Vision för församling, skola
och samhälle i samspel
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Filadelfiakyrkan och Kaggeholms folkhögskola

D

et är med stor glädje vi i församlingsledningen för Filadelfiaförsamlingen lägger
fram vårt förslag till hur Filadelfiakyrkan
ska kunna utveckla sina lokaler. Vi är övertygade om att vi genom förslaget kan fortsätta att vara en
stark församling i hjärtat av Stockholm, och att vi samtidigt kan få bli ett kraftcentrum för hela Pingströrelsen
i Sverige. Tillsammans med Kaggeholms folkhögskola vill
vi bygga ett inflytelserikt gemensamt center — med kyrka,
skola och samhälle i samspel.
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Förslaget bygger på att Kaggeholms folkhögskola flyttar in i Rörstrands
slott med sin verksamhet, samt att Filadelfiakyrkan byggs om och renoveras så att själva kyrkofastigheten kan inrymma allt församlingens
arbete.
Idén med den framtida Filadelfiakyrkan är att lägga in ett nytt
våningsplan i kyrkorummet i höjd med första läktaren. Den yta som
idag är parkett i markplanet kan därmed användas för barnverksamhet, kyrkkaffe, sociala aktiviteter, föreläsningar, mm. Totalt handlar
det om ca 1000 kvadratmeter yta. Den nya kyrksalen hamnar i
förslaget en trappa upp, men genom rulltrappor och hissar så blir tillgängligheten riktigt bra. Förslaget skulle ge oss lägre kostnader i underhåll och lokaler som är bättre anpassade för församlingens framtida
verksamhet.
Genom att Kaggeholms folkhögskola flyttar in i Rörstrands slott så
kommer vi inte att stänga igen mellan kyrka och slott. Tvärt om ska
vi öppna så mycket vi kan. I förslaget, som arkitekten har tagit fram,
blir ljusgården, där bokhandeln och hissen finns idag, något av husets
hjärta. Dessutom kommer vi som församling även fortsättningsvis att
kunna disponera glascaféet ut mot Rörstrandsgatan.
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Vi vet att en fastighetsaffär med Kaggeholm inte blir den allra mest
gynnsamma, om vi bara ska tänka på ekonomin. Men vi tror att
närheten mellan Kaggeholms folkhögskola och Filadelfiakyrkan har
många andra vinster som vi värdesätter som församling. Låt oss nämna
några områden:
•

Många av studenterna på Kaggeholms folkhögskola har ingen
kyrklig bakgrund. Det betyder att vi varje vecka får möjlighet att
välkomna hundratals unga människor att upptäcka tron och församlingen, mitt i vårt eget hus!

•

Kaggeholms folkhögskola är välkänd och duktig inom media-utbildning. Båda parter har behov av modern mediautrustning,
studior och teknikrum. Här finns stora vinster att göra genom
samarbete och samutnyttjande.

•

Genom samlokaliseringen kan vi sköta fastigheterna på ett effektivt sätt. Vi kommer att ha en gemensam reception, ett gemensamt
vaktmästeri och gemensam fastighetsskötsel.

•

Vi kan också dra nytta av varandra när det gäller event, marknadsföring och media. Redan idag arrangerar Kaggeholm en stödgala
tillsammans med Filadelfiakyrkan. Närheten mellan församlingen
och skolan tror vi ska göra det naturligt för fler elever att praktisera, göra specialarbeten och reportage kopplat till församlingen.
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•

Filadelfiaförsamlingen och Kaggeholm vill genom närheten skapa
ett starkt centrum där nästa generations församlingsmedarbetare
tränas. Med fokus på teologi, kreativitet, musik och media och
kan en samlokalisering leda till nyskapande och nytänkande för
nästa generation av församlingsmedarbetare oavsett var i Sverige
de kommer ifrån. Tillsammans kan vi få välsigna Pingströrelsen
och kristenheten i hela landet.

•

Mest spännande är kanske den nya dynamik som kan uppstå
när vi samlar kyrka, skola och andra arrangemang, och därmed
ökar kontaktytan mellan församlingen och samhället. De olika
verksamheterna kan tillsammans ge liv och puls åt platsen. Hit
kommer människor för kyrka, kurser, konserter och konferenser.
Här möts församlingen, men också företagsledare, konstnärer och
de som jobbar med media, människor med olika bakgrund och
från olika kulturer. Vår bön är att vi ska få se en ny mötesplats
mellan församling, skola och samhälle växa fram i Filadelfiakyrkan
genom det steg vi nu föreslår församlingen att ta.
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På sidan 9 hittar du det affärsförslag som vi vill att församlingen ska
ta ställning till på ett extra administrationsmöte som styrelsen kallar
till den 12 juni i år, 2018. Där finns också det förslag till beslut som
styrelsen vill att församlingen tar ställning till.
I dagsläget har både Kaggeholms folkhögskola, styrelsen för
Pingstskolornas skol- och kursverksamhet (PSK) samt styrelsen för
Pingst Fria Församlingar i samverkan (Pingst FFS) sagt sitt enhälliga
ja till detta affärsförslag.
Efter affärsförslaget hittar du ritningar på den tänkta ombyggnaden
av kyrkan. Därefter följer det visionsdokument som är skrivet till
styrelserna för Pingstskolorna och Pingströrelsen för att presentera samlokaliseringen med Kaggeholms folkhögskola. Därefter följer ritningarna på slottet. Till sist finns hela bakgrundsmaterialet om den process
vi har haft i Filadelfiakyrkan, och som lett fram till detta förslag.
Med önskan om Guds välsignelse,
Filadelfiaförsamlingens församlingstjänare och styrelse
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Affärsförslag
9

