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högalids församling – en kyrka
för dig och mig
Mikael Mogren, stiftsadjunkt i Västerås
stift, skriver i boken Livets helighet om folkkyrkan. Han frågar sig om det är mängden
människor som deltar i gudstjänster, alltså
statistiken som gör att det är en folkkyrka,
eller om det är demokratin, att folkkyrkan
berättigas på grund av sina beslutande organ där människor med olika bakgrund och
kompetens får vara med och ta beslut om
kyrkans ledning. Han kommer fram till att
båda är viktiga komponenter i den svenska
folkkyrkan, men att ytterst har folkkyrkan
en religiös motivering. Kyrkan ska förmedla
Guds nåd till människorna och nåden ska ges
utan förbehåll. Närheten till vardagslivet och
öppenhet för människans skiftande livssituationer är folkkyrkans kännetecken. Både i
det lokala och det globala sammanhanget har
folkkyrkan uppgiften att vara förkunnare och
försvarare av livets helighet.
Högalids församling är en del av den svenska
folkkyrkan och det är nu dags att titta tillbaka på och summera år 2014 för att se hur
församlingen är en kyrka för och med folket.
I verksamhetsberättelsen för 2014 går det att
läsa om hur Högalids församling på olika sätt
har arbetat med det som Mogren skriver om,
att ha närhet till vardagslivet och en öppenhet för människors skiftande livssituationer,
och att vara förkunnare och försvarare av
livets helighet.
2014 har varit ett förändringens år i Högalids
församling. I maj blev församlingen miljödiplomerad och det firades under Högalids vårfestival. Nya verksamheter har kommit till,
exempelvis kyrkfrukosten innan gudstjänsten
på söndagarna, körhänget med mellanstadiebarn och föräldrafikat med möjlighet till
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samtal med föräldrar som väntar på sina
barn som sjunger i barnkören eller musiklekis, är några av dem. Ett annat arbete som
har startat är det gemensamma ekumeniska
arbetet på Södermalm kring Kafé i Gemenskap. Kaféet erbjuder gratis frukost och en
stunds gemenskap och målgruppen är främst
socialt utsatta, hemlösa, psykiskt sköra och
missbrukare. Under året påbörjade också
Högalids församling arbetet med Funkiskyrkan, bland annat i syfte att undanröja hinder
för barn, unga och unga vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska diagnoser att delta i barnverksamhet,
konfirmation och ungdomsarbete.
Under 2014 har det skett en omorganisation i Högalids församling. Två arbetsledare
tillträdde i april. En diakon blev arbetsledare
för det diakonala teamet och en präst blev
arbetsledare för arbetslaget 0–18+. I maj
tillträdde en förvaltningschef som också blev
arbetsledare för förvaltningsgruppen. Kyrkoherden behöll arbetsledaransvar för präster
och musiker. Fyra verksamhetsområden fick
på så sätt fyra arbetsledare.
Under hösten har de olika arbetsgrupperna
arbetat med att formera sig och hitta fungerande arbetsformer. Flera nya medarbetare
har anställts så som sjukhuspräst, präst som
ingår i det diakonala teamet och en diakon
med inriktning på barn och unga. Under
hösten har en ung vuxen varit anställd på
en ungdomstjänst och ingått i arbetslaget
0–18+. En diakon gick i pension i juli och två
vaktmästare sades upp på grund av arbetsbrist och de avslutade sina anställningar i
september. Det har varit ett år med förändring och förnyelse, välkomnande och avsked.

Den här verksamhetsberättelsen lyfter förutom siffror och statistik fram de verksamheter
som gör skillnad för människor. Verksamheter som berör barn, ungdomar och vuxna.
Satsningar som skapar en hållbar och bättre
miljö. Möten mellan Gud och människa
och möten mellan människa och människa.
Möten där tro och liv diskuteras. Det här
är goda exempel på vad det är att vara en
närvarande, öppen och en hoppfull kyrka,
en folkkyrka. En kyrka för den som söker
meningen med livet eller för den som vill leva
i en kristen gemenskap. En kyrka för dig och
mig.

Anna-Lena Björk
Tillförordnad kyrkoherde
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kyrkorådets verksamhetsberättelse
Kyrkorådet är församlingens styrelse, och
som sådan ytterst ansvarigt för ekonomi och
verksamhet. Kyrkorådet följer uppmärksamt
församlingens utveckling. Här har vi valt att
nämna några av besluten under 2014.

