Du betyder mer än du tror!

Några ord om varför du är viktig
för Svenska kyrkan
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I Vasastans fyra församlingar i
Svenska kyrkan finns nio kyrkorum: Adolf Fredrik, Gustaf
Vasa, S:t Matteus, S:t Johannes, Stefanskyrkan, Mikaelskapellet, Lillkyrkan vid
S:t Matteus kyrka, Lillkyrkan
i Gustaf Vasa kyrka samt
Sabbatsbergs kyrka.
Församlingarnas körer har
flera hundra sångare i alla åldrar som regelbundet övar och
framträder vid gudstjänster,
musikandakter och konserter.
Konsertutbudet är rikt i
Vasastans kyrkor.
Att hålla kyrkans dörrar öppna är en kostnadsfråga. Helst
skulle vi vilja att kyrkorna
alltid var öppna, men det är
inte ekonomiskt möjligt.

Du bidrar till kultur
kyrkobyggnadERNA bär ofta på mängder av kulturhistoria,
gammal arkitektur och konst som de flesta av oss tar som självklart att man försöker bevara. Men vård och underhåll av kyrkor kostar pengar och det är den enskilda församlingen som
måste stå för det – inga statliga medel utgår. Som medlem i
Svenska kyrkan bidrar du till underhållet av kyrkorna, att en
viktig del av vår historia och vårt kulturarv kan bevaras och
att kyrkorna kan hållas öppna.
Musiken är en viktig del av kyrkornas verksamhet. Hundratals barn och vuxna, amatörer som professionella, sjunger och
spelar i församlingarnas olika körer och musikgrupper. I våra
församlingar hålls konserter varje vecka, med församlingens
egna körer, musiker och gästande artister.

*

Lugn och ro
Dagens samhälle kan ibland upplevas som att det rusar

förbi. I storstadens brus är stillhet och tystnad en bristvara.
Pröva då att gå in i en kyrka. Det är helt gratis… och ibland
kan det hjälpa. Ingen annanstans ryms livets alla sidor så väl
som i en kyrka – glädje, sorg, längtan, vemod, högtid, tro,
hopp och kärlek. Om du vill kan du tända ett ljus, kanske som
en bön eller till minne av någon. I flera av kyrkorna går det att
lämna förbönsämnen, som tas upp i en gudstjänst.
församlingen erbjuder inte bara stillhet utan också rörelse

och växande. Våra församlingar har samtalsgrupper om
bibel, tro, etik och livsfrågor. Några församlingar har retreat,
qigong och djupmeditation i sin verksamhet som ytterligare
vägar till andligt helande och växande.

Förbön är ”vårt hjärtas samtal
med Gud”. När vi ber förböner brukar vi be för någon
eller något speciellt – det
som är mest angeläget och
viktigt för oss. Ibland vet vi
precis hur vi ska uttrycka oss
– ibland har vi inte ord för
de innersta önskningarna. Då
finns ljusbärare i kyrkorna för
våra ordlösa böner.

Gudstjänsterna annonseras
bland annat i tidningar och på
församlingarnas hemsidor.
I gudstjänsten ingår böner,
bibeltexter, sång och musik.
Mässa är namnet på de
gudstjänster där nattvard
förekommer, till exempel
högmässa och familjemässa.
Alla som är döpta – vuxna,
konfirmander och barn – är
välkomna att ta del av nattvarden.

En gudstjänst för alla
Gudstjänsten är det mest centrala i kyrkans liv. Där ges ut-

rymme för reflektion och eftertanke som ska ge ny kraft och
inspiration.
Söndagens högmässa är den kyrkliga veckans höjdpunkt.
Den kompletteras av många andra sorters gudstjänster, både
dag- och kvällstid.
I Vasastans kyrkor finns flera typer av gudstjänster. Det kan
vara Familje- och musikgudstjänster, Taizémässor med mycket
sång och mässor av meditativ karaktär.
Att finna en passande gudstjänstform är möjligt för nästan
alla – även för den som inte är så van att gå i kyrkan.

Du visar omtanke...
Genom ditt medlemskap i Svenska kyrkan hjälper du andra

– och du kan själv få hjälp.
Svenska kyrkan utför mycket socialt arbete. Inom kyrkan
kallas det diakoni. Diakonins främsta uppgifter är att bryta
människors ensamhet, uppsöka, stödja och hjälpa den som
befinner sig i kroppslig, själslig eller andlig nöd.
Människor i nöd kan få ekonomiskt stöd från fonder som
församlingen disponerar. Församlingen erbjuder bland annat
enskilda samtal under tystnadsplikt (gratis förstås), familjerådgivning, grupper för äldre, sörjande, daglediga och föräldrar.
Diakonin sträcker sig också utanför landets gränser genom
Svenska kyrkans internationella arbete.

