogen och en präst berättar om varför vi firarjul/påsk.Vi har ett omfattande samarbete med förskolor och skolor i församlingen och erbjuder
julvandringar för förskolor - åk 2, påskvandringar för åk 3-4 och allhelgonavandringar för åk
6-7. Vid förfrågan guidar vi i kyrkan i samband med religionsundervisningen och då berättar
vi om kristen tro osv. Varannan vecka är präst och församlingspedagog på Adolf Fredriks
Musikklasser och har Grubbelklubb.

Ungdom
Församlingen samarbetarmed de andra församlingarna på Norrmalm kring

konfinnandrekryteringen i form av hemsidor, foldrar, reklam på socialamedier och genom en
behovsöversikt. Adolf Fredriks församling erbjuder sommarkonfirmation med plats för ca 30
konfirmander. I samarbete med S:tMatteus församling och Gustav Vasa församling leder
församlingen arbetet med gymnasiekonfirmander.
Efter konfirmationen ges en möjlighet att gå ledarutbildning för de ungdomar som är

intresserade av att fördjupa sig i kristen tro och ledarskap. Det görs genom träffar en gång i
månaden och med ett läger varje termin.
En gång i månaden har församlingen en ungdomskvåll för de konfirmerade ungdomar somvill fortsätta ses. Då får ungdomarna en möjlighet att bevara och fördjupa sin anknytning till

församlingen. Våra aktiva ungdomar är spridda över hela Stockholmsområdet vilket är
orsaken till att vi valt månadsmöten i stället för en tätare kontakt.
I ungdomskören ges en möjlighet att närma sig ett kristet liv genom sång. Kören sjunger

också i gudstjänsten några gånger per år. Övningarna sker samtidigt som annan
ungdomsverksamhet pågår i våra lokaler. Det gör att körungdomarna kan se att kyrkan är en



attraktiv plats också för andra ungdomar än sångare och möten kan ske där deras relationer

fördjupas.
Ett Kick-off läger erbjuds de aktiva ungdomarna i församlingen i början av höstterminen där

korister, ledare och sommarens konfirmander får möjlighet att mötas.

Församlingen står i kontakt med skolorna och vid förfrågan guidar vi i kyrkan, berättar om

kristen tro i samband med religionsundervisningen osv. Varannan vecka kommer en präst och

vår församlingspedagog till AdolfFredriks Musikklasser och har Grubbelklubb.

Vuxna
Arbetet med vuxna är under utveckling. Just nu pågår ett försökmed AWl i AF på

onsdagskvällarna. Verksamheten är kopplad till kvällsmässa, orgelmeditation eller aftonsång

i kyrkan. Det erbjuds också föreläsningar
och samtalsserier över olika teman som tex.

förluster, nåd o.d. Här harman en möjlighet att fördjupa sina kunskaper
och sin tro i mötet

med präst och diakon.

Djupdykarna är en grupp som studerar teologi genom att läsa litteratur och samtala.

Gruppen åker på en studieresa ungefär en gång per.

AdolfFredriks kyrkas kammarkör och AdolfFredriks kyrkas vokalensemble (AVE) är

körer för vuxna. AVE sjunger ofta i högmässan på söndagama och kammarkören några

gånger per år. Kammarkören har utöver sitt engagemang i vår församling konserter även på

annat håll och har fåttmånga fina priser. Att vara korist i församlingen ger utöver

musikglädjen och gemenskapen ocksåmöjligheten att lära om och växa i kristen tro, fördjupa

kunskap, möta olika uttryck för tro. Konserterna kan sprida hopp och förmedla känslan av

Kristi närvaro.
Som ett led i att dela med oss av våra kyrkoantikvariska skatter, vår kyrkas historia, kristen

tro och liv, erbjuder vi öppna visningar sommartid men också förbokade specialvisningar till

bland annat Birkas folkhögskola, ABF, olika pensionärsñreningar
i Stockholm och till

Stockholmsguider som hör av sig om visningar för sina grupper.

Aldre
För daglediga och äldre erbjuds Tisdagsträffen varannan vecka. Utbudet varierar från

förelåsningr, praktiska göromål till underhållning. I verksamheten deltar diakonen och några

gånger per år representanter för an
dra yrkesgrupper.

