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1 INLEDNING

2 UPPDRAGET

Enligt kyrkoordningens 57 kapitel 5 § ska det
för varje församling finnas en församlingsinstruktion. Detta är församlingens grundläggande dokument. Verksamhetsplan och budget
ska utgå från församlingsinstruktionen. Församlingsinstruktionen är bindande.

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

3 OMVÄRLDSANALYS
Den negativa medlemsutvecklingen i församlingen försämrar församlingens ekonomi, inte
minst på lång sikt. Redan nu är den största
åldersgruppen mellan 60 och 65 år och medelåldern kommer att höjas från 45,3 år 2010
till 48,7 år 2020 enligt gjorda prognoser. Detta
innebär att verksamheten bland äldre måste
prioriteras ännu mer än vad vi redan gör.
Samtidigt är det viktigt att möta de yngre och
skapa förutsättningar för att de ska uppleva
församlingens verksamhet som meningsfull
och för att de ska kunna känna sig hemma i
vår församling.
Härnösand blir i allt större utsträckning en
pendlarort. Detta innebär att många församlingsbor har långa dagar på grund av arbetsresor. Därför bör vi överväga om mer verksamhet
för den arbetsföra gruppen i församlingen ska
förläggas till veckoslut.
Det samarbete som finns i samhället med
föreningar, kommunen, länsmuseet m.fl. är
värdefullt och bör om möjligt utökas. Vi vill
vara en kyrka i tiden därför måste vi finnas
där människor är och verka tillsammans med
andra goda krafter. Det är viktigt att vi som
församling finns närvarande och stöttar ungdomsidrotten och föreningslivet.
Försvarsmakten i Härnösand ser kyrkan som
en viktig samarbetspartner, därför måste resurser för samverkan avsättas.
Samarbetet med de andra kristna trossamfunden är viktigt och bör utvecklas. I dagsläget
är det dock inte riktigt klart hur samarbetet i
framtiden kommer att se ut.
Församlingens diakoni blir allt viktigare i
framtiden. Som framgår av omvärldsbeskrivningen så finns det stora behov av hjälp och

stöd inte minst bland flyktingar och andra
utsatta grupper.
Arbetet bland teckenspråkiga och kontakten
med Kristinaskolan kommer även i fortsättningen att finnas kvar trots att andelen helt
döva individer minskar.
Det stora antalet turister som kommer till
Härnösand besöker ofta vår domkyrka, därför
skall arbetet med att behålla och nyrekrytera
katedralvärdar prioriteras.
Vi skall verka för att fler ideella skall finns med
i församlingens arbete i framtiden. Ideellas
medverkan berikar församlingslivet och det är
också en garanti för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd med mångfald och
liv.
Församlingen har i dagsläget förhållandevis få
fastigheter och alla fastigheter behövs för att
vi på ett adekvat sätt ska kunna möta församlingsbornas behov. Vad vi idag kan se är att
inom de närmaste åren så kommer inga större
underhållsarbeten att behöva göras. Det är
dock viktigt att vård- och underhållsplanen för
våra fastigheter hålls aktuell och att planering
av kommande behov sker i god tid, allt för att
kunna säkra församlingsbornas behov även i
framtiden.
Hur vår församlings kommunikation/information kommer att se ut i framtiden blir allt
viktigare. Inte minst av miljöskäl kommer
troligtvis informationen allt mer att styras mot
digitala medier.
I allt arbete som Härnösands domkyrkoförsamling bedriver så skall barnens perspektiv
särskilt beaktas. Detta innebär att i alla beslut
som fattas skall vi titta närmare på och ta
hänsyn till vilka konsekvenser besluten får för
barnen.
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4 PASTORALT PROGRAM
Enligt kyrkoordningen är församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva
undervisning samt utöva diakoni och mission.
Församlingen har ett uppdrag med fyra aspekter som i stora stycken går in i varandra. Allt
annat som sker i församlingen är till för att
främja den grundläggande uppgiften. Till det
går det statliga uppdraget att svara för begravningsverksamheten. Som tidigare poängterats
skall barnens behov alltid vara i förgrunden när
församlingen utför sin grundläggande uppgift.
Ett sätt att garantera att barnens behov beaktas
är att hitta forum där barnen får komma till tals.

