
Kyrkorna tillsammans
– Sveriges kristna råd



Andlig vård i kriminAlvården 
… är en verksamhet som bedrivs vid 

samtliga häkten och anstalter i landet. Det 
innebär samtal, gudstjänstfirande, besöks-
grupper och andra typer av gruppverk-
samhet. Arbetet sker i samverkan med 
Kriminalvården.

SjukhuSkyrkAn
… arbetar med andlig vård inom hälso- 

och sjukvården, vilket exempelvis innebär 
enskilda samtal, krisstöd vid akuta situa-
tioner samt gudstjänstfirande. Sjukhus-
kyrkan vänder sig till patienter, anhöriga 
och personal.

SkolkyrkAn
… är kyrkornas utsträckta hand för kon-

takt med elever och personal i grundsko-
lan och gymnasiet. Centralt sker också en 
dialog med myndigheter i frågor som rör 
relationen mellan kyrka och skola.

univerSitetSkyrkAn   
… finns på universitet och högskolor i 

ett sammanhang där människor i olika 
åldrar formar sin framtid. Universitets-
kyrkan vill skapa mötesplatser, växtplat-
ser och viloplatser kring frågor gällande 
identitet och existens som ofta väcks 
under denna period.

FöljeSlAgArprogrAmmet
… sänder fredsobservatörer till Pales-

tina och Israel i syfte att genom interna-
tionell närvaro dämpa våld och att främja 
respekten för folkrätten. Arbetet sker i 
samarbete med Kyrkornas Världsråd och 
ett 20-tal länder på inbjudan från kyrko-
ledarna i Jerusalem.

FredSkultur
… understödjer och samordnar 

kyrkornas arbete för fred, försoning och 
ömsesidig säkerhet.

kyrkA För FAirtrAde
… arbetar med diplomering av för-

samlingar som engagerar sig för etisk 
konsumtion och rättvis handel.

kyrkornAS globAlA veckA
… inspirerar församlingar och orga-

nisationer att uppmärksamma globala 
rättvisefrågor. Veckan och dess aktiviteter 
infaller i november månad.

böneveckAn 
… för kristen enhet infaller varje år i 

januari där kyrkorna tillsammans beder 
och arbetar för kristen enhet. Böneveckan 
arrangeras av Sveriges kristna råd och 
Svenska Bibelsällskapet.

diAkoninS månAd
… är ett årligt ekumeniskt arrangemang  

i september som sätter fokus på försam-
lingarnas diakonala arbete.

Alla kyrkor har sin egen identitet och egna  
prioriteringar. Men tron kan också förena och 
 utmana. Därför finns Sveriges kristna råd  
– som representerar sju miljoner svenskar.

det FinnS tillFällen när de 
kristna kyrkorna behöver tala med 
gemensam röst. Till exempel när 
utsatta grupper kommer i kläm 

i samhället. Eller för att kunna fungera 
som remissinstans för regeringen och olika 
myndigheter. Det är några av uppgifterna 
för Sveriges kristna råd. 

vi är 25 medlemSkyrkor som fördelar 
sig i fyra kyrkofamiljer. Rådet länkar sam-

man medlemskyrkornas eget arbete inom 
flera olika områden. Det görs genom att 
erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa 
nätverk, ge kommunikationsservice, stöd 
för ekumenisk utveckling och samordning 
av gemensamma aktiviteter.

kyrkornA hAr lyFt FrAm två kärn-
områden för arbetet inom Sveriges kristna 
råd: 

● Ekumenisk teologi: Vi underlättar för kyr-
korna att mötas i teologisk reflektion kring 
olika områden, exempelvis kyrkosyn, mis-
sion, religionsteologi, spiritualitet, dop och 
gudstjänstfrågor. Detta sker genom olika 
arbetsgrupper och nätverk samt  produktion 
av publikationer. 

● Ekumenisk diakoni/kyrka–samhälle: 
Vi arbetar med människosynsfrågor och 
begrepp som fred och rättvisa för att kunna 

identifiera kyrkornas prioriteringar för sina 
samhällsinsatser. Inom detta kärnområde 
ryms också samhällskontakter, institu-
tionssjälavård, diakoni, migration och etik. 
Här finns också flera arbetsgrupper såsom 
”kyrka – arbetsliv” och ”kyrka – polis”.

Inom dessa två kärnområden finns såväl 
långsiktiga program med anställd personal 
som tidsbegränsade projekt. 

SverigeS kriStnA råd inrättades 1992 
som nytt nationellt ekumeniskt organ i 
Sverige, med breddad medlemsbas och nya 
uppgifter jämfört med föregångaren Svenska 
Ekumeniska Nämnden som bildades 1932. 