F

lera frågor har varit viktiga för Filadelfiaförsamlingens styrelse
och projektgruppen kring fastigheterna i samtalen om slottet
och Filadelfiakyrkans framtid. Vi har insett att församlingen
behöver få in ett rejält kapital för att kunna åtgärda kyrkan
enligt liggande förslag. Vi har landat i tanken att stycka av och sälja
Rörstrands slott för att få in kapitalet. Samtidigt har styrelsen varit
bekymrad för vad en eventuell försäljning av slottet skulle kunna
innebära. Vem blir granne med kyrkan? Hur påverkar det församlingens framtida verksamhet? Kan slottet säljas vidare i framtiden utan att
församlingen kan påverka beslutet? Och så vidare.
Redan när samtalen med Kaggeholms folkhögskola inleddes sent
på hösten 2016, insåg vi att Kaggeholm skulle vara den bästa tänkbara
grannen till Filadelfiakyrkan. Det finns många samverkansmöjligheter
och samordningsvinster mellan våra verksamheter. Samtidigt signalerade
Kaggeholm att de inte hade råd att betala det vi i Filadelfia önskade för
att församlingen skulle klara av en totalrenovering och ombyggnad av
kyrkan. Här strandade samtalen i november 2017.
I december 2017 tog Pingstskolornas skol- och kursverksamhet
(PSK) på nytt upp frågan om en samlokalisering av Kaggeholms
skolverksamhet med Filadelfiakyrkan. Man såg detta som det bästa
långsiktiga alternativet för utbildningen. PSK:s och Kaggeholms beslut
blev att kontakta församlingsledningen i Filadelfiakyrkan på nytt med
önskan om att återuppta samtalen. Som församlingsledning ställde vi
oss positiva till detta.
När samtalen återupptogs vid nyår insåg vi från båda håll att vi behövde
pröva helt nya alternativ. Det förslag vi landade i tillsammans med Kagge-
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holm, PSK och Pingst, är ett förslag som vi tror är det absolut bästa för
bägge parter. För oss i Filadelfia innebär förslaget att vi kommer att ha
kvar ett betydande inflytande över slottets framtid, samtidigt som vi får
in huvuddelen av det kapital vi behöver för ombyggnaden av kyrkan.

Så här ser förslaget ut:
Filadelfiaförsamlingen och PSK bildar ett gemensamt fastighetsbolag.
Detta bolag blir en ny juridisk person, där båda parter äger 50 procent
av aktierna. Detta bolag köper Rörstrands slott av Filadelfiaförsamlingen för 75 miljoner kronor. Det nybildade fastighetsbolaget genomför
sedan renovering och anpassning av slottet för folkhögskolans verksamhet till en kalkylerad kostnad på ca 40 miljoner kronor inkl. moms.
Det hela klaras ekonomiskt genom en kombinerad finansiering från
både banken och Pingstskolornas skol- och kursverksamhet. PSK:s
inlåning är möjlig efter deras försäljning av fastigheten vid Kaggeholm
på Ekerö. Detta betyder i sin tur att församlingen får in 75 miljoner
kronor för försäljningen av Rörstrands slott samtidigt som vi
fortsätter att äga 50 procent av det nya bolag som enligt förslaget
ska äga Rörstrands slott.
När slottet är färdigrenoverat och anpassat skrivs ett långsiktigt
hyresavtal med Kaggeholms folkhögskola för finansiering av det gemensamägda fastighetsbolagets kostnader. Till detta kommer även att
församlingen hyr tillbaka cafédelen i slottets entré.
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Med en beräknad ombyggnadskostnad av Filadelfiakyrkan på 100
miljoner kronor exkl. moms (avdragsgill för församlingen) återstår för
Filadelfiaförsamlingen att låna ytterligare 25 miljoner i bank för att
klara av ombyggnad och renovering av kyrkan.
I oktober 2017 bad vi att få offertförslag på ombyggnaden av
kyrkan från en handfull byggföretag. Alla dessa företag hade tidigare
visat intresse att delta i en ombyggnad, och vi kände förtroende för
att de har kompetens och resurser att genomföra projektet på ett bra
sätt. Detta har nu resulterat i att vi idag har två huvudalternativ till
anbud som vi arbetar med. Som jämförelse- och kontrollmaterial har
vi en ytterligare anbudskalkyl från annan entreprenör samt en egen
ombyggnadskalkyl utförd av en byggkalkylator.
En noggrann genomlysning av anbud och entreprenörer har gjorts
av projektgruppen och rådgivare. Utfallet är att styrelse och församlingsledning nu vill föreslå församlingen att fatta beslut om en ram på 100
miljoner kronor exkl. moms för ombyggnationen av Filadelfiakyrkan.
Detta i linje med det förslag som är presenterat. I den angivna kostnadsramen finns även kostnader för inredning och kompletterande
grundteknik medräknad. Eventuella justeringar av ombyggnationen
kan dock behöva göras utifrån den fortsatta behandling och dialogen
med stadsbyggnadskontoret och stadsmuseet, dock inom ramen för
förslagets funktion och huvudlinje.
Efter noga genomlysning av momsfrågan tillsammans med skatteexperter så är vår bedömning att vi kommer att kunna göra avdrag för
investeringsmoms även i framtiden. Det gör vi redan idag och vi ser
ingen anledning till att detta ändras vid en ombyggnad.
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Anbudsprocess för ombyggnad och renovering av Rörstrands slott har
också påbörjats, men kommer att hanteras inom det föreslagna gemensamägda fastighetsbolaget.
När kyrkan är totalrenoverad och klar har vi som församling ett
lån på totalt ca 45 miljoner kronor. Det lånet inkluderar alla våra fastigheter, bland annat Drakudden. Driftkostnaden för den nya kyrkan
är beräknad till 2 miljoner kronor per år. I detta ingår 0,5 miljoner per
år i reparationer och förbättringar. Dessutom vill vi vara skuldfria inom
25 år. Med en kalkylerad ränta på våra lån på 4 procent (nuvarande
ränta är under 2 procent) blir finansieringskostnaden ca 3 miljoner per
år inklusive amortering. Dessutom räknar vi med att tjäna lika mycket
på att hyra ut kyrkan som idag, det vill säga ca 2 miljoner kronor
per år. Om vi lägger samman driftskostnader, ränta och amortering
och sedan drar av vad vi tjänar på uthyrning så kommer den framtida
fastighetskostnaden att landa på ca 3 miljoner kronor per år inklusive
amortering.
Vi tror att detta är den bästa affären sett till Guds rike. Vi får
dessutom en god granne och fortsatt inflytande över verksamheten i
slottet. Vidare en förutsägbar fastighetskostnad och en totalrenoverad
kyrka med ytor som är anpassade till behoven vi ser idag och i framtiden.
Viktig information är också att flytten av Kaggeholms folkhögskola,
till Rörstrands slott, förutsätter en ombyggnad av Filadelfiakyrkan
som den är presenterad.
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Förslag till beslut i extra administrationsmöte den 12 juni kl. 19.00
2018 i Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 5.
Mötet beslutar att uppdra åt styrelsen, tillsammans med projektgruppen att verkställa affärsförslaget som är presenterat inom angivna
kostnadsramar och förutsättningar enligt nedan:
•