4:1 Gudstjänst
Firandet av gudstjänst är kyrkans djupaste uttryck för en levande gemenskap mellan Gud
och människan. Allt församlingsarbete har
gudstjänsten som utgångspunkt och mål.
Till domkyrkoförsamlingens gudstjänster får
vi komma som vi är, med vårt unika jag, för att
söka vår identitet och växa som enskilda individer och kristen församling.
Vår förhoppning är att genom vårt gemensamma gudstjänstfirande få kraft och inspiration
att gå ut i världen och dela med oss evangeliet
om Jesus Kristus. Detta för att hela Guds folk
genom inbjudan till gudstjänstfirande ska få
en möjlighet att finna en plats för livstolkning och ständigt förnyad glädje. Firandet av
den heliga nattvarden intar en särställning för
församlingens möte med Gud. I Härnösands
domkyrkoförsamling menar vi att även andra
gudstjänstformer är viktiga som komplement
till söndagens högmässa. Som varande stiftskatedral har vår församling ett särskilt ansvar att
visa på bredden och möjligheterna i gudstjänstfirandet. Därför är det särskilt viktigt att finna
klockslag och dagar som passar också för dem
som lever mitt i arbetslivet och har familj. En
gång i månaden firar församlingen högmässa
för hela familjen och en fortsatt utveckling av
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den ska eftersträvas, så att barn och ungdomar
får en självklar plats i alla våra gudstjänster. Vår
målsättning är att alla gudstjänster ska präglas
av stor delaktighet. Sång och musik är en viktig
del av gudstjänsten, därför ska körarbetet uppmuntras och stödjas.
De kyrkliga handlingarna, dop, konfirmation,
vigsel och begravning är viktiga mötesplatser
med våra församlingsbor. Därför ska dessa förberedas omsorgsfullt och genomföras med stor
respekt för de människor som berörs.
I domkyrkan firas huvudgudstjänst alla kyrkliga
helg- och högtidsdagar som är allmänna helgdagar. Övriga kyrkliga helg – och högtidsdagar
firas mässa (gudstjänst med nattvard). Minst en
huvudgudstjänst i veckan firas som mässa. Som
huvudgudstjänst kan förutom högmässa firas
julotta och långfredagsgudstjänst.
Veckomässa firas två gånger per vecka.
Teckenspråkiga gudstjänster firas regelbundet.
Målsättningen är att teckenspråk i högre grad
än idag ska finnas med i huvudgudstjänsterna.
Flera korum/gudstjänster firas också på försvarsmakten i Härnösand. Ofta i samband med
större övningar och vid jul.
Församlingen har regelbundet gudstjänster och
andakter på våra äldreboenden.
En gång per vecka har vi kristen djupmeditation i domkyrkan, meditationen upplevs som en
ordlös gudstjänst av de deltagande. Den kristna
djupmeditationen är ett samarbete med Ängekyrkan.
Som tidigare nämnts har vår församling ett
större ansvar att bejaka bredd och mångfald
i vårt gudstjänstfirande då vi är hela stiftets
domkyrka.
I församlingen är fyra prästtjänster inrättade:
Domprost och tre komministrar varav en är
domkyrkokaplan. I församlingen ska minst två
musiker inneha organistexamen eller motsvarande. En av musikerna är domkyrkoorganist.

4:2 Undervisning
Församlingens undervisning måste präglas av
och bäras av tanken på ett livslångt lärande.
Den måste också bejaka den mångfald och
de olikheter som är en kreativ del av församlingens liv. Alla människor har med sina olika
erfarenheter något värdefullt att förmedla till
varandra. En livslång dopuppföljning i olika
former ska bedrivas i församlingen. Ett respektfullt förhållningssätt ska vara grunden och
metodiken för lärandet i vår församling. Vår
metodik ska ständigt vara under utvärdering
och utveckling. Hänsyn ska, om möjligt, tas till
barnfamiljernas situation när det gäller tider
för våra olika verksamheter. En möjlig utveckling är att aktiviteter för barn, i allt högre grad
förläggs till lördagar och söndagar.
Konfirmandarbetet måste ha hög prioritet.
Församlingens konfirmandarbete beskrivs
närmare i konfirmandpastoralen. Det är viktigt
att tillgodose att konfirmationsundervisning
bedrivs för ungdomar med särskilda behov. Vi
ser unga konfirmandledare och Svenska kyr-