Vasastans fyra församlingar
har alla diakoner anställda.
Diakoner besöker ensamma
och sjuka, hjälper till i kontakter med myndigheter, ordnar
aktiviteter för olika grupper
bland mycket annat.
Sjukhuskyrkan på Sabbatsberg finns för tröst och nytt
hopp.
Kyrkan finns med vid störrre
kriser och katastrofer.
Församlingarna på Norrmalm
bildar ett nätverk som är
representerat i Norrmalms
stadsdels krisledningsgrupp.

Kyrkan erbjuder dop till varje
nyfött barn vars föräldrar
tillhör Svenska kyrkan. Om
ni vill vänta med dopet, kan
barnet ändå tillhöra Svenska
kyrkan. Anmäl det då till er
församling.
Ni kan gifta er i Svenska kyrkan
om en av er är kyrkotillhörig.
Genom att gå ur Svenska kyrkan
talar man om att man inte vill
ha en kyrklig begravning.
Av respekt för den döde
begraver inte Svenska kyrkan
den som utträtt. Den som
lämnar Svenska kyrkan bör tala
om detta för sina anhöriga.
Dopklänningar liksom brudkronor finns att låna i församlingarna. Det finns även lokaler där
mottagningar kan hållas, som
dop- eller begravningskaffe.

Livets stora ögonblick
Vid många av de största händelserna i livet är kyrkan med.
Dop, konfirmation, vigsel och begravning för att nämna några.
Du som tillhör Svenska kyrkan kan kostnadsfritt låta döpa
ditt barn, få en kyrklig vigsel och en kyrklig begravning – kyrka,
präst och musiker ingår.
Dopet gör dig delaktig i den kristna gemenskapen och
direkt, tillhörig Svenska kyrkan. Du vet väl att du kan bli
döpt även som vuxen?
En vigsel i kyrkan är något väldigt stort. Man uttalar sina
löften inför Gud, och inte bara inför varandra. Det finns också
möjlighet till välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap.
Under begravningsgudstjänsten får de anhöriga ta ett sista
farväl och överlämna den döde i Guds händer.

Barn & ungdom så klart!
Vi vill ge barn och ungdomar en god start i livet. Kyrkan erbjuder miljöer där det finns möjlighet för var och en att växa
och mogna som människa och som kristen. Här finns också
vuxna förebilder för de unga.
I alla församlingar finns aktiviteter för barn i alla åldrar –
allt från babysång och öppen förskola till konfirmationsläsning och ungdomsgrupper. Kyrkornas lokaler är mötesplatser
för barn och ungdomar, där de kan träffas och umgås.
Ibland under loven ordnar församlingarna aktiviteter och
utflykter.
Konfirmandtiden ger tonåringar en unik möjlighet att prata
om livet och tillsammans söka svar på sina frågor. De får också
många nya vänner bland sina konfirmandkompisar och ledare.
För många är den tiden ett minne för livet.

Babysång, rytmik, öppen förskola, föräldra-barngrupper,
familjegudstjänster, barn- och
ungdomskörer, ledarutbildningar, efter skolan-aktiviteter
– listan över allt som församlingarna i Vasastan erbjuder
barn och ungdomar är lång.
Många av 14-åringarna i
Vasastan väljer att konfirmeras. Även vuxna kan gå i
konfirmationsundervisning
– kontakta din församling!

Tack vare dig – mycket på gång!
Andakter
Genom andakten ges möjlighet till
stillhet, eftertanke och närhet till Gud.
Andakter finns med i all vår verksamhet.
Barngrupper och Öppen förskola
Vår barnverksamhet är en god start
i livet. I församlingarnas kyrkor finns
grupper med allt från babysång till
öppen förskola.
Caféverksamhet
Gemenskap kring en kaffekopp eller
sopptallrik ger tillfälle till samvaro med
andra.
Dagträffar
Vissa församlingar ordnar träffar med
olika programpunkter för daglediga.
Enskilda samtal
Församlingarna erbjuder kostnadsfria
samtal med präst eller diakon, för enskilda och för par. Präster har absolut
tystnadsplikt.
Familjerådgivning
Församlingarna är anslutna till Kyrkans
Familjerådgivning Stockholm. De erbjuder kvalificerad hjälp i samband
med samlevnadssvårigheter och kriser.
Telefon 08-615 11 70.