Att inom en ram om 100 miljoner kronor exkl. moms genomföra ombyggnationen av Filadelfiakyrkan. Ombyggnationen ska
ske i linje med hur den är presenterad, med eventuella justeringar
utifrån den fortsatta dialogen med stadsbyggnadskontoret, dock
inom ramen för förslagets funktion och huvudlinje.
• Att uppta nytt lån om 25 miljoner kronor med uttag av pantbrev
på lämpligt sätt inom Filadelfiaförsamlingens fastighetsbestånd.
• Att genomföra fastighetsdelning i Stengodset 2 mellan Filadelfiakyrkan och Rörstrands slott.
• Att sälja Rörstrands slott för 75 miljoner kronor till gemensamägt fastighetsbolag som bildas mellan Filadelfiaförsamlingen i
Stockholm och PSK – Pingstskolornas skol- och kursverksamhet.
Ägandet är 50/50.
Filadelfiaförsamlingens församlingstjänare, styrelse och projektgrupp
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Filadelfia och
Kaggeholm
15

Vision för församling, skola
och samhälle i samspel

Pingst framtidsbild
”Vi tror på Jesus och delar budskapet om honom med glädje, vi älskar
människorna, vi erbjuder mening i livet och gör nytta för alla i samhället
som behöver en bättre tillvaro. Vilken vettig verksamhet, säger våra medmänniskor! Just detta saknar vi i ett samhälle som drivs av pengar, makt,
konkurrens och tekniska framsteg – men brister i kärlek, omtanke och
medmänsklighet.
Detta tomrum i samhällsbygget har vi lyckats att fylla, person för person
och hjärta för hjärta, och som tack har vi fått en omstart och nystart som
rörelse och en helt ny ställning i Sverige.”
Så inleds den framtidsbild som antogs vid rådslaget 2017. Det är
den här bilden som vi vill vara med och förverkliga genom närmandet
mellan Filadelfiaförsamlingen och Kaggeholms folkhögskola!
Vi tror att närheten mellan folkhögskolan och församlingen
kommer att bli en katalysator för församlingsförnyelse, träning av
ledare och fördjupat samhällsengagemang, som kommer att vitalisera
och stärka hela Pingströrelsen i Sverige. Som skola och församling har
vi gång på gång varit med och tagit ansvar för vår rörelse i historien
och vi uppfattar att det är vår kallelse också i framtiden.
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Visionen
Visionen är att skapa en dynamisk och kreativ mötesplats mellan kyrka,
folkhögskola och samhälle i hjärtat av Stockholm. En mötesplats som
kan bidra till att evangeliet blir mer känt, respekterat och tydligt i
framtidens Sverige.
Tillsammans ska vi forma en mötesplats som:
• Präglas av en varm och vardagsnära tro på Jesus.
• Jobbar praktiskt med samhällets utmaningar.
• Sammanför människor från olika delar av samhället för utbildning,
erfarenhetsutbyte och fördjupning.
• Tränar nya ledare för församling och samhälle.
• Bygger nätverk för att nå staden, landet och världen med evangeliet.
Genom att samla kyrka, skola och event på ett ställe kommer kontaktytan mellan vår rörelse och samhället att öka. De olika verksamheterna
kommer tillsammans ge liv och puls åt platsen.
Hit kommer man för kyrka, kurser, konserter och konferenser. Här
möts församlingen, men också företagsledare, konstnärer, de som jobbar
med media och människor med olika bakgrund och från olika kulturer.
Denna vision ligger helt i linje med den framtidsbild vi har enats om
inom Pingst: ”Här kan vi bli kända som en varm, andlig, vardagsnära och
attraktiv rörelse där troende från alla samhällsklasser känner sig hemma –
oavsett om de är från Karlstad eller Khartoum”.
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Filadelfia och Kaggeholm
En gemensam historia
Filadelfiaförsamlingen och Kaggeholms folkhögskola har en lång
gemensam historia. I november 1933 väckte Lewi Pethrus, Filadelfiaförsamlingens föreståndare, tanken på att man skulle starta en
kristen folkhögskola. Det skulle ta nästan tio år innan förslaget blev
verklighet. Den 15 september 1942, mitt under brinnande världskrig,
startade Filadelfiaförsamlingen Rörstrands Folkhögskola med 29 studenter. Ett och ett halvt år senare hade församlingen köpt in Kaggeholms slott för 200 000 kronor och rustat området med internat och
lärarbostäder. Den 2 februari 1944 flyttade skolan ut till Ekerö och
bytte namn till Kaggeholms folkhögskola. Under mer än 20 år var
det Filadelfiaförsamlingen som drev skolan innan den lades över i en
stiftelse med flera ägare.
Det var en tydlig kallelse att satsa på den unga generationen, som
gjorde att man tog steget att starta skolan. Man ville rusta nästa generation för tjänst i församling, mission och samhälle.
Visionen handlade om att välsigna både församlingar och samhälle.
Lewi Pethrus talade upprepade gånger om skolan som ett drivhus, där
plantor kunde få rötter så att de klarade att växa vidare även under
karga omständigheter. Man ville skapa en miljö som kunde kombinera akademi och personlig tro. Det handlade om att ge både grundläggande och avancerad utbildning i en miljö som andades tro och
lärjungaskap.
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Ett citat från Adrian Holmberg, en av lärarna vid den nystartade
Rörstrands Folkhögskola, ger en glimt av hur man tänkte:
”Kunskap är ej något hinder för en levande och barnslig tro på Gud.
Ju mera vi få tränga in i tillvarons djupheter, desto mer få vi ett
behov av att i ödmjukhet böja oss inför Gud. Man har beskyllt oss
pingstvänner för att vara kulturfientliga. Denna skola är ett klart
genmäle till ett sådan påstående”