kans unga som en viktig resurs i församlingen.
De ska få hjälp, att på dopets grund växa i tro
och ansvar.
Vår körverksamhet bidrar till delaktighet i
församlingens gudstjänstliv och vardagsarbete.
Möjlighet måste därför finnas för barn att från
tidig ålder sjunga i någon av församlingens körer. Det måste också finnas en naturlig fortsättning för körsång upp i vuxen ålder.
Då flera skolor finns inom församlingens
område är alla skolkontakter viktiga. Församlingen fortsätter att bjuda in förskolor och
skolor till domkyrkan för bland annat jul- och
påsksamlingar. Från församlingens sida ska
initiativ tas till samtal med skolledare i kommunen kring hur samverkan kan gå till.
Församlingen deltar också aktivt i flera ungdomsaktiviteter. Bland annat så anordnar
Ångermanlands fotbollsförbund en årlig
fotbollsskola för ungdomar där representanter
från församlingen bidrar med råd och stöd vad
beträffar etik och laganda.
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4:3 Diakoni
Diakoni innebär, att med det ”goda livet” som
mål, hjälpa, påverka, förändra och återställa
livet.
Den diakonala aspekten ska finnas med i all
verksamhet och all anställd personal ska ha
ett diakonalt förhållningssätt i mötet med alla
människor. Vi ska vara lyhörda för människors
behov och förmedla omsorg och omtanke.
I mångt och mycket handlar det om att se,
lyssna och bekräfta.
I våra gudstjänster kommer tjänandet och
omsorgstanken till klart uttryck i förbönen.
Genom förbönen bär vi fram varandra och vår
omgivning med bön om försoning, helande
och nyskapande.
Internationell diakoni bedrivs genom frivilliga
insatser och genom ombudens arbete i Svenska
kyrkans internationella arbete och SKUT.

I domkyrkoparken ordnas varje sommar en
särskild aktivitet som vi i församlingen kallar
för Sommarparken. Syftet med sommarparken, är att på ett lättsamt och otvunget sätt,
möta församlingsbor och turister med diverse
olika aktiviteter såsom gemenskapsträffar och
musik i sommarkväll. I sommarparken tar vi
särskild hänsyn till barnen då vi ser till att det
finns leksaker och specialinriktade insatser för
att möta barns behov av utelek och rörelse.
Exempel på några aktiviteter är ponnyridning,
gosedjursavslappning och cykelskola. Alla
sommarparkens aktiviteter är kostnadsfria,
vilket möjliggör för många att komma.

Vår besökstjänst samordnar hembesök hos
gamla, ensamma och sjuka. En möjlighet att
bearbeta sorg och saknad i samband med
dödsfall erbjuds nära anhöriga genom våra
sorgegrupper. Diakon besöker regelbundet våra
äldreboenden.

För att säkerställa tillgängligheten så har alla
våra lokaler rullstols- och barnvagnsramp.
Domkyrkan, församlingsgården och begravningskapellet har hörslinga och annan ljudförstärkning för att underlätta hörbarheten.

Andakter och gudstjänster på äldreboenden
ordnas regelbundet under året.

4:4 Mission

Olika mötesplatser ordnas för gemenskap och
samtal med olika åldrar och vid olika behov.
Exempel på några sådana mötesplatser är
gemenskapsträffar och samtalsgrupper. Genom
Café Trädgårn erbjuder vi en mötesplats och
ett café för människor med olika bakgrund,
ålder och behov. På Café Trägårn arbetar vi
genom olika diakonala insatser med att tydliggöra människors lika värde och motverka
segregation. Genom att antalet flyktingar och
nyanlända ständigt ökar så måste församlingen
under överskådlig tid avsätta resurser för detta.
Församlingen samverkar med det omgivande
samhällets olika institutioner och organisatio-
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ner inom verksamheter där det är möjligt och
lämpligt, t ex äldreboenden, organisationer för
teckenspråkigt arbete, skolor och förskolor. Katedralvärdar och präster eller diakoner möter
det stora inflödet av turister som årligen besöker vår kyrka. Minst en präst i församlingen
arbetar med telefonsjälavården.

