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Välkommen till Svenska kyrkan
Svenska kyrkan möter människor mitt i livet, där de är, i Sverige
och utomlands. Både mitt i folkvimlet i en storstad och på orter
där posten, skolan och mataffären har lagt ner finns Svenska
kyrkan med dop, begravningar och andra gudstjänster.
Med plats för glädje, musik, umgänge, bön, tända ljus och
samtal om kristen tro.
Tro är något djupt personligt, men också något som vi behöver prata om, och leva ut tillsammans. Tron berör både det inre och det yttre. Ibland är det lätt att tro, ibland väldigt svårt.
Svenska kyrkan finns för den som tror, den som söker och för den som tvivlar. Nästan all tro
innehåller både trosvisshet och tvivel, både frågor och svar. Svenska kyrkan finns där för dig,
oavsett var du befinner dig när det gäller tro. Välkommen!
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foto: magnus aronson/ikon

4

Rum för alla
Här finns det plats för dig som vill leva ut din tro, eller vill
fundera på frågor om tro, liv och död. I Svenska kyrkan engagerar
sig många för rättvisa och en bättre värld, många vill sjunga
i kör eller finna ro i en hektisk vardag. Svenska kyrkan arbetar
för att inte göra skillnad på människor, men vill göra skillnad
för människor. Grunden är att alla är lika välkomna.
Vem du än är, har kyrkan rum för dig.
Vad är jag en del av?
Svenska kyrkan är en del i den världsvida kyrkan, som är en kristen gemenskap med tvåtusen år gamla traditioner. En kyrka förankrad i
samhället och samtidigt i ständig utveckling.
Som medlem är du del av en församling och ett
nätverk som sträcker sig över Sverige och världen. Tillsammans strävar vi efter en bättre värld
för oss och kommande generationer. Grunden
är Guds nåd. Var och en av oss är en del av Jesus
budskap om kärlek och samhörighet.

Det finns mycket att göra
Svenska kyrkan erbjuder dop, konfirmation,
vigsel och begravning och firar gudstjänster,
mässor och andakter. Kyrkan står också för
Sveriges största musikscen med tusentals
körer och konserter.
Kyrkan ordnar aktiviteter som öppna
förskolor, ungdomsgrupper, pensionärsträffar
och språkkaféer. Svenska kyrkan är öppen för
alla, också för dem som inte är medlemmar,
men det är du som medlem som möjliggör
den aktivitet som ordnas.

Kyrkan stöttar grupper och enskilda som
lever i utsatthet. Det finns diakoner, präster
och samtalsterapeuter som kan hjälpa och
vara ett stöd.
I andra länder pågår ett omfattande arbete
med att ge stöd åt människor som drabbats av
katastrofer, svält och konflikter.
Svenska kyrkan tar också hand om de cirka
3 400 kyrkor som finns i Sverige och som berättar om vår gemensamma historia.

Medlem genom dopet
Du blir medlem i kyrkan genom dopet. Är du
redan döpt i ett annat kristet samfund kan du
bli medlem i Svenska kyrkan direkt – vi accepterar alla dop som sker i Faderns, Sonens och
den Heliga Andens namn.
Är du osäker på om du redan är medlem
eller har andra frågor om medlemskapet kan
du fråga i församlingen där du bor.
Och du – välkommen som medlem om
du inte redan är det!
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De stora händelserna
Kyrkan är en gemenskap för glädje och sorg, för att vi ska
känna samhörighet med våra medmänniskor och med Gud.
I kyrkorummet kan vi hämta kraft och få rum för
eftertanke, tystnad, musik och bön.
Omvälvande saker inträffar i livet. När man
står med ett nyfött barn i famnen, när man är
kär, eller när motgångar och besvikelser drabbar, när krisen inträffar eller när någon dör.
En del erfarenheter gör oss starkare och några
av dem kan knäcka oss. Svenska kyrkan har
ett rum och ett sammanhang för de flesta viktiga händelser i livet.
Kyrkans traditioner och riter – gudstjänster,
jul- och påskfirande, allhelgona, dop, konfirmation, vigsel och begravning – ger oss plats
för att uttrycka tacksamhet och glädje, sorg
och tvivel.