Kaggeholms folkhögskola föddes i Filadelfiaförsamlingen, och som
ett resultat av den vision som församlingen hade. Att flytta Kaggeholms folkhögskola tillbaka till Rörstrands slott och till hjärtat av
Sveriges huvudstad, skulle på sätt och vis vara ett naturligt och viktigt
steg för både Filadelfiaförsamlingen och skolan.
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Ringar på vattnet
Staden
Vi vill att pingstförsamlingarna i Stockholmsregionen ska få en ökad
delaktiga i Kaggeholms folkhögskola och som skola vill vi fortsätta,
och öka, folkhögskolans samverkan med olika partners i regionen.
Genom en central placering i Stockholm blir all vår folkhögskoleverksamhet tillgänglig för hela storstadsregionen och för alla
församlingarna inom området. Vi kan erbjuda grundutbildning till
dem som behöver det oavsett var i storstadsregionen man bor. Vi vill
erbjuda kvällskurser och föreläsningar inom teologi, media och musik.
För dem som kommer till skolan kan vi erbjuda en tydlig kristen
inriktning. Tillsammans kan vi ha en anställd skolpastor och ordna
attraktiva andakter och samlingar. Församlingslivet erbjuder också goda
möjligheter att få praktisera det man lär sig i skolarbetet.
Tillsammans kan vi arbeta med föreläsningar och event i gränslandet mellan församling och samhälle i syfte att förtydliga det kristna
bidraget i vårt samhälle och i syfte att utmana vår tids sekulära sanningar. Kombinationen av församling och folkhögskola utgör en bra
plattform för dialogen med vår stad och vår kultur.
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Landet
Genom närheten mellan Filadelfiaförsamlingen och Kaggeholm kan
ett starkt centrum för träning av nästa generations församlingsmedarbetare skapas. Med fokus på kreativitet, musik och media kan en
samlokalisering mellan folkhögskolan och församlingen leda till nyskapande och nytänkande för nästa generation av församlingsmedarbetare oavsett var i Sverige de kommer ifrån. Tillsammans vill vi vara
med och välsigna pingströrelsen och hela kristenheten i hela landet.
Kaggeholm har fått en särskild nåd av Gud att utbilda inom media.
Det förtroende som Kaggeholms medieutbildning åtnjuter är ett
starkt värde, som vi vill slå vakt om och utveckla. Genom närheten till
en levande församlingsmiljö kan profilen i dessa utbildningar förstärkas. Filadelfiaförsamlingen kan ge alla deltagare vid folkhögskolan en
positiv upplevelse av en trosbaserad gemenskap utan att begränsa eller
förminska folkhögskolans räckvidd. Genom folkhögskolans förtroende som utbildare inom media kan vi som församlingsrörelse vara
med och påverka hela nationen. Vårt uppdrag är inte bara att bygga
församling utan också att vara ett salt och ljus i världen.
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Världen
Genom Pingströrelsens starka missionsengagemang finns det globala
perspektivet rotat i både församling och folkhögskola. Som församling
och skola har vi en kallelse att erbjuda nästa generation församlingsledare inom pingströrelsen en gedigen utbildning i våra missionsländers
historia, kultur och traditioner. I mer än 100 år har Filadelfiakyrkan
varit navet i Pingströrelsens missionsengagemang. Därför är det
självklart att vi tillsammans, församlingen, skolan, och Pingst centralt
genom IBRA och PMU, ska sikta på att kunna erbjuda specialutbildningar i missionsvetenskap på god akademisk nivå till stöd för missionärer, pastorer och församlingsföreståndare.
Idag finns dessutom hela världen i storstaden. Det är denna värld som
vi vill famna i både skola och församling. Vi tror att vi når det globala
Stockholm bättre tillsammans än var och en för sig. Genom kopplingen mellan församling och utbildning har vi också förutsättningar att
beröra många nysvenskar som har en självklar koppling till tro och
som söker en utbildning. Kopplingen mellan församling och utbildning kommer att göra oss ”glokala” både som församling och som
folkhögskola.

22

Folkhögskolans uppdrag
Statens syfte med att ge stöd till folkbildningen handlar bland annat
om att man vill stärka och utveckla demokratin, att man vill ge en ökad
mångfald av människor möjlighet att påverka sin livssituation, att man
vill skapa engagemang i samhällsutvecklingen, höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället och bredda intresset för och delaktigheten
i kulturlivet. Detta uppdrag delar Kaggeholm med alla folkhögskolor
i Sverige och vi tror att möjligheterna för att lyckas med detta skulle
vara mycket goda om man placerar skolan i skärningspunkten mellan
kyrka och samhälle.
Som en av fem Pingstskolor är Kaggeholm en folkhögskola som
drivs på kristen grund och i kristen anda. Pingstskolornas vision är
att se människor växa kunskapsmässigt, socialt, personligt och andligt
och tillsammans utveckla samhälle och församling. Verksamheten ska
präglas av ett engagemang för evangeliet, församlingen, samhället och
bildningen. En sådan grund, en sådan vision och ett sådant engagemang skulle ha goda förutsättningar att komma till uttryck på en plats
där både församlingslivet och samhällslivet pulserar.

Niklas Piensoho

Clas Newman

Ulrik Josefsson

Föreståndare
Rektor
Verksamhetsledare
Filadelfiaförsamlingen		
Kaggeholms Folkhögskola		
Pingst Utbildning
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Här följer några bilder på skolans användnings av slottet.