En gång i månaden besöker en diakon eller en präst tillsammansmed en organist Adolf

Frediksgården2 och håller en andakt. Så ges de boendena där enmöjlighet att dela tro, bön.

Stickcafé bedrivs varje vecka. Gruppen samlar deltagare i olika åldrar. Där sitter man

tillsammans och stickar och pratar. Stickcaféet leds av församlingens diakon men besöks

ibland av andra anställda i församlingen och av frivilliga. Några på stickcaféet stickar små

tossor som församlingens nyfödda barn kommer att erbjudas som gåva. Gruppen har också ett

engagemang för vår vänf'örsamling i Ilemera, Tanzania och förberder babypaket med

instruktioner.

1 AW = after work
2 Adolf Fredriksgården år ett boende för ädre som drivs av en ideell förening



Varje år bjuds de äldre -från 70 är- som fyllt jämt eller halvjämt till den årliga
födelsedagsfesten. Festen börjarmed en kort andakt i kyrkan för att sedan fortsätta i våra
lokaler på Kammakargatan 30. Där bjuds jubilarerna tillsammans med enmedföljande pålunch och underhållning. De inbjuds också till våra verksamheter och hela personalen som
också sköter serveringen presenterar sig och sin verksamhet.

Kyrkan och gudstjänsten som mötesplats
Varje söndag året runt firas högmässa i AdolfFredriks kyrka kl 11.00. En gång i månaden

firas i stället Mässa för alla åldrar, där alla eller några av bamköremamedverkar. Vår
högmässas gudstjänstforrn vilar på tradition där såväl det musikaliska som det liturgiska
uttrycket är viktigt och där den gudstjänstfirande församlingen känner igen sig i liturgin men
det har samtidigt alltid rätt och råder en stor öppenhet för olika predikostilar och olika försök
att nå ut till människor på nya vägar.
Kyrkkaffet eller kyrklunchen (efterMässa mr alla åldrar) ser vi också som en lärande

miljö därmänniskor kan mötas och tala om söndagens tema och tillsammans fråga och
fundera.

Torsdagar 12.15 firas förbönsmässa som är av kortare karaktär och med stort fokus på
förbönen.

Varje kyrklig handling - dop, vigsel, konfirmation och begravning - är ett
undervisningstillfälle där församlingens präster har ansvaret att förmedla kristen tro, hopp,Kristi närvaro och tradition.
Adolf Fredriks kyrka är öppen varje dag året runt för besök och enskild bön. Det finns en

förbönskorg och en böneväv för att göra bönen tydlig. Kyrkorummet talar om Guds närvaro,
om de stora kristna berättelserna, om historia och tradition.
Musikverksamheten med orgelkonserter, lunchkonserter, körkonserter och externa konserter

är ett tillfälle att både låta kyrkorummet vara en samlingsplats för församlingsbor, men också
vara en lärande miljö. Där talar inte bara kyrkorummet, utan också texterna och tonerna.
Inne i kyrkan finns ett bokbord som ständigt uppdateras. De böcker och annatmaterial som

finns att köpa där ska erbjuda något för alla åldrar, för den som är nyfiken på kristen tro och
för den som vill fördjupa sina kunskaper.

Kursplan för Adolf'Fredriks församlings körverksamhet

Metodik och förhållningssätt
Vi erbjuder sångintresserade barn, unga och vuxna högkvalitativa körer att utvecklas

musikaliskt och andligt i. I det vi kallar kömappan ges körmedlemmarna genom en hög
kvalitet och ambition en fördjupad förståelse förmusikens roll, funktion och plats i kyrkan
samt en grundläggande musikalisk förståelse som är till hjälp vid eventuella vidare
musikstudier. Vår körtrappa börjarmed de allraminsta hamen och sträcker sig från det första
steget, där ett av målen kan vara att sjunga samma sång i samma tonart samtidigt, till demål
som de professionellt utbildade sångama som musicerar på högsta nivå vill uppnå. Målet för
vår körverksamhet är att genom sång ochmusik verka förmänniskors uppbyggelse och



andliga fördjupning. Musiken skapar också platser för gemenskap, både i körverksamheten

och för dem som kommer till gudstjänster och konserter. Genom att vår församling satsar på

kvalitativ körverksamhet erbjuder vi ettmycket omfattande och rikt varierat utbud av musik

vid de olika gudstjänsterna såsom mässor för alla åldrar, högmässor, konserter och

föreställningar mm. Musikens förmåga att förmedla människans andliga längtan och behov

kan bli en bro till kyrkan och kristen tro.