Ny organisation
Året har präglats av beslut om ny organisation och många nyanställningar.
Kyrkorådet har beslutat om ny organisation enligt kyrkoherde Katariina Sjöbloms
förslag. Den innefattar bland annat att två
arbetsledare utsetts, en för diakoni och en för
0-18 år, att en förvaltningschef anställts på
två år, att en församlingsassistenttjänst omvandlats till diakontjänst samt att två vaktmästartjänster tagits bort.
Följande personer har anställts:
Lena Ekberg som komminister i Sjukhuskyrkan på Södersjukhuset.
Joakim Kohls som präst med inriktning
konfirmand och ungdom.
Peter Sandin som präst med inriktning
vuxna och äldre.
Åsa Dysholm som diakon med inriktning
barn och ungdom.
Hedde Lundgren som förvaltningschef.
Eva Rubensson som diakon i Sjukhuskyrkan på Södersjukhuset.

Kafé i Gemenskap
Kyrkorådet beslutade i januari att församlingen bidrar med 50 000 kr till projektet
”Ett kafé för utsatta på Södermalm”. Den
växande verksamheten, som fått namnet
”Kafé i Gemenskap” drivs av Ny Gemenskap
med stöd av kommunen och församlingarna
på Södermalm.
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Fastigheten Sanda såld
Fastigheten Sanda, en tidigare barnkoloni belägen utanför Strängnäs, som varit i Högalids
och Maria Magdalena församlings gemensamma ägo, såldes i oktober för 6,2 miljoner
kronor efter beslut i båda kyrkoråden.

Arbetsgrupper, utbildning
Kyrkorådets ledamöter har ingått olika
arbetsgrupper i Högalids församling, för
bland annat internationellt bistånd, lönefrågor, budgetberedning, fastighetsfrågor och
samverkan mellan Södermalms församlingar.
Kyrkorådet har haft två representanter i
referensgruppen för det diakonala projektet
”Att slippa göra resan ensam”. Kyrkorådets
ledamöter och ersättare har deltagit vid tre
utbildningskvällar i Södermalms kontrakt på
temat ”Uppdrag förtroendevald”.

Budgetinternat
Ett internat för hela kyrkorådet hölls 22–23
maj på stiftsgården Stjärnholm. Stefan Ottosson (BorgA) utbildade övriga ledamöter
och ersättare i budgetfrågor, målkapital och
placeringen av församlingens tillgångar. De
nyligen utsedda arbetsledarna för diakoni,
Margit Gorji respektive 0–18, Anna-Lena
Björk, samt kyrkoherde Katariina Sjöblom
presenterade verksamhetsförslag och planer,
samt kostnader för dessa. Diskussion hölls
om verksamhet, mål och budget för 2015.

Arbetsmiljö
Kyrkorådet avser att varje år genomföra en
arbetsmiljöenkät för personalen, för att stärka arbetsmiljöarbetet. 2014 fattade kyrkorådet beslut om börja med en mer omfattande
genomgång av den psykosociala arbetsmiljön, som kunde genomföras först 2015.

Samarbetet på Södermalm

Ledamöter

I samarbetsorganet Södermalms kontraktsråd har Ellika Hammarlund och Leif Kroon
varit kyrkorådets representanter.
Högalids församling samarbetar med Sofia,
Katarina och Maria Magdalena församlingar
i en gemensam ekonomienhet, med en chef
anställd av Katarina församling. Församlingarna har också en gemensam fastighetschef,
anställd av Maria Magdalena församling.
Den gemensamma ekonomienheten har haft
sina arbetslokaler i Sofia församling.
Målet för samarbetet är en effektivare
administration, för att mer resurser ska gå till
kärnverksamheten. Detta samtidigt som de
fyra församlingarna behåller sin självständighet.
Ekonomienheten har under 2014 tampats
med inkörningssvårigheter, från mer tekniska, som att få olika datasystem att samverka, till att få administrationen i de fyra
församlingarna att löpa enligt samma rutiner.
En omfattande utvärdering gjordes i slutet av
2014. Arbetet fortsätter för att effektivisera
arbetet och nå det gemensamma målet.

Under 2014 har Högalids församlings kyrkoråd bestått av följande ordinarie ledamöter:
Ellika Hammarlund (S), ordförande, Sonja
Gräns (BorgA), vice ordförande, Anne-Marie
”Ami” Hansson Génetay (ViSK), andre vice
ordförande sedan i maj, Martin Siöland (S),
Monica Torsson Sivberg (S), Ingrid Andersson (S), Sten-Erik Moberg (ViSK), Inger
Karlsson (BorgA,) Leif Kroon (kd).