Dop
Genom dopet välkomnas barn och vuxna
in i kyrkan. Dopet är en gåva som visar oss
att vi är sedda och älskade av Gud. Den
som döps blir i och med dopet medlem i
Svenska kyrkan.

Konfirmation
Konfirmation handlar om kristen tro. Och
kristen tro börjar i ditt liv och dina frågor.
Under konfirmandtiden ges möjlighet till samtal om livet utifrån konfirmandens egna funderingar, kristen tro och om kyrkan. Det handlar
om att våga växa, att träffa nya kompisar och
ha roligt i ett meningsfullt sammanhang.
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Det år du fyller fjorton får du en inbjudan till
konfirmation från Svenska kyrkan. Ordet
konfirmation betyder bekräftelse. I dopet
bjuds du in till att höra ihop med Gud och i
konfirmationen bekräftar du att du vill göra
det. Det är också en tid i livet när vi lär oss om
oss själva, om våra gåvor och förmågor och
hur vi alla är värdefulla och viktiga.

Vigsel
I Guds och vittnens närvaro lovar ni varandra
att ni vill vårda kärleken och stå vid varandras
sida livet ut.
Alla är välkomna att gifta sig i Svenska
kyrkan. Det räcker om en av er är medlem i
kyrkan. Det är inget hinder om den andra
tillhör en annan kyrka eller religion.

Begravning
Begravningsgudstjänsten finns till för att säga
farväl, överlämna en människa till Gud och
säga tack. Den förmedlar det kristna hoppet
om det eviga livet. Det är en möjlighet att
samla nära och kära för att stötta varandra
och minnas tillsammans.
Genom begravningsgudstjänsten visar vi
respekt för såväl kropp som själ. Både för
den som dött och den som finns kvar.

foto: joakim carlström/ikon
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foto: eva axbarr/ikon

foto: michael skoglund/ikon

40 000
drygt

barn och vuxna döptes 2016.

Många församlingar
har en krona som kan
få lånas vid vigsel.
Man kan döpas när som
helst i livet, det är aldrig
för sent.

Man kan konfirmeras
även som vuxen.
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foto: alex & martin/ikon
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foto: alex & martin/ikon
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När livet är jobbigt
Kyrkans uppgift är att lyssna, stödja och agera, att ge människor
utrymme att lyfta sina erfarenheter av utsatthet och nöd och
att uppmärksamma orättvisor.

Någon att prata med
Jourhavande präst finns där för dig som
behöver prata med någon som lyssnar.
Du kan ringa 112 klockan 21–06 alla dagar.
Måndag–torsdag klockan 20–24 finns också
möjlighet att chatta med en präst.
Den som har finska som modersmål kan
få hjälp via finska telejouren.
Läs mer om Jourhavande präst, krisnätverk
och annat på svenskakyrkan.se
I alla samtal med en präst gäller absolut
tystnadsplikt.

foto: gustaf hellsing/ikon

Att få prata med någon och få möjlighet att
sätta ord på det som känns svårt, gör ofta
skillnad. En viktig del i kyrkans arbete är att
erbjuda olika former av samtal. Oavsett om
du är i akut kris, mitt i en sorg eller av andra
anledningar behöver någon att prata med.
Diakoner och präster arbetar under
tystnadsplikt.
Kyrkans sociala arbete brukar kallas för
diakoni. Det handlar om att genom delaktighet och respekt möta människor i utsatta
livssituationer.
Jesus lämnade inte sina närmaste ensamma
när han dog, han gav dem i uppdrag att ta
hand om varandra. Därför tar vi också det
som vårt uppdrag, att hjälpa till när människor har det svårt.