Ramar
Körema repeterar vanligtvis en gång i veckan under läsåret på en fast tid. Under större delen

av året har varje högmässa en ensemble som medverkarmed sång. Utöver detta ger även flera

av körerna konserter, vilket innebär extra repetitioner
utöver dem som sker varje vecka. Några

av ensemblema ärmer ellermindre fasta med samma sångare från läsår till läsår.

Provsjungningar till dessa anordnas of
tast i slutet eller början av ett läsår och plats erbjuds

utifrån provsjungningsresultaten och behovet iden aktuella kören.

I de körer för barn i de yngre åldrarna (ca 4-10 år) där ingen provsjungning krävs erbjuds plats

utifrån ålder och köplats inför ett nytt läsår.

Innehåll

I vår sång- och körutbildning får sångama träna och utveckla sångrösten, träna gehör och

rytmuppfattning samt lära sigmusikalisk begreppsterminologi. Genom att tala och resonera

om innehållet i det vi sjunger, väcks tankar och känslor om kristen trosuppfattning och

förståelse för begrepp som empati, etik och moral. Det ingår också undervisning i musiklära

och teori i samband med repetitionerna.

Tankar kring gudstjänster och andakter

Det är alltid körmedverkan vid församlingens huvudgudstänster vilket är
en självklar del av

körverksamheten. Valet av repertoar baseras på söndagens texter och ålder!inriktning på den

aktuella kören, ofta i samråd med tjänstgörande präst och organist. Texterna blir en del av

församlingens undervisning både för sångama och gudstjänstens deltagare.

Utvärdering

Utvärdering är en naturlig del i hela personalens gemensamma arbete. Vi tar äVcn emot

återkoppling från sångare och föräldrar till sångare, såväl i grupp som via enskilda samtal,

mail etc. I samtal med varandra såväl före som efter gudstjänster, repetitioner och konserter

reflekterar vi och utvecklar på så sätt verksamheten.



Kursplan för konfirmandgrupp

Metodik och förhållningssätt
Konfirmation är ett av våra huvuduppdrag. I dagens läge är konfirmationen vid sidan av

bekräftelse av dopet, en introduktion och ñrdjupning av Svenska kyrkans tro.

Ramar

Gruppen startar under höstterminen och har fem träffar under skolåret. Under sommaren
åker vi med gruppen på ett läger i 12- 14 dagar. Gruppen är fast och tar som regel inte in nya
medlemmar efter de två första träffarna, då det är viktigt att bygga en verklig
gruppgemenskap. Vi erbjuder 24 platser i konfirmandgruppen och den leds av två
heltidsanställda, en timanställd och 4-8 frivilliga ungdomsledare som gått en ledarutbildning.

Innehåll
Högmässans innehåll och ordning
Gud och gudsbilder
Kyrkan, kyrkomusikcn och kyrkoåret
Bibeln och psalmboken
Skapelsen
Vem ärjag? (Den egna identiteten)
Jesus
Bön och Vår Fader
Ondska, synd och förlåtelse
Relationer
Om psykisk.ohälsa
Dopet
Död, sorg, himlen och begravning
Tro, trosbekännelse

Metodval
För att få ungdomarna att fundera över sina liv och djupa existentiella frågor varvas olika

metoder som lek, kreativa övningar, drama, föreläsningar, gruppsamtal, skapande, sång,
andakter, attpröva .själva och se när andra gör. Metoderna används för att skapa ett gott
klimat i gruppen, där alla ska ha en given plats och därman ska vara trygg. När man är trygg
vågarman fimdera över sitt liv, Gud, ondska, synd, förlåtelse, sorg och annat. Metoderna
måste också hela tiden anpassas efter gruppens behov.

Tankar kring gudstjänster och andakter

Konfumandgruppen startar med att fira en kommenterad högmässa tillsammans med en
vårdnadshavare. Detta för att få en större förståelse för gudstjänstens innehåll.