Ersättare
Stefan Hell Fröding (S), Fredrika Holm (S),
Ija Asklöf (S), Åsa Sohlman (S), Lis Engblom
(ViSK), Nathalie Ahlstedt Mantel (ViSK),
Stefan Ottosson (BorgA), Robert Sennerdal
(c), Sofia Modigh (Kr).
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gudstjänsten
Effektmål, 1 år
att skapa förutsättningar för många att
kunna vara delaktiga i gudstjänsten.
att arbeta med att göra gudstjänsten
tillgänglig för dem som är ovana.
att jobba med att förnya gudstjänsten.
att arbeta fram en gudstjänstform som
passar unga människor (MeMakers
och WeMakers) som bor i församlingen.
att göra gudstjänst tillsammans med
personer med kognitiva funktionshinder (Gålöverksamheten och LSSarbetsplatser i församlingen).
att lyfta frågan kring mångfald och vilka
som ryms i Guds församling genom
att fortsatt arbeta med att människor
som ser ut på olika sätt och talar på
olika vis tar plats i kyrkorummet.

2014 har en mängd olika gudstjänster firats i Högalids församling där mäniniskor
fått möjlighet att möta Gud och varandra, i
stora och små sammanhang och i livets olika
skeden.
• Mässa (Varje söndag kl 11, förutom vid
Mässa med små och stora).
• Mässa med små och stora (7 ggr).
• Babygudstjänst (4 ggr).
• Barngudstjänster (varje tisdag kl 9.30
under terminerna).
• Tisdagsmässan (varje tisdag kl 18.30
under terminerna).
• Onsdagsmässan (varje onsdag kl 12).
• Veckomässa i sjukhuskyrkan (varje torsdag kl 13 i sjukhuskyrkans lokaler).
• Ökenmässa (varannan torsdag kl 18
under terminerna).
• Kyrkliga handlingar:
–
Dop
–
Vigsel
–
Konfirmationsgudstjänst
–
Begravning
–
Urnnedsättning.
Under 2014 startades Kyrkfrukosten. En
mötesplats före gudstjänsten med enkel
frukost, gemenskap och möjlighet att få en
uppgift i gudstjänsten.
För att underlätta för fler att följa med
i gudstjänstordningen har agendor med
pictogram har utarbetats. Pictogram är ett
bildspråk utvecklat för personer som saknar
eller har begränsad förmåga att tala, läsa och
skriva.
Som remissförsamling för kyrkohandboksförslaget prövade församlingen under
försöksåret 2013 många nya texter och ny
musik i gudstjänsten genom att använda
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ett antal olika gudstjänstordningar. Under
2014 togs en gemensam agenda fram för att
användas vid alla mässor på söndagar kl 11,
utom vid mässa med små och stora, för att
skapa en känsla av igenkännande och lugn.
I samband med att församlingens ledarutbildning för ungdomar förlagts till några
söndagar varje termin har också fler ungdomar blivit aktiva i gudstjänsten. Ungdomarna
har fått olika uppgifter i gudstjänsten och på
så sätt känt sig mer delaktiga.
Under året har fyra gudstjänster firats som
utformats tillsammans med Gålöverksamheten och LSS-arbetsplatser.

Marknadsföring/information
Annonsering i lokalpress, dagstidningar och i
predikoturer.
Annonsering på anslagstavlor i närområdet.
Information på Facebook på tre olika
sidor, Högalids församling, Gålölägret och
Ung i Högalid. På Gålölägrets Facebooksida
har små filmer lagts ut för att hjälpa personer
som har svårt att läsa att få information om
kommande gudstjänster.
Information på hemsidan
Information i de foldrar som skickats ut
inför stora helger.

Utvärdering av mål
Genomförda aktiviteter uppfyller till viss
del effektmålen. Delaktigheten i gudstjänsterna har ökat och gudstjänsten har blivit
mer tillgänglig för personer med kognitiva
funktionshinder bland annat genom den nya
agendan med pictogram. I gudstjänsterna har
människor i olika åldrar och med olika bakgrund varit synliga och delaktiga och denna
mångfald har berikat gudstjänsterna. Församlingen har kommit en bit på väg i gudstjänstarbetet men har fortfarande mycket
kvar att arbeta med för att skapa ännu större
delaktighet och gemenskap.