Nästan alla sjukhus i Sverige har
en lokal med rum för andakt eller
meditation. Hit är alla välkomna:
patienter, anhöriga och personal.
Här finns också Sjukhuskyrkans
personal på plats för stöd, samtal
och krishantering.
Varje dag delar Svenska kyrkan ut matpaket
till hemlösa och människor i utsatthet.
Präster i Svenska kyrkan har absolut
tystnadsplikt. Det betyder att inget av
det du säger i ett enskilt samtal får
berättas vidare i något sammanhang.
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foto: joakim carlström/ikon

Gudstjänst
En gudstjänst är alltid öppen för alla
och alla är välkomna att vara med.
En gudstjänst är ett möte med Gud och kan gå till på många olika sätt. Det
finns många sorters gudstjänster. En del gudstjänstformer har funnits i flera
hundra år, andra är mer nyskapande. Man sjunger ofta psalmer, läser ur
Bibeln, tolkar vad bibelordet betyder för människor här och nu i en predikan
eller reflektion, och ber. Många gånger firas också nattvard.
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Det gemensamma
kulturarvet
Kyrkobyggnader är fulla av historia. Ändå är de inte museum
utan används. Här firas gudstjänster och här äger viktiga
händelser i människors liv rum. Många känner starkt för kyrkobyggnaden. Det är viktigt att den finns och att den vårdas.
foto: magnus aronson/ikon
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Det största sammanhållna kulturarv i Sverige
som fortfarande används i samma syfte som
det en gång byggdes.
foto: alex & martin/ikon

I Sverige finns cirka 3 400 kyrkor som förvaltas av Svenska kyrkan. Det är också det
största sammanhållna kulturarv i Sverige som
fortfarande används i samma syfte som det en
gång byggdes. Det kyrkliga kulturarvet, i form
av kyrkobyggnaden, inventarierna, kyrkogården och dess omgivningar, är betydelsefullt därför att det berättar om vår religiösa,
historiska kontext och kultur. Varje kyrka bär
också symboler som talar om tro, gudstjänst
och arkitektur, traktens historia och de människor som levt och lever där. Det är ett unikt,
gemensamt och levande kulturarv med mer
än tusenåriga rötter.
Genom sitt bild- och formspråk visar också
kulturarvet att vi är en del av ett större sammanhang som en del i den världsvida kyrkan.
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En stor majoritet av Sveriges
befolkning anser att det är
viktigt att kyrkorna finns
kvar och att de inte förfaller.
Omkring 3 000 av Svenska kyrkans kyrkor
har ett särskilt skydd enligt kulturmiljölagen. Det innebär att de inte får förändras
utan tillstånd från länsstyrelsen.
Några av landets populäraste utflyktsmål
är kyrkor. Uppsala och Lunds domkyrkor
har tillsammans fler besökare än Gröna
Lund i Stockholm.
På sommaren har många kyrkor utökade
öppettider och extra aktiviteter. Gå på
andakt, ta en guidad tur eller ta en fika.
Hitta en sommarkyrka nära dig på
svenskakyrkan.se/sommarkyrkan
eller i appen Kyrkguiden.

foto: alex & martin/ikon
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foto: alex & martin/ikon
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Kyrkan står för en tredjedel av
konsertutbudet i landet och bidrar
till ett levande kulturliv.

Musiken i kyrkan
2 300

Svenska kyrkan är Sveriges största arrangör
av musikevenemang. Kyrkan står för en tredjedel av konsertutbudet i landet och bidrar till
ett levande kulturliv. Här finns allt från babyoch småbarnssång till körer och orkestrar.
Musik har alltid varit en viktig del av kyrkans liv och har en given plats i alla gudstjänster. Genom kyrkomusiken erbjuds en värdefull mötesplats där människor kan uttrycka
och tolka sina andliga och existentiella frågor.
Musiken talar ofta till oss på ett sätt som går
bortom orden.

utbildade kyrkomusiker arbetar
inom Svenska kyrkan.
Svenska kyrkan har 3 000 orglar som
används regelbundet i konserter och
gudstjänster.
Mer än 5 000 körer i Svenska kyrkan
engagerar uppåt 100 000 människor.
36 000 av dessa är barn och ungdomar.

foto: michael skoglund/ikon

foto: magnus aronson/ikon
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Plats för barn
och unga
Konfirmation, läger, ungdomskafé, samtalskvällar, öppen
förskola, babysång och musikverksamhet är några exempel
på mötesplatser för barn, ungdomar och föräldrar.