Mission betyder sändning, varje kristen och
hela kyrkan har fått sändningsuppdraget av
kyrkans Herre, Jesus Kristus. Vi är sända
att förkunna evangeliet om Jesus Kristus för
alla folk. I vår tid är mission bland annat, att
föra ut det kristna budskapet med hjälp av
gudstjänst, diakonalt arbete och undervisning. Församlingens satsning på att utveckla
lekmännens, ideellas och övriga medarbetares
engagemang i Härnösands domkyrkoförsamling fortsätter.
För att församlingen ska få god förståelse för
de olika projekt som Svenska kyrkans internationella arbete bedriver, är det viktigt att vi
får kunskap om andra kulturer. Likaså är det

viktigt att vi får information om nya och olika
arbetssätt och om utvecklingen hos församlingar i andra delar av världen. Internationella
gruppen har en viktig uppgift och deras arbete
bör synliggöras och stödjas.
Domkyrkoförsamlingen har en kontinuerlig
kommunikation med olika institutioner och
organisationer inom församlingens gränser, såsom skolor, polis, sociala myndigheter,
vårdinrättningar och pensionärsorganisationer.
Vi har också ett engagemang för nyinflyttade i
församlingen.
Svenska kyrkan i Härnösands domkyrkoförsamling är en del av Svenska kyrkan och vår
kommunikation präglas av de gemensamma
styrdokument som Svenska kyrkan har. Kommunikationen ska tydliggöra vilka vi är, vad
vi står för och vad vi erbjuder. Allt som kommunicerar Svenska kyrkan ska i största möjliga mån bidra till att bygga en positiv bild
av Svenska kyrkan och vad den står för. Vår
målsättning är, att alla församlingsbor ska vara
nöjda med de kontakter de har med församlingens och dess anställda.
Församlingen kommer även fortsättningsvis
att sträva efter att utveckla det ekumeniska
samarbetet mellan trossamfunden i Härnösand
och då särskilt samverkan med Ängekyrkans
församling som tillhör Equmeniakyrkan.

4:5 Verksamhet på andra språk
Församlingen bedriver främst verksamhet på
teckenspråk, men även på finska. Allt detta
med stöd från stiftet. När det behövs stöd
och verksamhet på andra språk anlitas tolkar.
Församlingen vill verka för att särskild hänsyn
tas till nyanländas behov av gudstjänster på
sitt eget språk. Därför ser församlingen till att
det finns biblar på många språk tillgängligt
i domkyrkan. I dagsläget finns biblar på ett
tjugotal språk. Söndagens texter skrivs också ut
på engelska för att så många som möjligt skall
kunna följa med i högmässan. För att ta hänsyn till barnens behov av rörelse och lek även
under gudstjänster så finns ett särskilt lekrum
dit barn kan gå under hela eller delar av gudstjänsten.

4:6 Barnkonsekvensanalys
Barnens bästa ska ständigt vara i centrum vid
planering och genomförande av all vår verksamhet. I arbetet med församlingsinstruktionen har barns och ungdomars behov tänkts in
på alla områden.
Barnkonsekvensarbetet skall fortsätta kontinuerligt i församlingen. Barnens behov skall
beaktas i beredningen inför alla beslut liksom
i arbetet med verksamhetsplan och budget. I
arbetet ingår också att hitta vägar för att ta till
vara barns och ungdomars positiva resurser i
församlingens arbete.

Tor Frylmark						Christina Meltin Westerlund
domprost						ordförande i kyrkorådet