Statistik
Siffror utan parentes visar 2014 års siffror.
Siffror inom parentes visar 2013 års siffror.
Gudstjänstdeltagandet i söndagens mässor
ökade med 5 % från föregående år.
Antalet födda barn under år 2014 var 418.
Antalet döpta barn under 2014 var 102. Det
ger en dopfrekvens på 24,2 % av antalet
födda barn i församlingen.

2013

2014

Gudstjänsttyp

Antal

Besökare:

Mässa

61 (62)

6 029 (5 849)

99 (94)

101 (147)

4 144 (5 638)

41 (38)

37 (26)

2 411 (1 802)

65 (69)

Begravningar

196 (232)

6 035 (8 055)

31 (35)

Övrigt (servicehus,

445 (435)

24 377 (20 401)

55(47)

840 (902)

42 996 (44 097)

51 (48)

Dop
Vigslar/välsignelser

Besökare/gtj

avslutningar, vardags-,
ökenmässor, musikgtj etc)

TOTALT:
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Samverkan
Högalids församling har samverkat med FIU
(Föreningen för integrerad ungdomsverksamhet) och med LSS-arbetsplatser (Lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade)
för att göra gudstjänsten mer tillgänglig för
personer med kognitiv funktionsnedsättning.
Församlingen har också samverkat med den
koptiska kyrkan kring ökenmässan. Samverkan har också skett med olika musiker och
artister vid ett flertal musikgudstjänster.
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arbete med barn, unga
och unga vuxna
Barn och familj
Att vara en mötesplats mellan människa
och människa och mellan människa
och Gud.
Att vara en öppen och barnvänlig kyrka.
Att se och bekräfta alla som kommer till
verksamheten, och skapa nära, personliga relationer.
Att genom olika pedagogiska metoder
undervisa om kristen tro.
Att ge möjlighet till samtal, sång och
musik för barn och vuxna.
Att stärka och stödja föräldrar i sin roll
som föräldrar.
Att i 0–18 arbetslaget hitta former för
att möta mellanstadiebarn.
Konfirmand
Att hitta former att ta konfirmandernas
engagemang i församlingen
Att skapa möjligheter för konfirmanderna att utvecklas med hjälp av musik
Att utveckla konfirmandernas delaktighet i att utveckla och utforma gudstjänsten
Att erbjuda minst ett integrerat konfirmationsalternativ för ungdomar med
och utan funktionsnedsättning
Ungdomsarbete
Att hitta former att ta tillvara ungdomars engagemang i församlingen
Att utveckla musiken i ungdomsarbetet
Att erbjuda minst en integrerad verksamhet för ungdomar och unga vuxna
med och utan funktionsnedsättning
Att hitta nya sätt att möta andliga och
personliga behov bland ungdomar
som finns i verksamheterna
Att nå fler ungdomar

Verksamhetsberättelse
I dopet bjuds vi alla in till en gemenskap med
Gud och med varandra. Högalids församling erbjuder sedan många år ett omfattande
arbete med barn och deras familjer. Under
2014 har arbetet för att barn, unga och deras
familjer genom uppväxten ska få möta kyrkan i livets olika skeden intensifierats. Målet
med detta arbete är att de kyrkotillhörigas
relation till kyrkan ska kunna vara livslång,
och att församlingen ska erbjuda mötesplatser under hela livet.
Under året har Högalids församling särskilt satsat på:
• att möta barn i mellanstadieåldrarna och
deras föräldrar
• att utveckla ett integrerat barn- och ungdomsarbete som tydligt inkluderar barn med
funktionsnedsättning och behov av särskilt
stöd
• att utveckla musiken i konfirmand- och
ungdomsarbetet
• att utveckla formerna för barn och ungas
engagemang i församlingen

Barn och familj
Högalids församling har under 2014 erbjudit
mötesplatser för barn och deras föräldrar i
såväl öppen verksamhet som gruppverksamhet och verksamhet i samverkan med andra
aktörer.

Öppen verksamhet under 2014
• Gudstjänster på vardagar och helger.
• Söndagsskola.
• Öppen förskola.
• Påsk- och julspel.
• Familjernas julfest.
• Körhäng.
• Föräldrafika.
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Gruppverksamhet
• Spädbarnsmassage.
• Föräldrar- och barnsång.
• Musiklekis.