40 000

Barn har en central plats i Svenska kyrkan
och barnets bästa ska alltid stå i centrum.
Församlingar runt om i landet har mycket att
erbjuda. Allt ifrån öppen förskola till sommaraktiviteter, körer, babysång, scouter, tjej- och
killgrupper, föräldrakaféer och mycket annat.
Konfirmation, läger, ungdomskafé, samtalskvällar och musikverksamhet är några
exempel på mötesplatser för ungdomar.
För den som går och bär på något som tynger
finns präster med tystnadsplikt att tala med.

barn och ungdomar sjunger i någon
av Svenska kyrkans många körer.
Svenska kyrkan träffar omkring
30 000 15-åringar varje år under
konfirmationstiden.
Omkring 1 500 000 barn deltar i någon av
Svenska kyrkans verksamheter.

foto: magnus aronson/ikon

foto: alex & martin/ikon
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foto: magnus aronson/ikon

foto: magnus aronsson/ikon
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foto: magnus aronson/ikon

Som kyrka försöker vi att finnas där,
oavsett plats, tid och vad som hänt:
Du är inte ensam. Gud är med dig.
20

Fred och trygghet
Kvinnor och flickors rättigheter, flyktingar och migranters
situation samt klimatfrågan är några viktiga frågor som
Svenska kyrkan driver.
I en värld där många får det bättre kämpar fortfarande andra för sin överlevnad och för sina
rättigheter. Därför har Svenska kyrkan ett självklart uppdrag att arbeta även internationellt.
Tillsammans med våra samarbetspartners
vill vi motarbeta fattigdom och orättvisor
genom att bekräfta och stärka människors
egna förmågor, ansvar och möjligheter att
förändra.
Svenska kyrkan är en av Sveriges största
insamlingsaktörer. Kyrkorelationer, humanitärt katastrofarbete, långsiktigt utvecklingsarbete och opinionsbildning är viktiga delar
i arbetet.
Som grund i allt vi gör finns ett samarbete
med systerkyrkor över hela världen. Det
handlar om ett ömsesidigt utbyte och gemensam teologisk reflektion men också om att vi
vill stödja kyrkor så att de kan vara positiva
krafter i sina samhällen.
När katastrofer inträffar finns vi på plats
för att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla
mänsklig värdighet.
I våra långsiktiga utvecklingsprojekt arbetar
Svenska kyrkan för att rätten till mat, försörjning, trygghet, utbildning och hälsa ska vara
en självklarhet för alla. Människor ska ha möjlighet och förutsättningar att själva försvara
och hävda sina rättigheter och sin värdighet.
Kvinnor och flickors rättigheter, flyktingar
och migranters situation samt klimatfrågan är
exempel på några viktiga frågor som Svenska
kyrkans internationella arbete driver.

Svenska kyrkan finns utomlands också
Mitt i det hektiska tempot bland skyskraporna i
New York, bland turister och backpackers på
stranden i Phuket eller mitt bland festande ungdomar på Cypern. Även här finns Svenska kyrkan!
Svenskar i alla åldrar reser eller bosätter sig
utomlands mer än någonsin tidigare. Behovet
av en trygg plats där vi kan tala vårt eget språk,
känna gemenskap och få stöd, ökar ständigt.
Mitt i den, ibland exotiska, omgivningen finns
också en helt vanlig svensk församling som firar
gudstjänst, dop och vigsel.
En viktig uppgift är också att ge stöd och hjälp
vid olyckor, sjukdom samt vid allvarliga händelser
i omvärlden som till exempel vid terrordåd.