							Lars Zetterlund
							1:e vice ordförande i kyrkofullmäktige
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Bilaga 1
OMVÄRLDSBESKRIVNING
Församlingens medlemsutveckling påverkas av
flera faktorer. In- och utflyttning, antal medlemmar som avlidit, hur många som döps och dessutom in-och utträden ur Svenska kyrkan. Medlemsförändringen år 2013 var en minskning med
281 personer. In- och utträdesnettot var -161,
generationsväxlingen – 122 medan flyttnettot
var + 15. Genomsnittsåldern för medlemmarna
förändras också från 45,3 år 2010 till 48,7 år
2020 enligt gjorda prognoser. Den största åldersgruppen bland församlingens medlemmar är de
som är i åldrarna mellan 60 och 65 år.
Härnösand blir i allt större utsträckning en
pendlarort eftersom många arbetstillfällen försvunnit de senaste åren. Mittuniversitetets kommande samlokalisering till Sundsvall är en av
många faktorer som påverkar arbetsmarknaden
i Härnösand negativt. Många unga människor
lämnar Härnösand efter avslutad gymnasieutbildning för vidare studier på annan ort eller för
att söka arbete på annat håll i landet. Positivt är
att ett inte obetydligt antal personer återvänder
till Härnösand senare i livet, ofta i samband med
pensioneringen. Härnösands kommun tar emot
ett förhållandevis stort antal flyktingar, vilket
också påverkar församlingen. I Härnösand finns
flyktingboende samt hem för ensamkommande
flyktingbarn. Det finns också en hotbild mot
flyktingar som låtit döpa sig och övergått till
kristendomen.
Härnösands föreningsliv är omfattande och kulturutbudet är rikt, likaså är frilufts- och båtlivet
rikt. I församlingen finns flera gästhamnar samt
en sjöräddningsstation. Vintertid finns en mindre slalombacke dit många barnfamiljer söker
sig.
I församlingen finns också flera stora vårdcentraler och delar av Sundsvalls sjukhus är utlokaliserat till Härnösand. Det finns också flera
äldreboenden samt korttidsboende för äldre.
Länsmuseet Murberget ligger i församlingen.
Flera grundskolor finns i församlingen varav en
är en kristen friskola och en är en teckenspråkig skola (Kristinaskolan). Det finns också en
gymnasieskola med flera specialprogram såsom
sjöfart, handboll och curling.

E4 går igenom Härnösand vilket medför att
många turister stannar till när de passerar staden. Det finns en centralt belägen parkering för
husbilar och det finns en stor campingplats dit
många husbilar och husvagnar söker sig.
I Härnösand finns en militärutbildningsgrupp
samt annan militär verksamhet. Genom det
senaste försvarsbeslutet så kommer verksamheten i Härnösand att öka, bland annat så kommer
GMU, den grundläggande militära utbildningen,
som ersatt den allmänna värnplikten, att öka
från tre till sju månader. Detta innebär att unga
människor som gör sin militärtjänst i Härnösand
kommer att stanna under en betydligt längre
period inom församlingens gränser mot vad de
gjort tidigare.
Det finns också en frivillig försvarsorganisation,
sjövärnskåren som varje sommar tar emot ett 80tal ungdomar mellan 15 och 18 år.
Inom församlingens gränser finns flera andra
trossamfund: Ängekyrkans församling. (Equmeniakyrkan), Brunnskyrkan (Equmeniakyrkan och
Evangeliska frikyrkan), Pingstkyrkan och Katolska församlingen. Samarbete sker i Härnösands
kristna samarbetsråd. Ett särskilt samarbetsavtal
finns med Ängekyrkan.
Som på alla andra platser så finns det social
misär i Härnösand, såsom bland annat drogmissbruk och uteliggare. Under det senaste året
har det kommit ett ganska stort antal tiggare
från andra länder. Café Trädgårn som församlingen driver i samarbete med kommunen fyller
en stor funktion när det gäller att möta utsatthet
av olika slag.
Ett förhållandevis stort antal teckenspråkiga
finns i församlingen. Dock har antalet elever vid
Kristinaskolan kraftigt minskat under de senaste
åren inte minst på grund av att allt fler föräldrar
låter operera in cochleaimplantat på sina döva
barn.
Vad beträffar byggnader och andra lokaler så har
församlingen, förutom domkyrkan, en rymlig
församlingsgård, ett begravningskapell, en kyrkogårdsexpedition, två ekonomibyggnader samt
ett tidigare kapell på gamla kyrkogården som
används som förråd till sitt förfogande.
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Bilaga 2
KONFIRMANDPASTORAL