Verksamhet för skolåldrarna
• Påsk- och julvandringar.
• Bibeln berättar (vandring).
• På spaning genom kyrkans historia
(vandring).
• Det handlar om döden (vandring).
• Inskolning av fem sjundeklasser, uppföljning med lektionstillfällen.
• Visningar av kyrkan.

Temadagar och särskilda händelser
• Hämta andan.
• Högalids vårfestival.
• Sommarcafé.

Konfirmandarbete
Högalids församling erbjöd under 2014
fyra olika konfirmationsalternativ, varav ett
integrerat för ungdomar med och utan funktionsnedsättning.

Ungdomsarbete
Församlingen erbjuder ungdomskvällar med
program en kväll i veckan under terminerna.
Vid sidan av detta arbete finns det en killrespektive en tjejgrupp. Under 2014 utvecklades arbetet med verksamhet för de äldre
ungdomarna och unga vuxna, 17+.
En gång i månaden erbjuder församlingen
Gålöcafé, en integrerad ungdomskväll för
ungdomar med och utan funktionsnedsättning.
Högalids församling anordnade ett ungdomsläger under 2014.
Församlingens 17+:are ansvarade för att
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anordna en diakonal frukost på julafton och
deltog i julspelet.
Under 2014 förbereddes ett vuxenkonfirmationsarbete med uppstart våren 2015.
Under 2014 inledde församlingen en satsning på utbildning av unga ledare. Ledarutbildningen ges i samverkan med FIU (Föreningen för integrerad ungdomsverksamhet).

Utvärdering av mål
Under 2014 har församlingen inrättat en ny
diakontjänst med särskilt ansvar för barn
och ungdom. Två extra resurser har varit
kopplade till arbetet med barn, unga och
unga vuxna då församlingen haft en ungdomstjänst och en pastorsadjunkt.
Omorganisation har lett till lägre grad av
möjlighet för musiker att delta i församlingens konfirmand- och ungdomsarbete än vad
som var utgångspunkten vid framtagandet av
verksamhetsplanerna.
Genomförda aktiviteter uppfyller uppsatta
mål.

Marknadsföring/information
Information om verksamheterna har spridits
genom foldrar, affischering, annonsering i
lokalpress, dagstidningar och facktidskrifter,
församlingens hemsida samt sociala medier
(Facebook och Instagram). I flera av verksamheterna görs direktutskick med e-post
och papperspost. Inom skolarbete och i konfirmandverksamheten görs också skolbesök.

Statistik
Barn och familj
Aktiviteter och antal deltagare:
• Barngudstjänster, 29 tillfällen, 681 personer.

• Babygudstjänster, 4 tillfällen, 93 personer.
• Söndagsskolan, 26 gånger, 104 personer.
• Spädbarnsmassage, 20 personer.
• Öppen förskola, 117 gånger, 6 110 personer.
• Hedgehogs (engelskspråkig förskoleverksamhet), 31 gånger, 644 personer.
• Påsk- och julspel, 1 252 personer.
• Familjernas julfest, 600 personer.
• Hämta andan, 4 tillfällen, 260 personer.
• Föräldra- och barnsång 0–1 år, återkommande verksamhet varje vecka under terminerna, 70 personer.
• Föräldra- och barnsång 1–3 år, återkommande verksamhet varje vecka under terminerna, 68 personer.
• Musiklekis, återkommande verksamhet
varje vecka under terminerna, 14 personer
• Körhäng för barn och deras föräldrar,
återkommande verksamhet varje vecka med
start höstterminen 2014, 25 personer i snitt.
• Fika för medföljande under tiden för
barnkörerna, återkommande verksamhet
varje vecka med start höstterminen 2014, 10
personer i snitt.

Arbete med barn i skolåldern
• Påskvandring årskurs F–3, 600 personer.
• Julvandring årskurs F–3, 521 personer.
• Bibeln berättar, årskurs 4, 84 personer.
• På spaning genom kyrkans historia, årskurs 5, 66 personer.
• Det handlar om döden, årskurs 6, 81
personer.
• Inskolning av fem sjundeklasser, uppföljning med lektionstillfällen.
• Under 2014 firades sju mässor för små
och stora.
• Deltagarna i församlingens barnverksam-

heter har bjudits in till två utflykter och en
kurs i första hjälpen.
• Högalids vårfestival hade långt över
tusen besökare. Nyinflyttade fick särskild
inbjudan.
• Sommarcaféet med dagliga sångstunder
besöktes av 1 823 personer.
• Högalids församling erbjuder en omfattande körverksamhet för barn och unga, se
verksamhetsberättelse för musiken.