Bild 1 är en sprängskiss på de olika våningsplanen.
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Fig 2: Visionsbild lounge med passage från reception mot ljusgården och skolan (infälld
nere till vänster: samma plats idag - kyrksalen)

Plan 2lounge med passage från receptionen mot ljusgården och
Visionsbild
På (infälld
plan tvånere
skapas
ett antalsamma
mindreplats
klassrum,
och grupprum samt en större sal
skolan
till vänster
idag - videokonferensrum
kyrksalen).
som också är utrustad för naturkunskapsundervisning med ett intilliggande preprum. I korridorerna
skapas även allmänna studieplatser.
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På plan två skapas ett antal mindre klassrum, videokonferensrum och
grupprum samt en större sal som också är utrustad för naturkunskapsundervisning med ett intillliggande preprum. I korridorerna skapas även
allmänna studieplatser.
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Plan 3

På plan 3 skapas några lite större klassrum med fler platser. Här finns också
grupprum, ett litet bibliotek och ev datasal. Här finns också möjlighet att
skapa ytterligare fik/lunchutrymmen genom att bevara ett befintligt kök.
Mellan plan tre och fyra finns också en takterrass som eventuellt skulle
kunna byggas in för att skapa ytterligare utrymme.
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KONTROLLRUM

Plan 4

Plan fyra viks åt musikutbildning med enskilda övningsrum, ensemblerum/
replokaler samt gemensamma salar. Här finns också en alternativ disposition till ritningen nedan där man kastar om salar och ensemblerum.
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Församlingsprocessen
fram till våren 2018
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I

mars 2016 presenterade församlingsledningen en idé om att göra en
rejäl ombyggnad av själva kyrkobyggnaden så att allt församlingsarbete
ska kunna inrymmas här. Idén bygger på att lägga in ett nytt våningsplan i kyrkorummet i höjd med första läktaren. På så sätt kommer den
yta som idag är parkett i markplanet att kunna användas för barnverksamhet, kyrkkaffe, sociala aktiviteter, föreläsningar, mm. Totalt handlar det om
ca 1000 kvadratmeter yta. Kyrksalen hamnar i förslaget en trappa upp, men
genom rulltrappor och hissar så blir tillgängligheten riktigt bra.
I det förslag som församlingsledningen presenterade våren 2016 fanns
en uttalad önskan att effektivisera användningen av kyrkan, så att Rörstrands slott inte längre behövs för församlingsarbetet. Detta skulle ge oss
lägre underhållskostnader samt lokaler som är bättre anpassade för Filadelfiaförsamlingens nuvarande, och framtida, verksamhet. Dessutom skulle
en eventuell försäljning av slottet ge det kapital som är nödvändigt för en
större renovering av kyrkan, ett kapital som vi saknar idag.
På administrationsmötet den 16 februari 2017 beslöt församlingen:
”att uppdra åt styrelsen, tillsammans med projektgruppen, att ta fram affärsupplägg som omfattar offert för ombyggnad av kyrkolokalen samt anbud
för alternativ användning av slottet för fortsatt beredning i församlingen.”
Församlingen beslöt enhälligt att ge mandat för att utreda förutsättningarna
att flytta all församlingsverksamhet in i själva kyrkobyggnaden, för att på så sätt
kunna frigöra slottet för annan verksamhet eller eventuell försäljning. Beslutet
i administrationsmötet fattades utan att vi berörde vem som eventuellt skulle
köpa slottet eller vilken typ av annan verksamhet det kunde tänkas att rymma.
Beslutet byggde istället på att utreda vilka olika köpare som kunde vara aktuella
eller vilken annan typ av verksamhet vi skulle kunna använda slottet till.
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VISIONEN MED KYRKAN
En viktig fråga som lett fram till församlingsledningens förslag till ombyggnad av Filadelfiakyrkan är behovet av att anpassa våra lokaler till
den verksamhet vi bedriver idag och som vi ser i framtiden. Vi tror att
en ombyggnation och totalrenovering av Filadelfiakyrkan kommer att
ge oss bättre möjligheter att fortsätta verka som en modern missionsstation i hjärtat av Stockholm de kommande decennierna.
Så här har församlingsledningen beskrivit visionen bakom förslaget
till ombyggnationen av Filadelfiakyrkan:

Sociala ytor
Vårt behov av utrymmen är annorlunda än när kyrkan byggdes. Idag vill
vi gärna ha stora sociala ytor för gemenskap och mingel, och detta saknas
i kyrkan idag. Vi vet hur positiv familjelunchen är efter söndagens förmiddagsgudstjänst för alla som har barn i barnverksamheten och vi vet hur
gemytlig stämningen är i slottsvåningen vid kyrkkaffet. Men lokalutrymmet är vid båda dessa tillfällen begränsat. Slottsvåningen får maximalt ta
emot 150 personer enligt brandskyddsreglerna, och i Karlbergssalen är det
fullsatt med barnfamiljer. Vi saknar ett stort rum för gemenskap och fika.
Med styrelsens och projektgruppens förslag till ombyggnad av
Filadelfiakyrkan, så kommer vi att få en fantastisk församlingsvåning
på markplan med plats för drygt 400 personer. Det utrymmet kan
också användas för kursverksamhet, som vardagskyrka, för barnverksamhet, ungdomssamlingar mm.
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Kyrktorg
Vi saknar ett välkomnande kyrktorg i Filadelfiakyrkan. Idag kommer
man direkt in i en ganska trång och bullrig entré. Alla vet vi hur viktigt
det första intrycket är och hur betydelsefullt det är med en välkomnande entré. I styrelsens och projektgruppens förslag får vi ett väl tilltaget kyrktorg i direkt anslutning till entrén. Direkt innanför dörrarna
får vi en öppen och välkomnade yta. Våra lokaler säger något, och vi vill
att ett välkommen ska vara det första nya besökare hör när de kommer
till Filadelfiakyrkan! Det är visionen bakom entrén och kyrktorget.