Konfirmanderna ska gå i gudstjänst 10 gånger på egen hand under konfirmandtiden. På egen

hand eftersom många av dem vare sig bor i eller nära församlingen. Men vi ger dem

information om bra gudstjänster som de kan gå på under konfirmandåret.

Varje träffunder skolåret avslutas med en andakt och under lägret inleds varje dag med en

andakt som konfirmandema själva håller i och avslutas med en andakt ellermässa som

ledarna häller i. Mässa firas 2-3 gånger under lägerperioden.

Dop av konfinnander erbjuds under lägret och då är hela gruppen med och firar

dopgudstjänsten.

Konñnnationsgudstjänsten firas sedan en söndag kl 11.00med nattvard. Koniinnanderna är

med och planerar och leder gudstjänsten tillsammans med präst, församlingspedagog och

ledare.

Utvärdering
Vi utvärderar i slutet av lägerperioden och i slutet av konfirmandtiden. Vi skickar även en

länk till den nationella utvärderingen.

Personalen sammanfattar sedan utvärderingen och går igenom den efter avslutad grupp. En

utvärdering görs ocksåmed alla ledare efter att gruppen är konfirmerad.

Inför nästa konfirmandgrupps planering och genomförande fäster vi stort avseende vid

tidigare års utvärderingar.

Kursplan för gymnasiekonfirmander

Metodik och förhållningssätt

Gymnasiekonñrmationens mål är att ungdomar ska fåmöjlighet att fundera över sitt liv och

sin tro. Den korta tiden gruppen ses blir intensiv och man hinner kanske baramöta den kristna

tron och läran på ytan men förhoppningsvis ändå lära känna sig själv något djupare i mötet

med Svenska kyrkans tro. Att vandra tillsammans är en metod som snabbt fördjupar

individemas relationer. Att få pröva att sätta ord på sina tankar och känslor tillsammans med

andra gör att man kommer vidare i sina egna reflektioner. Detta är en välbeprövad
metod som

även Jesus själv använde i sin undervisning för

sina lärjungar och andra medvandrare.

Ramar

Gruppen består av max 12 konfmnander i gymnasieålder. Gruppen är fast och nya deltagare

tas inte in efter att gruppen startat. Två anställda och upp till 3 frivilliga ledare är också en del

av gruppen.

Gruppen ses en intensiv period, under 3-4 månadermed ca 5 träffar innan gruppen åker på

en resa i ca 5 dagar. Konceptet för resan har varit att vandra tillsammans och samtala.



Innehåll
Vem är jag
Bibel och psalmbok
Gud och Gudsbilder
Kyrkoâret och kyrkohistoria
Gudstjänst och kyrkliga handlingar
Död, sorg, himlen och begravning.
Pilgrimens 7 nycklar
Bibelberättelser, Jesus
Tro, dop, trosbekännelse

Metodval

Ledarna förmedlar fakta på flera olika sätt. Det kan till exempel vara föreläsning, pröva
prästens kläder, upptäcka kyrkorummet, höra en bibelberättelse för att sedan reflektera
tillsammans. Under lägret vandrar gruppen tillsammans och samtalar om livet, tro osv.

Tankar kring gudstjänster och andakter
På varje träffhar gruppen ledarledda andakter. Under lägret firas andakt tre gånger per dag.

Mässa firas en till två gånger under lägerperioden. Vi uppmanar deltagarna att på eget initiativ
delta i olika former av gudstjänster och vi planerar så att koniirmandema deltar aktivt under
Skärtorsdagsmässan.
På lägret erbjuds dop till de konfirmander som inte är döpta och då firar hela gruppen

dopgudstjänst tillsammans. Deltagarna ärmed och utformar sin kontirmation och leder den
tillsammans med präst, församlingspedagog och ledare

Utvärdering
Utvärdering görs i slutet av konfirmandtiden.

Personal sammanfattar utvärderingen och går igenom den efter avslutad grupp. Utvärdering
görs också med alla ledare efter att gruppen är konfirmerad.
Då detta konfirmandaltemativ initialt var ett samarbete mellan Adolf Fredriks, Gustav

Vasas, S:t Johannes och S:t Matteus församlingar gör också en grundlig ekonomisk analys
efter avslutad grupp.
Inför nästa konfinnandgrupp blir utvärderingarna en av grundpelama vid planeringen och

genomförandet

Kursplan för ledarutbildning



Metodik och förhållningssätt
För att kunna skapa en tryggmiljö för både deltagare och ledare i olika grupper är en

grundläggande ledarutbildning inte bara önskvärd utan också nödvändig.