Gudstjänster
Gudstjänsten är kärnan i Svenska
Kyrkans liv. Det firas många olika
gudstjänster i våra kyrkor, allt från
söndagens högmässa till enklare lunchandakter. Se församlingarnas hemsidor,
predikoturer i DN och SvD eller lokalpress för aktuella gudstjänster.
Jourhavande präst
Jourhavande präst nås alla dagar mellan
klockan 22 och 06 på telefon 112.
Konfirmation
Församlingarna har olika upplägg på
sin konfirmationsundervisning. Det går
att konfirmera sig i en annan församling än den man tillhör. Information och
inbjudan skickas ut till alla som börjar
åttonde klass.
Konserter
Kyrkorna har ett rikt musikliv med
konserter av hög klass varje vecka.
Se församlingarnas hemsidor, affischer
eller annonser i dagspress och Vi i
Vasastan för aktuella konserter.
Kurser och föreläsningar
Det finns intressanta föreläsningar och
grupper för själslig utveckling och nya
kunskaper.

Kyrkliga handlingar
Ett samlande namn på dop, konfirmation, vigslar och begravningar.
Körsång
I Vasastans församlingar finns körer för
alla åldrar och inriktningar.
Livsåskådning
Församlingarna ordnar samtalsgrupper kring livsåskådning – enkla, otvungna med utgångspunkt från bland annat
bibeltexter.
Lokaler att hyra
Församlingarna har fina lokaler att
hyra för olika sammankomster som
till exempel bröllopsfest, dop- eller
begravningskaffe, men också för företag och föreningar. Vi hjälper också till
med förtäring om så önskas.
Meditation
Kristen djupmeditation är en metod
som kan hjälpa dig att hantera minnen,
känslor och tankar.
Retreat
Retreat innebär att dra sig undan och i
tystnad och stillhet lyssna inåt. Retreaten ger tid för vila och nya krafter.

Som medlem i Svenska kyrkan både bidrar du till och får ta del av allt detta
– och du gör det möjligt för kyrkan att bedriva verksamhet år efter år

Sjukhuskyrka
Sjukhuskyrkan finns på Sabbatsbergs
sjukhus och är till för patienter, personal och anhöriga.
Socialt arbete/diakoni
Diakoni är kyrkans sociala arbete. Vi
har uppsökande verksamhet, enskilda samtal, grupper för föräldar och
barn med mera.
Sopplunch
Flera församlingar serverar varje
vecka enkla, goda soppluncher för
en billig penning.

Syföreningar
Genom lotterier och basarer samlas
pengar in för att stödja viktiga medmänskliga insatser inom och utom
Sverige.

Adolf Fredriks församling
Besöksadress: Holländargatan 16
Postadress: Box 3270, 103 65 Stockholm
Telefon: 08-20 70 76
Fax: 08-20 49 12
adolf-fredrik.forsamling@svenskakyrkan.se
www.adolffredrik.nu

Taiji Qigong
Taiji Qigong är enkla långsamma
rörelser som är välgörande för
kropp och själ.

Gustaf Vasa församling
Besöksadress: Holländargatan 16
Postadress: Box 3166, 103 63 Stockholm
Telefon: 08-508 88 600
Fax: 08-508 88 619.
gustaf-vasa.forsamling@svenskakyrkan.se
www.gustafvasa.nu

Sorgegrupper
För dig som har förlorat någon som
stått dig nära och önskar stöd i sorgen för att att komma vidare.

Ungdomsverksamhet
I församlingarna finns massor med
aktiviteter som vänder sig till ungdomar: ungdomsgrupp med olika
programpunkter, konfirmationsundervisning och ledarutbildning, där
teori blandas med praktik för att
nämna några.

Studiegrupper
Inom församlingarna bedrivs ett
mycket stort utbud av olika föreläsningar, samtals- och studiegrupper.

Utflykter
Församlingarna gör resor och utflykter, både korta över dagen eller
längre.

S:t Johannes församling
Besöksadress: Frejgatan 31
Postadress: Box 19131 104 32 Stockholm
Telefon: 08-508 88 650
Fax: 08-612 64 86
johannes.forsamling.sth@svenskakyrkan.se
www.johannesforsamling-sth.se
S:t Matteus församling
Besöksadress: Västmannagatan 92
Postadress: Box 23070, 104 35 Stockholm
Telefon: 08-555 218 00
Fax: 08-555 218 60
matteus@matteus.org
www.matteus.org

*
Varsågod, här får du ett
bokmärke!
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