Kyrksalen
Själva kyrksalen är renoverad vid flera tillfällen. Varje gång har vi
förändrat rummet, så att vi kommit allt längre bort från den ursprungliga utformningen. Vi har flyttat ner estraden så att den i dag
bara är synlig från parkett i markplanet och från första läktaren. De
590 platserna på översta läktaren har idag begränsad eller ingen siktlinje ner mot estraden. Flytten av estraden ägde rum för att predikanten och övriga medverkande skulle komma närmare församlingen. Det
behovet kvarstår. Även om estraden kommit närmare församlingen, är
den fortfarande hög och skapar ett visst mått av distans. Det finns ett
starkt önskemål om en estrad, som i framtiden skapar större närhet
och delaktighet.
För att åtgärda ljudproblemen har vi byggt en ljudvägg i bakkanten
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av estraden. Den är kanske inte så vacker men kyrksalen har en efterklang på drygt två sekunder och det gör att vi måste göra allt vi kan
för att reducera ”onödigt” ljud som kan skapa problem. Vi behöver en
kyrksal med en akustik som fungerar för dagens och framtidens sätt
att spela och lovsjunga.
Det behövs nya bänkar i kyrksalen. De nuvarande har tjänat församlingen sedan Filadelfiakyrkan var ny. På första läktaren och på parkett
har man bytt klädsel en gång, men nu är de ordentligt slitna. Dessutom
behöver vi nya bänkrader med lite större utrymme för benen så att den
som vill kan gå fram till förbön utan att behöva besvära de övriga i
bänkraden. I idéskissen, som vi tagit fram, har platserna på parkett 95
centimeter mellan raderna istället för som idag 80 centimeter.
Golvet på dagens parkett består av en träkonstruktion och golvet
har med åren blivit allt mer ”böljande”. I dagsläget måste allt städas
för hand eftersom en maskin inte fungerar på golvytan som buktar så
mycket.
Vi behöver en kyrksal som enkelt kan disponeras om för att fungera
i samlingar med 200–400 deltagare utan att man upplever rummet
som öde. Samtidigt behöver vi ha kvar samma antal sittplatser som
idag. I förslaget som styrelsen lagt fram, skapas ett gudstjänstrum som
är flexibelt med hög tillgänglighet, och där vi från början tagit hänsyn
till modern teknik och kommunikation.
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En växande barnverksamhet tar plats
De senaste åren har vi konstaterat att Filadelfias barnverksamhet växer.
Barnverksamheten är beroende av stora flexibla ytor med enkel tillgänglighet. I dag är slottet vår enda möjlighet att växa, och nästa steg
är att inta församlingsvåningen. Men problemen med slottet är väl
kända. Det är en begränsad tillgänglighet och obefintlig ventilation.
Att utrymma slottet vid en eventuell brand, när rummen är fulla av
barn, är en mardröm. För rörelsehindrade föräldrar är dörrarna i slottet
för smala om någon ska ta sig fram med en rullstol. Alla dessa problem
kämpar vi med redan idag, men vi skulle önska en bättre lösning.
Vår uppfattning är att förslaget till ombyggnad av kyrkan kommer att
ge barnverksamheten rejäla ytor att växa i. Ytor som är öppna och flexibla,
som är lätta att komma in i och enkla att utrymma om något går fel.
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EKONOMIN
En fråga som alla fastighetsägare brottas med är ekonomin. Rörstrands
slott och Filadelfiakyrkan har kostat stora summor, när vi tittar i backspegeln. Vi står inför fortsatta renoveringskostnader, med ett slott som
är 350 år och en kyrka som snart fyller 90 år. De kostnader som vi ser
när vi tittar bakåt, är med stor säkerhet liknande kostnader som väntar
i framtiden, om vi inte gör något åt våra fastigheter.

45 751 637 kronor
Det var under 2014 som församlingens samlade kostnader för Filadelfiakyrkan och Rörstrands slott nådde en smärtgräns. Förmodligen har
den gränsen varit uppnådd många, många år tidigare, men detta var
året då församlingsledningen insåg att det inte är rimligt att fortsätta
som tidigare. Vi stod inför en renovering av terrassen mellan slott och
kyrka och vi behövde byta krönplåtar på taket på Filadelfiakyrkan.
Totalt handlade det om ca 3 miljoner kronor. Problemet är att ganska
få församlingsmedlemmar nyttjar terrassen och det enda man ser av
krönplåtarna, för den som tittat mot taket, är en svart kant där det
vita teglet tar slut. I församlingsbrev och på gudstjänster vädjade jag
[Niklas Piensoho] om ekonomiskt stöd. Totalt fick vi in ca hundratusen kronor. Resten av kostnaden tog vi via lån som församlingen
beviljade vid ett extra administrationsmöte den 11 november 2014.
Om vi tittar i backspegeln så har vi mellan 2007 och 2016 lagt
45 751 637 kronor på vår fastighet. Det är en respektingivande summa.
Av dessa dryga 45 miljoner kronor är 17 miljoner det man kallar repa-
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ration och underhåll, sådant som alla fastighetsägare måste ombesörja.
Vi har bytt taket på slottet. Satt nya fönster i kyrksalen. Bytt alla dörrar
i kyrksal och entré för att svara mot brandmyndighetens krav. Vi har
bytt krönplåtar och renoverat terrassen osv. Ca 12 miljoner handlar
om uppgraderingar eller ombyggnationer. Framför allt gäller det nedre
plan och en ny och bättre hiss i slottet. Den exakta summan för reparation och ombyggnad ligger på 28 848 162 kronor under dessa 10 år.
Till detta kommer själva driftskostnaden för värme, el, vatten, larm,
försäkringar, städning, mm. Summan för driften ligger på 16 903 475
kronor, alltså nästan 1,7 miljoner kronor per år.
Alla kostnader för drift, reparation och ombyggnad gäller för slott
och kyrka tillsammans. I dag räknas slottet och kyrkan som en enda
fastighet, både hos myndigheterna och i vår egen bokföring. Det går
alltså inte att dela upp kostnaderna mellan slottet och kyrkan.