StiFtelSer och orgAniSAtioner där 
 Sveriges kristna råd är med som huvudman: 
● Ekumeniska EU-kontoret
● Life & Peace Institute
● Nathan Söderbloms Minnesfond 

Detta gör kyrkorna tillsammans

Ekumenik
Kyrkornas vilja att samtala, samarbeta och att söka 
enhet kallas ekumenik.
 Ekumenik kommer från det grekiska ordet ”oiku-
mene” som kan översättas med ”hela den bebodda 
världen”. Ordet är bildat av ”oikos” som betyder 
hus. Ekumenik kan beskrivas som att leva tillsam-
mans i samma hus.
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Sjukhuskyrkan
Vid akuta situationer kan sjukhuskyrkans medarbetare 
ge krisstöd till patient, anhöriga och personal.

Följeslagarprogrammet
Internationellt fredsarbete i Israel och Palestina.

Universitetskyrkan
Kyrkan skapar mötesplatser kring existen-
tiella frågor på universitet och högskolor.



kontAkt: 08-453 68 00, info@skr.org 
www.skr.org  Facebook: Sveriges Kristna Råd
poStAdreSS: Box 14038, 167 14  BROMMA
beSökSAdreSS: Sveriges kristna råd har sitt kansli i Ekumeniska 
centret i Alvik, Stockholm. Gustavslundsvägen 18, Alviks Torg
bAnkgiro: 5834–8756

Kyrkorna tillsammans
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lutherSkA kyrkor
Den lutherska kyrkofamiljen har cirka 6,7 mil-
joner medlemmar i Sverige. Svenska kyrkan 
är den största lutherska kyrkan i Sverige. Se-
dan skiljandet från staten år 2000 är Svenska 
kyrkan en fri och öppen folkkyrka. 
 I hela världen finns det omkring 60 mil-
joner bekännare. De flesta av de lutherska 
kyrkorna är medlemmar i Lutherska världs-
förbundet där Svenska kyrkan är den största.
● estniska evangelisk-lutherska kyrkan
● Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan
● svenska kyrkan med eFs 
● Ungerska protestantiska kyrkan 

Frikyrkor
Den frikyrkliga kyrkofamiljen har i Sverige 
cirka 250 000 medlemmar. Antalet bekännare 
i världen uppgår till cirka 500 miljoner. 
 Den svenska frikyrkofamiljen har många 
grenar, flera av dem representerande stora 
världsvida gemenskaper. Kyrkofamiljen sam-
ordnas av Sveriges Frikyrkosamråd, som finns 
lokaliserat tillsammans med Sveriges kristna 
råd i Ekumeniska centret.

● evangeliska Frikyrkan
● equmeniakyrkan 
 (fd. Svenska  Missionskyrkan, Metodistkyrkan  
	 i	Sverige	och	Svenska	Baptistsamfundet)
● Frälsningsarmén
● pingst – Fria församlingar i samverkan
● svenska alliansmissionen
● Vineyard norden
● Adventistsamfundet (observatör)

ROMERSK-KATOLSKA KYRKAN
Den katolska kyrkan har cirka 100 000 
medlemmar i Sverige. Tillsammans bildar de 
Stockholms katolska stift som omfattar hela 
Sverige. 
 Katolska kyrkan utgör en världsvid gemen-
skap med omkring en miljard medlemmar. 
Den har förgreningar i alla världsdelar och 
har sitt andliga centrum i Rom.
● Stockholms katolska stift   

ortodoXA kyrkor
Den ortodoxa kyrkofamiljen har cirka 120 000 
medlemmar i Sverige. Världen över finns 
omkring 300 miljoner bekännare. 

 Utmärkande för de ortodoxa och österländ-
ska kyrkorna är att tron i första hand kommer 
till uttryck i liturgi (nattvardsgudstjänst) och 
bön, snarare än i bekännelseskrifter.
 Inom kyrkofamiljen förenas och samverkar 
ortodoxa kyrkor från den bysantinska och 
den orientaliska traditionen.
● armeniska apostoliska kyrkan
● bulgariska ortodoxa kyrkan
● Etiopiska ortodoxa kyrkan
● Finska ortodoxa kyrkan
● Koptiska ortodoxa kyrkan
● Makedonska ortodoxa kyrkan
● rumänska ortodoxa kyrkan
●  ryska ortodoxa kyrkan  

(Kristi förklarings församling)
●  ryska ortodoxa kyrkan  

(Moskvapatriarkatet) i Sverige
● Serbiska ortodoxa kyrkan 
● S:t Selasse etiopiska ortodoxa kyrka
● syrisk-ortodoxa kyrkan
Österländska kyrkor
● Österns assyriska kyrka  
● Österns gamla kyrka

Medlemskyrkor
I Sveriges kristna råd möts medlemskyrkor fördelade på fyra kyrkofamiljer.  
I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. 

Gud ger 
världen liv
Kristen tro är en tro på 
en Gud som av kärlek ger 
världen liv. För att gestalta 
denna kärlek delar Gud vår 
verklighet genom att bli 
människa i Jesus Kristus. 
I vardagens glädjeämnen 
och svårigheter lever Gud 
med oss. Tron får näring 
genom bibelläsning och 
bön, gudstjänstfirande och 
nattvard, gemenskap och 
tjänst. Kyrkans uppgift är 
att dela denna tro i ord och 
handling.