Ramar
De nya ledarna möts en gång i månaden under två terminer. Ledare som redan genomgått

utbildningen följer med på de två läger som ordnas under året, samt kompletterarmed sådant

som de missat och med eventuella nyuppkomna teman.

Innehåll

Ledarrollen
Lekmetodik
Andaktsmetodik

Gudstjänstmedverkan

Grupprocesser
Kommunikation

Trygghet
Etik
Sekretess
Säkerhet

Organisation av verksamhet!läger

Tryggamöten

Att leda samtal

HLR

Metodval
Ledarkandidaterna lär genom att göra. Ledarkandidatema får praktiska tips och redskap för

att utvecklas som ledare, för att sedan pröva i en trygg miljö. Att först lära vad, hur och

varför, för att sedan praktiskt öva, gör at
t kandidaterna utvecklar sin förmåga att leda.

Som del av ett team behöver vi vara trygga tillsammans för att kunna leda andra. Därför

arbetar vi för att skapa trygghet och gemenskap i ledargruppen.

Tankar kring gudstjänster och andakter

Varje träffavslutas med en andakt som leds av personal eller deltagare. Under lägren
firar vi

mässa där deltagarna ibland är med och utformar och leder.

Under ledarutbildningen är kandidaterna med och leder gudstjänster, där de fårmöjlighet att

skriva och framföra en predikan, assistera vid nattvardsñrande, leda böner med mera.



Utvärdering
Utvärdering görs i slutet av ledarutbildningen och etter varje helgläger.

Personal sammanfattar utvärderingama och går igenom dem efter avslutad grupp.Inför nästa ledarutbildnings planering och genomförande fästs stort avseende vid
utvärderingarna från tidigare år.
De ledare som gått ledarutbildningen får inför fortsättningen kommamed sina egna

önskningar och behov av fördjupning för att bli stårkta i sitt ledaruppdrag.

Kursplan för ”Nyfiken på Bibeln”

Metodik och förhållningssätt
Verksamheten ”Nyfiken på bibeln” kom till under året 2020 och är tänkt som en öppen

samtalsgrupp därman kan samtala och ställa frågor kring det som står i Bibeln. Vårtmål är att
gruppen ska kännas tillåtande och öppen för olika åsikter. Vi har under denna första termin
valt ett tema för varje träffoch inleder samtaletmed en kort reflektion kring ämnetmed en
kort beskrivning av hur det valda temat presenteras i Bibeln Efter inledningen har vi utbytttankar och funderingar kring det valda temat..

Ramar
Vi har under vårterminen 2020 halt tre träffar på onsdagskvällar med olika teman Samtalen

pågick en timme. Samtalskvällarna är öppna, så antalet personer varierar.
Dessa ramar verkar relevanta och kan vara utgångsläge för den fortsatta verksamheten.

Innehåll
Hopp, Nåd och Barmhärtighet.

Metodval
Se ovan.

Tankar kring gudstjänster och andakter
Några av dem som deltagit i träffarna är återkommande kyrkobesökare i församlingen.Träffar-na hölls direkt i anslutning till det vi kallar ”AW i kyrkan”. Flera av deltagarna har dåkommit direkt från kyrkorummet till samtalsgruppen.

Utvärdering
Efter en avslutad serie samtalsträffar ska en utvärdering ske. Vi kommer då att fundera

kring behovet av att samtala kring Bibeln i denna form och analysera de erfarenheter vi giordevåren 2020 för att se om vi behöver göra några förändringar. Nyfiken på Bibeln ärju en helt
ny verksamhet för oss som behöver mer tid, innan vi säkert vet vilka slutsatser vi ska dra.
Coronapandemin har varit ett hinder för en fortsättning av samtalsträffarna men vi är inställda
på att återuppta dem när det återigen blirmöjligt att mötas.



Kursplan för studiegruppen ”djupdykarna”.