Svenska kyrkan i utlandet finns
och verkar på drygt 100 platser
runt om i världen.
Svenska kyrkan i utlandet gör diakonala
och sociala insatser genom besök på sjukhus, fängelser och i hem.
Svenska kyrkan i utlandet har på varje
plats personal som är utbildad i krisoch katastrofhantering.
Svenska kyrkan ingår i ACT-alliansen som
består av 143 trosbaserade biståndsorganisationer världen över.
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foto: alex & martin/ikon

Du behövs
Det finns många möjligheter för den som vill engagera sig.
Ge en gåva eller arbeta som volontär i din församling.
Behovet av volontärer är stort och i många
församlingar kan du ge av din tid genom att
finnas med i olika typer av social verksamhet.
Det kan vara allt från att stödja människor
som sökt sig till Sverige, koka kaffe eller
hjälpa till i ett soppkök, till att promenera
med äldre eller vara guide i en kyrka på
sommaren.
Genom att ta hand om varandra kan vi
vara den kyrka som Gud kallar oss att vara.

Vet du inte vilken församling du tillhör?
svenskakyrkan.se/sokforsamling

Här är exempel på vad du kan bidra
med i församlingarna:
• Delta i språkkaféer och öppna mötesplatser.
• Servera fika på pensionärsträffar, eller
hjälpa till i ett soppkök.
• Guida i en sommaröppen kyrka.
• Hjälpa till på ett natthärbärge.
• Vara en lyssnande medmänniska
på jourtjänst.
• Vara kyrkvärd.
Ta gärna kontakt med en församling nära dig
för att höra hur du kan hjälpa till.

Sök uppdrag via volontärbyrån
Du kan också söka uppdrag genom Svenska
kyrkans volontärbyrå. Volontärbyrån hjälper
människor och ideella organisationer att hitta
varandra.
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En demokratisk kyrka
Vart fjärde år genomförs kyrkoval. Då väljer Svenska kyrkans
medlemmar de cirka 30 000 personer som ska styra församlingarna, stiften och den nationella nivån.
Svenska kyrkan styrs av församlingsmedlemmar som kandiderar och väljs vid kyrkoval
vart fjärde år. Varje församling och dess anställda leds av en kyrkoherde. Kyrkoherden
sitter också med i det kyrkoråd med förtroendevalda som styr församlingens verksamhet.
Församlingarna inom ett geografiskt område
bildar stift. Svenska kyrkan har 13 stift som
styrs av förtroendevalda och leds av en biskop.

Stiften bildar tillsammans Svenska kyrkan
vars högsta beslutande organ är kyrkomötet,
som har 251 ledamöter.
Alla medlemmar som fyllt 16 år har möjlighet att rösta i kyrkoval. I kyrkovalet väljer
Svenska kyrkans medlemmar de cirka 30 000
personer som ska styra församlingarna, stiften
och den nationella nivån under den kommande mandatperioden.

foto: magnus aronson/ikon

Du kan rösta i kyrkovalet
redan som 16-åring.
Cirka 30 000 personer har uppdrag som
förtroendevalda i Svenska kyrkan.
Varje kvadratmeter av Sveriges yta ingår
i en församling.
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foto: magnus aronson/ikon

Svenska kyrkan är en mötesplats för människor i livets olika skeden och situationer.
Du är välkommen oavsett vem du är.
Svenska kyrkan finns på många platser. Både som församlingar över hela
landet och på många platser utomlands, men också på webben, i sociala medier,
på sjukhus och många andra ställen. Uppdraget är att vara där för människor,
där människor finns.
När Jesus levde på jorden berättade han om Guds villkorslösa kärlek till
människorna. Han visade också hur han vill att vi lever och är mot varandra
och skapelsen – för att sprida Guds kärlek vidare. Det är utgångspunkten
för Svenska kyrkans arbete i dag.
Läs mer om Svenska kyrkan: svenskakyrkan.se
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