•

vision

•

Konfirmandarbetet i vår församling ska vara
sådant att varje konfirmand kan finna sig själv
i relation till Gud och andra människor utifrån
det dubbla kärleksbudskapet.
Matt 22:37-39

mål

Generellt mål

De generella målen för konfirmandarbetet är att
visa på Svenska kyrkans tro och liv genom att
erbjuda konfirmanderna:
• kunskap om och erfarenhet av att kristen tro
och kyrkans liv handlar om de livsfrågor vi
människor bär på;
• möjlighet att utifrån egna livsfrågor utforska
och pröva kristen tro;
• förtrogenhet med gudstjänst och andakt;
• redskap att forma en trygg identitet och
utvecklas andligt och känslomässigt;
• livsglädje och framtidshopp;
• en erfarenhet av gemenskap i konfirmandgruppen och i församlingen;
• möjlighet att gestalta kyrkans budskap och
närvaro i samhället och i världen;
• redskap att relatera kristen tro till andra
livsåskådningar samt att visa respekt mot
människor med annan övertygelse.

Lokalt mål
Växtplats

Församlingen vill:
att konfirmanderna ska få redskap att forma en
trygg identitet
så att:
• de kan utveckla en genomtänkt livshållning
och en bärande tro
• de får med sig en god självkänsla och att de
duger så som de är
genom att:
• varje individ blir sedd
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var och ens förutsättningar och behov tillgodoses
var och en får möjlighet att möta människor
i olika åldrar och med olika erfarenheter.

Mötesplats

Församlingen vill:
att konfirmanderna erbjuds gemenskap i gruppen och församlingen
så att:
• konfirmanderna kan möta människor med
värdighet och respekt
• genom att:
• använda en pedagogik som främjar grupprocessen
• aktivt inlemma konfirmanderna i församlingens övriga grupper
• väcka konfirmandens engagemang för medmänsklighet.

Reflektionsplats

Församlingen vill:
att konfirmanderna ska få reflektera över sitt liv i
förhållande till andra, till skapelsen och till Gud
så att:
• de kan fortsätta forma sin egen tro och livsåskådning
genom att:
• använda pedagogiska redskap och metoder
som tar alla sinnen i anspråk
• uppmuntra kreativitet
• skapa ett gott samtalsklimat
• ge konfirmanderna tid till eftertanke.

Lekplats

Församlingen vill:
att konfirmanderna ska få del av kyrkans olika
former av gudstjänster
så att:
• de upptäcker och berörs av Gud och ritens
kraft
genom att:
• ge rum åt konfirmanderna i församlingens
ordinarie gudstjänstliv
• forma särskilda konfirmand/ungdomsgudstjänster

•
•

få möjlighet att upptäcka och uttrycka sin
egen andlighet
upplysa om det gudstjänstutbud som finns.

Läroplats

Församlingen vill:
att konfirmanderna ska få mer kunskap om
grunderna i kristen tro
så att:
• de med kritisk nyfikenhet kan ta del av den
kristna traditionen
genom att:
• på ett kreativt sätt presentera kristen tro och
kyrkans tro och liv
• aktivt använda Bibeln och psalmboken
• jämföra andra livsåskådningar med den
kristna.

Kvalitetsmål

Församlingen vill:
• säkerställa kompetensen inom arbetslaget
och se till att det finns tillräckliga resurser
vad beträffar lokaler, material, tid, ekonomi,
personal.
• att varje konfirmand är en nöjd konfirmand
som får vara en ”vandrande reklampelare”.

Kvantitetsmål

Församlingen vill uppnå att minst 40% av kyrkotillhöriga i årskurs 8 konfirmeras om 5 år.

ansvarsfördelning

upplägg och struktur
Planering

Gemensam(ma):
• Årsplanering
• inbjudan
• upptakt
• träffar kring allhelgona, jul och påsk
Terminsplaneringen som är mer specifik skall
ske i respektive grupp.

Inbjudan
•

•

Inbjudan skickas till alla blivande elever
i årskurs 8, både kyrkotillhöriga och icke
tillhöriga (med en tydlighet att det är något
som går ut till alla.)
Påminnelse går ut till dem som inte anmält
sig.