Metodik och förhållningssätt
Studiegruppen ”djupdykama” har funnits länge i församlingen. Teologiska studier, samtal

och en årlig studieresa är gruppens syfte. En lörsamlingspräst leder samlingarna och

studieresan.

Ramar

Gruppen träffas ungefär en gång i månaden under höst- och vårterminerna. Gruppen är fast

och brukar hålla sigmellan 12-15 personer, vilket har visat sig vara id
ealiskt. Nya

medlemmar har bjudits in vid terminsstart.om plats funnits.

Innehåll

Gruppen har studerat stora delar av Nya Testammtet men ocksåmycket annan litteratur.

Under höst- och vårterminen 2020 läste gruppen boken ”I döda teologers sällskap” av Henry

Cöster. Höstterminen 2020 skulle ha inletts med en studieresa till Cypern. Boken ”Gud vid

Medelhavet” av Carl Henrik MartIingskulle bli en ytterligare bakgrund. Resan blev inte av på

grund av Coronapandemin.

Metodval

Samtal kring valda texter. Studieresoma ger ytterligare fördjupning genom sin anknytning

till den lästa litteraturen och med gemensamma samtal och upplevelser.

Tankar kring gudstjänster och andakter

Flera av gruppensmedlemmar är aktiva på olika sätt i församlingen. Några år kyrkvärdar

och har uppgifter i söndagens huvudgudstjänst.
Andra kommer från andra församlingar och

har tidigare inte stått så nära kyrkan, vilket förändrats tack vare erfarenheterna som görs i

denna grupp.
Vi avslutar varje studieträñ'med en kort andakt. Under resorna brukarman delta i lokalt

gudstjänstliv om detta ärmöjligt.

Utvärdering

Vi utvärderar vid varje terminsslut och självklart efter studieresan. En utvärdering görs

också inför arbetslaget.



Kommunikationsplan förAdolfFredriks församling

Beställare: Adolf Fredriks församlings kyrkorådKommunikatör: Anna Johanna Blom

Kommunikationsplanen är en handlingsplan, en lista över strategiska och taktiska
kommunikationsåtgärder och när, i tid, de ska vidtas. Ett godkännande av
kommunikationsplanen är en beställnhgs-/uppdragsbekräftelse

1. Bakgrund och nulägesanalys
Vi vill förbättra vår konununikation och genom att upprätta en kommunikationsplan skapa

ett styrdokument att falla tillbaka på. Vi vill ha en tydlig ochmedveten riktning med vår
kommunikation. Det finns ett behov av förbättringar och effektiviseringar för att vi ska skapa
en kommunikation som harmoniserar med församlingsinstruktionen, våramål och vår vision.
För att ökamedvetandet och kunskapen om vilken samhällsnytta vi gör och fåmedlemmarna
att känna sig stolta måste vi bli bättre på att förmedla och öka kunskapen om vad vi gör i
församlingen.

2. Problemformulering och behov
Kommunikatören har i nuläget inte tid att skapa den berättande kommunikation som vi

behöverpga att hon ägnar för stor del av sin arbetstid till ren information. Kommunikation
som berättar och berör får större effekt och spridning och stärker därmed förtroendet för oss.
Fokus bör ändras från utbud till att sprida synlighet och kunskap. Vi behöver synas
bättre därmänniskor är. 90 % av alla är ute på nätet och 80 % använder sociala medier.
Endast 40 % läser dagspress medan 80 % läser lokalpress. Vi behöver anpassa oss både
innehållsmässigt och till vilka kanaler vi vill synas i.

3. Målgrupper
Den Gula gruppen - De som är intresserade av livsfrågor och har en positiv förväntan på

kyrkan men inte vet vad vi gör. När vi kommunicerar gentemot denna grupp så spiller det
naturligt över till den Gröna gruppen som redan har en relation till oss och regelbundetbesöker oss. Insatsen får därmed en större effekt.

4.Mål/effekt
Vi vill:
- få flermänniskor att komma hit, känna sig stolta och glada över oss och över att vara
medlemmar i AdolfFredriks församling.- öka kännedomen om vad vi gör och vad vi är
- bli mer tillgängliga- minska utlräden (som en dei i FIN's 4-årsmål)- öka dopfrekvensen (som en del i FIN's 4-årsmål)



5. Åtgärder
Skapamer kommunikation och annonsering som berör och engagerar både den gula

gruppen och våramedlemmar genom berättande i form av reportage, filmer, bildermm.