Revisorns frågor
Under 2015 fick vi frågor från vår revisor, Grant Thornton. Han
ställde frågor om vår fastighet. Han undrade hur vi tänkte långsiktigt
för att äga och driva slott och kyrka. Han kunde konstatera att vi lade
en betydande del av våra insamlade medel på fastighetens underhåll
och drift. Hans fråga var hur ledningens långsiktiga plan såg ut.
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Ledningens uppfattning
Under många år har vi lappat och lagat både slott och kyrka. Vi har
använt försäljningsvinster och testamentsgåvor för att lösa det mest
akuta. Att vi kunnat åtgärda estraden i kyrkan, renovera Birka- och
Karlbergsalarna, och sätta in en ny hiss, berodde på att vi fick fria
testamentsmedel på nästan 12 miljoner kronor, inte på att vi hade ett
sådant överskott i vår insamlingsbudget. Dessutom har vi sålt av fast
egendom för att klara av fastighetsunderhållet i Filadelfiakyrkan.
Detta är den ekonomiska bakgrunden till att vi tagit fram en idé
som handlar om att utreda om vi kan avyttra slottet för annan verksamhet samtidigt som vi gör en större ombyggnad och totalrenovering
av själva kyrkobyggnaden. Vi tror att det är klokt förvaltarskap och vi
tror att det också är en Guds välsignelse att vi kanske har möjligheter
att göra det vi föreslagit.
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FÖRSAMLINGSPROCESSEN
Extra administrationsmöte 2014-11-11
2014 var ett avgörande år för fastighetsfrågan. Det året insåg församlingsledningen att vi knappast kunde fortsätta som tidigare. Några av
er kanske undrar varför inte styrelsen reagerade. Det gjorde den. Men
styrelsen i Filadelfia har ytterst få verktyg att ta till för att få in pengar
från församlingen. Vi kan inte föreslå en ”nyemission” som i aktiebolag, där man förväntar sig att aktieägarna ska skjuta till nytt kapital.
Inte heller kan vi ”kräva in” tionde från alla medlemmar. Inte ens
kyrkoavgift. Det enda styrelsen kan göra är att föreslå församlingen
att uppta nya lån eller föreslå att församlingen säljer fast egendom.
Styrelsen har alltså ansvar för församlingens ekonomiska förvaltning
men små möjligheter att öka församlingens intäkter.
2014 valde styrelsen att på ett extra administrationsmöte den 11
november föreslå församlingen att uppta nya lån för att klara av att
finansiera kostnaden för att underhålla Filadelfiakyrkan. Då handlade
det om en läckande altan och trasiga krönplåtar. Församlingen, som
vid det extra administrationsmötet bestod av drygt 100 personer,
beslöt att tillåta styrelsen att uppta nya lån.
Filadelfiaförsamlingens styrelse ansvarar för församlingens ekonomiska och juridiska förvaltning. Föreståndaren ansvarar för församlingens löpande verksamhet och vardag. Alla uppgifter som handlar
om att försöka öka givandet, göra insamlingskampanjer eller ansvara
för församlingsinformation ligger hos föreståndaren. Till min hjälp
har jag en vice föreståndare i form av Sören Eskilsson, ett pastorsteam
och en församlingstjänarkår. Det betyder att nästan alla frågor som
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jag presenterar för församlingen har passerat vice föreståndare, pastorsteam och församlingstjänare. Om frågan gäller anställning, ekonomi
eller förvaltning har den också förankrats i styrelsen.
Det var när styrelsen uttömt sin arsenal av alternativ, som jag och
Sören Eskilsson beslöt oss för att på allvar försöka hitta alternativ för
en långsiktigt hållbar framtid för församlingens framtida boende.
Vi beslöt oss för att söka alternativ som vi kunde presentera för
styrelsen. Men vi beslöt oss för att utreda frågan själva, eftersom vi
förstod att den innehöll en stor sprängkraft. Om styrelsen fann våra
förslag möjliga, så skulle frågan gå vidare till församlingen. Ordningen är tydlig: Föreståndare och vice föreståndare bereder, styrelsen
bedömer vad som ska föreläggas församlingen, och församlingen fattar
beslut att antingen stödja styrelsens förslag eller avvisa det.
Det betyder att starten på den process vi nu är inne i började under
2014, även om det först var den 31 mars 2016 som frågan blev offentlig i församlingen.

Revisorernas frågor och församlingsmötet
2015-10-01
På församlingsmötet den 1 oktober 2015 redogjorde Sören Eskilsson för de
frågor vi fått av vår revisor, Stefan Norell, vid Grant Thornton. Revisorns
ansvar är att ställa frågor om det man bedömer kan bli långsiktiga svårigheter
och att efterfråga en handlingsplan för framtida åtgärder. Revisorn säger inte
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hur vi ska göra men pekar på ekonomiska och finansiella utmaningar.
Vår revisor konstaterade att vi lägger en stor del av våra insamlade
medel på fastigheten och att vi står inför betydande underhållskostnader. Med ett slott som är 350 år gammalt och en kyrka som snart
är 90 år gammal kommer det att krävas betydande insatser rent ekonomiskt. Revisorns frågor gällde hur vi tänker framåt och hur vår plan
såg ut för att långsiktigt kunna förvalta och äga slott och kyrka.
På församlingsmötet den 1 oktober 2015 uttryckte församlingsledningen en stark önskan om att vi ska kunna vara kvar i Filadelfiakyrkan, samtidigt som vi konstaterade att det kommer att bli en stor
ekonomisk utmaning.

Fyra församlingsmöten med församlingens
framtida kyrka i fokus
Det var den 31 mars 2016 som vi för första gången lyfte fram våra
tankar på att bygga om själva kyrkolokalen, så att vi kan flytta in all
församlingsverksamhet där, och på så sätt frigöra slottet för försäljning
eller annan alternativ användning som kan hjälpa oss med finansieringen av ombyggnationen av kyrkan.
Vi beskrev den utmanande ekonomiska situationen, och vi lyfte
tanken att det nu är dags att ”bygga en ny kyrka” innanför väggar
och tak på den befintliga kyrkolokalen. Vi berättade att vår nuvarande
kyrka byggdes för en kostnad som motsvarar ca 90 miljoner kronor
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i dagens penningvärde. Vi sade att det förmodligen är en likvärdig
summa som kommer att krävas om vi ska få en fullt fungerande och
upprustad kyrka, som kan fungera för de kommande 30 åren. Vi lyfte
också fram tanken på att avyttra slottet för att klara av finansieringen.
Vi beskrev också våra nuvarande kostnader och vår önskan att sänka
den årliga driftskostnaden och lägga mindre pengar på underhåll och
mer pengar på församlingsverksamhet.
Efter församlingsmötet den 31 mars följde tre ytterligare församlingsmöten där vi fortsatte samtalen och processerna kring församlingens framtida boende. Vi upprepade de ekonomiska förutsättningarna.
Vi förde många och goda samtal. Vi våndades och bad tillsammans.
Tidpunkterna då vi möttes var 12 maj 2016, 24 november 2016 och
1 februari 2017.