Upplägg

•
•
•
•
•
•
•

Det ska finnas ett gemensamt samtal om
material och metod dvs att vi strävar efter
ett gemensamt innehåll i undervisningen.
arbetet genomförs enligt ”Riktlinjer för
Svenska kyrkans konfirmandarbete”:
arbetet pågår under minst sex månader.
varje konfirmandgrupp får minst 60 timmar
a 60 min.
varje samling är minst 120 min och innehåller en andakt.
att varje grupp ska erbjudas fyra lägerdygn
(utifrån gruppens förutsättningar)
erbjuda olika alternativ för konfirmandverksamhet.
erbjuda ett varierat utbud beroende på
personalens kompetens.

Samordningsfunktion
Konfirmandansvarig i församlingen utses av
domprosten.

•

Konfirmandarbetslag

I enlighet med riktlinjernas krav arbetar ingen
ledare ensam i en grupp som består av fler än 15
personer.
Alla grupper består i regel av minst sex personer.

Består av präster, församlingspedagog, musiker
och diakon. Även andra kan ingå.

Gruppstorlek

13.

Konfirmandarbetslaget

Konfirmandarbetet bedrivs med ett gemensamt
arbetslag innehållande teologisk, pedagogisk,
diakonal samt musikalisk kompetens.
Nya medarbetare introduceras i arbetet och personal erbjuds kontinuerlig fortbildning.

Läger

Varje konfirmand erbjuds minst fyra lägerdygn.

Samverkan

Samverkan sker med Härnösands landsförsamlingar vid inbjudan och vidare i den omfattning
som bestäms för varje år.

Konfirmander med behov av
särskilt stöd

Konfirmationsundervisning erbjuds till ungdomar med behov av särskilt stöd.
Konfirmationsundervisning erbjuds till teckenspråkiga ungdomar.

Gäster och studiebesök

I den mån det är relevant kommer studiebesök
att göras och gäster inbjudas.

Skolkontakter

Församlingen strävar efter att få möjlighet att
informera om vår verksamhet på högstadieskolorna i kommunen.

Gudstjänster

Förutom det som sagts ovan under rubriken
”lekplats” vill församlingen att:
• konfirmanderna ges möjlighet att delta i
kommunionen under konfirmandtiden
• församling och arbetslag förbereds för att ta
emot konfirmanderna på ett bra sätt under
året.
• konfirmandernas gudstjänstupplevelser utvärderas kontinuerligt.
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Föräldrakontakter

Kontinuerlig kontakt med föräldrarna sker under året genom ca två föräldramöten under året
samt genom information via mejl.

Enskilda samtal, själavård, sekretess

Inom arbetslaget finns tillräcklig kännedom om
tystnadsplikt, sekretess och anmälningsplikt.
Denna bör kontinuerligt uppdateras.
De frivilliga ledarna får i sin ledarutbildning
aktuell information och utbildning i vad tystnadsplikt, sekretess och anmälningsplikt innebär.
De får även underteckna en tystnadspliktsförbindelse.
Konfirmanderna får vetskap om vad tystnadsplikt, sekretess och anmälningsplikt innebär.
Enskilda samtal mellan konfirmand och ledare
erbjuds i möjligaste mån.
Kompetens finns inom arbetslaget ang. metodik
för enskilda samtal.

Uppföljning

Församlingens erbjuder alla konfirmerade att bli
ung ledare. Inbjudan sker även till SKU. Inom
ett år efter konfirmationen inbjuds konfirmanderna till en återträff med respektive grupp.

Utvärdering

Samtliga konfirmander får fylla i en utvärdering
efter konfirmationen. Församlingen använder sig
av stiftets utvärderingsformulär.
Utvärdering och kontinuerliga träffar ska ske i
arbetslaget samt med de frivilliga ledarna. Resultatet bör ligga till grund för nästkommande års
arbete.

Unga konfirmandledare

Konfirmerade erbjuds att vara Unga ledare och
får adekvat utbildning för detta. Unga ledare
samt övriga frivilliga deltar i planering samt
uppföljning. Unga ledares kostnader bör tydliggöras i budgeten.