Vi ska frigöra mer tid och resurser bland annat genom att:

- sluta med tidskrävande och dyra predikoturer i lokalpressen
och istället satsa på

berättande artiklar om vad vi gör i församlingen (Se bilaga om annonsering.)

- sluta med dyra konsertannonser i DN/SVD för att frigöra tid samt investeramer pengar i

digital annonsering (FB, Instagram) och därigenom nå ut bredare (Se bilaga om

annonsering.)
- frigöra tid genom att inte ha kalendarium i f'orsamlingsbladet och istället hänvisa till

kalenderprenumeration och till kalendariet på hemsidan

- skapamer rörligt material för webb och sociala medier

- göra detmöjligt förmänniskor att boka dop (och även Vigslar) via hemsidan genom en

tjänst från Eniac. Vi blirmer tillgängliga och mätningar visar att många dop bokas sent på

kvällen. Andra församlingarmed denna tjänst rapporterar en ökning av dopbokningar på

mellan 30 - 40%.

6. Kommunikationsplan godkänd av beställaren

- Datum:

- Namn:

Årscykel
Innehåll

Att föra in återkommande händelser och rutiner i en årscykel. Syftet är att åskådliggöra
när

olika återkommande händelser äger rum och vem som ansvarar för respektive händelse.

Årscykeln kan formuleras utifrån kalenderåret (när händer vad) eller utifrån arbetsområden

(vad händer när).

Arbetssätt

Respektive arbetslag går igenom alla händelse och aktiviteter. När händer vad? Närmäste

vad planeras? Arbetslaget gör en plan
för hela året. Sedan väljer man om man ska göra en

ârseykel för varje aktivitet eller en årscykel som är gemensam för hela arbetetmed lärande

och undervisning.



Barnkonsekvensanalys av församlingsinstruktionen 2020

iAdolf Fredriks församling

Kartläggning
Genom hela processenmed arbetet av församlingsinstruktionen har barnperspektivet funnits

närvarande. Arbetet med församlingsinstruktionen visar på att barn och ungas plats i

församlingen är stark och självklar i församlingslivet.
Församlingsinstruktionen visar också på var vi behöver lägga mer fokus och kraft på bam.

Omvärldsbeskrivningen visar att de flesta barn flyttar iñ'ån vår församling vid tre års ålder.

Vilket gör att ett av våra mål under kommande fyra år är att utarbeta strategier för att möta

barn 0-3 år.

Beskrivning

Många barn 0-18 år kommer i kontakt med AdolfFredriks församling genom våra olika

verksamheter såsom deltagande i körverksamheten (448 år) kyrkvandringar, besök i kyrkan
vid skolans konserter eller skolavslutning, eller besökare i vår öppna förskola, våra

Pysseldagar, ungdomskvällar, konfirmandarbete och ledarutbildning. Församlingen besöker

också varannan vecka en av våra tre högstadieskolor med Grubbelklubb. Församlingen har

också välbesökta Babygudsçjänster ochMässaför alla åldrar.

Analys
Bamkonsekvensanalysen har under arbetet vid framtagandet för Församlingsinstruktionen
2020 har varit inriktade på att fortsätta, utveckla och finna nya vägar för att fåAdolf Fredriks

församling att bli ännu bättre på att se barnens perspektiv och behov.

Som framgår av verksamhetsbeskrivningen är barn och unga ett stort fokus för församlingens

verksamhet och församlingsinstruktionen med sina mål har som sin utgångspunkt närvaro i

barn och ungdomars liv. Bedömningen är att verksamhetsinriktningen gör barn och unga till

centralamålgrupper och att församlingsinstruktionen väl omhändertar dessa gruppers

intressen.

Då församlingsinstruktionen omfattar all verksamhet i församlingen avseende gudstjänst,

undervisning, diakoni och mission kommer ett fortsatt arbete med att se till barnens bästa i all

vår verksamhet pågående ske under kommande fyra år.

Som framgår av verksamhetsbeskrivningen är barn och unga ett stort fokus för

församlingens verksamhet och församlingsinstruktionen med sinamål har som sin

utgångspunkt närvaro i barn och ungdomars liv.