Administrationsmötet den 16 februari 2017
I våra stadgar kallas beslutande församlingsmöten för administrationsmöte
eller extra administrationsmöte. Ett församlingsmöte i Filadelfiaförsamlingen har ett otydligt beslutsmandat, med det är ett viktigt tillfälle för
samtal, samråd och förankring. När det är en fråga av större vikt för församlingen som ska beslutas, så kallar styrelsen till ett extra administrationsmöte. Ärendet ska alltid anges två veckor i förväg och det är inte möjligt
att ändra i de förslag som styrelsen lägger fram. Administrationsmötet kan
antingen bejaka eller förkasta styrelsens förslag. Detta är en ganska ovanlig
ordning för den som har sina rötter i en församling ute i landet.
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Bakgrunden är att Filadelfiaförsamlingen består av ett flertal olika
enheter på skilda geografiska platser. Det är i dessa enheter, som
man håller församlingsmöten, men när det ska fattas beslut vid ett
administrationsmöte, ska hela Filadelfiaförsamlingen, d v s alla enheter
kallas. För att alla ska ha samma förutsättningar, kan man inte ändra
i dagordningen på ett administrationsmöte. Man kan, som tidigare
nämnts, inte heller ändra i styrelsens förslag till beslut. Det administrationsmötet handlar om är att samtala om det föreslagna beslutet och
sedan förkasta det eller ställa sig bakom det.
Den 16 februari 2017 kallade Filadelfiaförsamlingens styrelse
Filadelfiaförsamlingen i Stockholm till ett extra administrationsmöte.
Skälet till denna kallelse var att styrelsen uppfattade att frågan om utvecklingen av kyrkan i Tyresö och frågan om processen kring Filadelfiakyrkan och slottet båda var frågor av ”större art” och därför borde
hanteras i ett extra administrationsmöte.
Det extra administrationsmötet handlade alltså inte om försäljning
av någon egendom eller upptagande av lån. Det styrelsen ville veta var
om församlingen ville ställa sig bakom de processer som församlingsledningen dragit igång när det gällde utvecklingen av kyrkan i Tyresö
och en eventuell ombyggnad av Filadelfiakyrkan.
Efter ett långt samtal med många inlägg beslöt församlingen enhälligt att ställa sig bakom styrelsens förslag som formulerades på följande
sätt: ”Att uppdra åt styrelsen, tillsammans med projektgruppen, att ta
fram ett affärsupplägg, som omfattar offert för ombyggnad av kyrkolokalen
samt anbud för alternativ användning av slottet för fortsatt beredning i
församlingen”.
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Det fanns alltså vid det tillfället ingen information om vilka olika alternativ som fanns gällande slottet. I tidigare församlingsmöten hade
vi redovisat att vi fått ett förslag från en fastighetsutvecklare som var
beredd att köpa slottet för 95 miljoner kronor och samtidigt bygga om
vår kyrka för 90 miljoner. Men det var inte detta förslag som församlingen tog ställning till. Det församlingen bejakade var att fortsätta
utreda församlingsledningen förslag på en genomgripande ombyggnad av Filadelfiakyrkan och en eventuell avyttring av slottet.
När ett administrationsmöte fattat ett beslut, så är det styrelsens
och församlingsledningens uppdrag att verkställa beslutet. Från våren
2017 fram till slutet av oktober 2017 arbetade ett antal byggkonsulter
fram ett förfrågningsunderlag på ombyggnaden av kyrkan, som vi i
slutet av oktober 2017 skickade ut till en handfull intresserade byggföretag. Deras svar, tillsammans med egna kalkyler ligger till grund för
styrelsens och projektgruppens bedömningar.
Niklas Piensoho

44

bilder på kyrkans
ritningar
45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Slutord
Enligt bibeln består församlingen av människor och inte av organisation och fastigheter. Ändå betyder Filadelfiakyrkan mycket för vår
identitet. Vår kyrka har ett mycket bra läge i hjärtat av Stockholm.
Sankt Eriksplan är knutpunkt för mycket lokaltrafik och vår kyrka
finns bokstavligt talat namngiven på alla Stockholmskartor. Det är ett
fantastiskt värde som vi ska förvalta. Vi står på axlarna av tidigare generationer och där vill vi stå kvar. Från församlingsledningen finns en
uttalad önskan att anpassa vår fastighet till dagens och framtidens
behov och att skapa trygghet och stabilitet kring vårt framtida
boende, så att vi kan fokusera vår kraft på församlingsutveckling.
Att bygga om en äldre fastighet är alltid en utmaning. Att dessutom
bygga om en blå-märkt fastighet, som Filadelfiakyrka, är ännu mer
utmanande. Blå-märkningen betyder att vi inte får förändra utsidan på
huset. Allt vi gör måste ske inom befintliga väggar och tak. Om man
fick drömma om ett hus som kunde rymma vår församlingsverksamhet idag och 20 år framåt så skulle det förmodligen se annorlunda ut
än de ritningar projektgruppen och styrelsen tagit fram på Rörstrands
kyrka och slott.
Men vi är övertygade om att vi ska vara kvar på vår nuvarande
plats och genom det förslag som församlingsledningen nu lägger,
är vi övertygade om att vi gör det absolut bästa tänkbara av vår
kyrka för framtiden!

Filadelfiaförsamlingens församlingstjänare, styrelse och projektgrupp,
Stockholm, maj 2018.
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