Bilaga 3
KYRKLIGA HANDLINGAR
Dop

Dopet är centralt i vår kyrka. Tre motiv är bärande i dopordningen. Dopet innebär en återupprättad gemenskap (jfr Rom 6:4-5 ”Genom
dopet har vi alltså dött och blivit begravda med
honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så
som Kristus uppväcktes från de döda genom
Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med
honom genom att dö som han skall vi också bli
förenade med honom genom att uppstå som
han.”). Dopet innebär en ny födelse (jfr. Tit
3:4-5 ” Men när Guds, vår frälsares, godhet och
kärlek till människorna blev uppenbara räddade
han oss - inte därför att vi gjort några rättfärdiga
gärningar utan därför att han är barmhärtig och han gjorde det med det bad som återföder
och förnyar genom den heliga anden.). Dopet
erbjuder oss också en livstydning (jfr Gal 3:2728 ”Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er
Kristus. [28] Nu är ingen längre jude eller grek,
slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni
ett i Kristus Jesus.”). Sedan 1 januari 1996 är
dopet huvudvägen in i kyrkan. Kyrkotillhörighet
kan också erhållas genom anmälan. Målet är att
den som blivit kyrkotillhörig genom anmälan
så småningom skall döpas. Föräldrar till nyfödda barn får besök eller ett brev från församlingen med inbjudan till dop samt information
om reglerna för kyrkotillhörighet. Alla odöpta
17-åringar som tillhör Svenska kyrkan får en
hälsning från församlingen med inbjudan till
dop.
I gudstjänstplanen anges de dopgudstjänster
som firas i församlingarna. Vid dopgudstjänsten
bör om möjligt en representant för församlingen
vara närvarande. Dopet sker normalt i kyrkorummet eller på annan plats där huvudgudstjänst
hålls. Om speciella skäl föreligger kan enskilt
dop förrättas vid annan tid och på annan plats.
Vid första lämpliga huvudgudstjänst efter dopet
infogas förbön för de nydöpta i kyrkans förbön.

Vigsel

Idag är äktenskapet en av flera samlevnadsformer. Det är dock viktigt att församlingen ut-

trycker sin uppfattning att äktenskapet är en
Guds gåva och ett heligt förbund, instiftat till
människors hjälp och glädje. Kyrkans roll vid
vigseln är att bekräfta två människors offentliga
ja och löften till varandra. I vigselgudstjänsten
ger kyrkan sin tydning av äktenskapet som kärlekens gåva och ansvar. Före vigselgudstjänsten
leder vigselprästen ett vigselsamtal
med det blivande brudparet. Vigselgudstjänsten utformas i lämplig omfattning med hänsyn
till brudparets önskemål. Möjligheten att låta
släktingar och vänner till brudparet medverka i
gudstjänsten bör tas till vara. Alternativet med
två ringar vid löftena och ringväxlingen bör
lyftas fram. Vid första lämpliga huvudgudstjänst
efter vigseln infogas förbön för de nygifta i kyrkans förbön.

Begravning

Begravningen ingår i ett sammanhang som
sträcker sig från dödsbädden till avskedet vid
graven. Begravningen firas dels för att minnas
och överlämna en människa som gått ur tiden i
Guds händer, dels för ta del av hoppet om evigt
liv genom Jesu uppståndelse. Därför skall griftetalet utformas personligt. Dödens allvar finns
med, men det är kyrkans främsta uppgift att ge
vidare evangeliet om en framtid. Snarast efter det att tid för begravningsgudstjänst blivit
fastställd tar prästen kontakt med sorgehuset
för att bestämma tid för besök. Inbjudan till den
gudstjänst där tacksägelsen uppläses sänds från
församlingsexpeditionen till närmast anhörig.
Kontakten med de anhöriga kräver givetvis stor
lyhördhet och präglas framför allt av omsorg om
de sörjande. Begravningsgudstjänsten utformas
med största möjliga hänsyn till de efterlevandes
önskningar. Vid jordbegravning skall eftersträvas
att gravsättningen sker som en naturlig avslutning av begravningsgudstjänsten. Om en diakon
haft nära kontakt med den avlidna
kan lämpligen också denna medverka vid begravningen. Vid minnesstunden bör begravningsprästen närvara. Minnesstunden skall
prioriteras i arbetsplaneringen. Vid första lämpliga huvudgudstjänst efter dödsfallet infogas
tacksägelse över den avlidne i kyrkans förbön.
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