Konfirmand
Aktiviteter och antal deltagare
• VEKO (Veckokonfirmander) Londonkonfirmander, 22 konfirmander, 7 ungdomsledare.
• VEKO Livekonfirmander, 21 konfirmander, 7 ungdomsledare.
• SOKO (Sommarkonfirmander), Finnåker,
19 konfirmander, 13 ungdomsledare.
• SOKO Gålölägret, 19 konfirmander, 10
ungdomsledare.

Ungdom och unga vuxna
Aktiviteter och antal deltagare
• Läger med Svenska kyrkans unga, 50
personer.
• Ledarutbildning, 40 personer.
• Ungdomskvällar under terminerna, återkommande verksamhet varje vecka under
terminerna, 25 personer.
• Killgrupp, fyra tillfällen, 7 deltagare.
• Tjejgrupp, återkommande verksamhet en
gång i månaden under terminerna, 10 personer.
• Gålöcafé, återkommande verksamhet en
gång i månaden under terminerna, i snitt 60
personer.
• 17+, en mötesplats för äldre ungdomar
och unga vuxna, startade under hösttermi13

nen.
• Återkommande veckomässor på tisdagskvällar under terminerna.
• Fyra huvudgudstjänster i samverkan med
FIU (Föreningen för integrerad ungdomsverksamhet) och LSS-arbetsplatser (Lag om
Stöd och Service till vissa funktionshindrade).

Samverkan
Inom barnverksamheten samverkar Högalids
församling med MISA (Metoder för individuellt stöd i arbete/verksamhet) och Serafen
(Psykiatriskt öppenvårdscentrum).
Samverkan med Viljans folkdanslag.
Inom ramen för de aktiviteter som riktar
sig mot barn i skolåldern samverkar församlingen med såväl Högalidsskolan som Mariaskolan genom medverkan i inskolning för
sjundeklassare.
Samverkan med BRÅ (Brottsförebyggande
rådet), socialtjänst, fältassistenter och polis
i det diakonala arbetet kring barn och deras
familjer.
Samverkansmöten med Fryshuskyrkan och
församlingarna på Södermalm samt i närsamhället genom Hornstullsgruppen.
Under 2014 har såväl barn- som konfirmand- och ungdomsverksamheten samverkat
med församlingens internationella grupp.
Församlingen samverkar med Stockholms
stift och Sensus studieförbund.

Miljöarbetet
De varor som köps in till barn- och ungdomsverksamheten är i hög utsträckning
KRAV- och Fairtrademärkta. Sopsortering
sker i löpande verksamhet och vid större
arrangemang. Information i verksamheterna
om församlingens miljöarbete.
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Högalids församling anordnar vid två tillfällen per år klädbytardagar.
Klimatkompensation vid flygresor.

Funkiskyrkan
När Jesus sa: Låt barnen komma till mig,
menade han alla barn.”
Högalids församling påbörjade under 2014
arbetet med Funkiskyrkan i syfte att
• öka möjligheterna för barn, unga och
unga vuxna att delta fullt ut i Svenska kyrkans verksamheter.
• undanröja hinder för barn, unga och
unga vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska diagnoser att
delta till barnverksamhet, konfirmation och
ungdomsarbete.
• arbeta aktivt för att inkludera fler i församlingens samtliga verksamheter för barn,
unga och unga vuxna.
Församlingen arrangerade under 2014
Gålölägret, ett konfirmationsläger som
välkomnar ungdomar från såväl särskola,
grundskola som resursklass. I samverkan
med FIU (Föreningen för Integrerad Ungdomsverksamhet) har församlingen erbjudit
en mötesplats för unga och unga vuxna:
Gålöcafé. Församlingen arrangerade också,
i samverkan med FIU, ett dagläger för unga
vuxna under sommaren.
I samverkan med Föreningen Asperger och
Autism anordnades under året en julkonsert.
Genom samverkan med FIU och flera
LSS-arbetsplatser har Funkiskyrkan erbjudit gudstjänster där personer med kognitiva
funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska diagnoser deltagit i planering, utformning
och genomförande av gudstjänsten.
Högalids församling har under 2014 börjat
använda pictogram i gudstjänstens agendor

för att öka tillgängligheten för dem som inte
kan läsa.
Funkiskyrkan ingår i ett nationellt nätverk
för församlingsmedarbetare som arbetar med
konfirmander och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Högalids församling erhåller riktat församlingsbidrag från Stockholms stift för arbetet
med Funkiskyrkan.
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diakoni
Effektmål, 1 år
Att personer boende på äldreboenden
inom församlingen regelbundet skall
kunna ta del av ett levande gudstjänstliv på platsen där de bor.
Att erbjuda samtal och själavård till
församlingsbor. Att erbjuda dem som
önskar det och som inte själva kan ta
sig till församlingens lokaler, samtal i
hemmet.
Att genom utdelning av församlingens
stiftelsers avkastning samt genom
ekonomisk hjälp från externa stiftelser, stödja och i någon mån lindra den
ekonomiska nöden för familjer och
enskilda personer i för samlingen som
är i störst behov av ekonomiskt stöd
Att möjliggöra och erbjuda olika öppna
mötesplatser och gemenskap för
vuxna och daglediga i församlingen
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Verksamhetsberättelse
Under 2014 genomfördes den nya verksamhetsindelningen. Vid höstterminens början
var det nya diakonala teamet på plats. I
teamet ingår två präster, en diakon, en fondhandläggare samt sjukhuskyrkoteamet där
präst, diakon och pastor ingår. Till det diakonala verksamhetsområdet är också projektansvarig för äldreprojektet ”Att slippa göra
resan ensam” knuten. Under året har församlingens diakon gått i pension och ersatts
av sjukhusdiakonen, som också blivit arbetsledare för det diakonala teamet. Det nya
teamet har under hösten arbetat med att lära
känna varandra och pågående verksamheter,
samt etablerat nya viktiga kontakter.

Gudstjänster och andakter
på äldreboenden
En viktig diakonal verksamhet är besöken
på församlingens äldreboenden. Där finns
medlemmar som inte längre kan eller orkar
komma till kyrkan – därför kommer kyrkan
till dem. Gudstjänster har firats med mycket
sång och musik och efterföljande kyrkkaffe,
samtal och gemenskap. Även vårdpersonal
på de olika boendena har deltagit i gudstjänstlivet på sin arbetsplats.
Under det gångna året har regelbundet
firats gudstjänst och mässor på fem av
äldreboendena i församlingen. Hornstulls
servicehus, Hornskrokens vård- och omsorgsboende samt Kulltorps äldreboende har
besökts varje månad. Vindragarens vård- och
omsorgsboende samt Skinnarvikens seniorboende har besökts varannan månad och
Bergsunds vård- och omsorgsboende vid sex
tillfällen under året.
Inför julen delades en julblomma och en
julhälsning från Högalids församling ut till

boende och personal på varje vårdavdelning
på äldreboendena.
Själavård, stödsamtal samt hembesök
Församlingssjälavården är ett grundfundament. En av de viktigaste verksamheterna
i en församling, där människor får komma
utan motprestation där de är i livet, bli
lyssnade till och bli upprättade. Församlingens alla präster och diakoner har under året
erbjudit och genomfört själavårdande samtal
– i församlingens lokaler eller i hemmen för
dem som så önskat. En del har själva tagit
kontakt med församlingen och efterfrågat
samtal medan andra kontakter uppstått i
de olika verksamheterna. Personal på äldreboendena har förmedlat förfrågningar om
samtal till det diakonala teamet.

Stiftelsehantering
Församlingen förvaltar fem stiftelser vars kapital uppgick till 2 501 700 kr sista december
2014. Under året har församlingens fondkommitté, bestående av fondhandläggare,
präst och diakon, efter noggrann utredning
delat ut stiftelsemedel om 502 748 kr till
ekonomiskt behövande församlingsbor. Därutöver har ett flertal församlingsbor erhållit
hjälp och stöd kring sökande av ekonomisk
hjälp ur externa stiftelser, exempelvis Maria
och Högalids sjukvårdsförening och Stockholms stifts stiftelser.

Besökstjänsten, avslutad verksamhet
Under många år har det funnits en grupp
med äldre personer som gett av sin tid till
besök hos andra ensamma äldre boende i församlingen.
Med åren har denna grupp minskat av
naturliga och någon nyrekrytering till gruppen har inte skett. Som en uppmuntran har

gruppen, både besökarna och besöksmottagarna, årligen bjudits in till en jullunch samt
en vårutflykt. I och med vårutflykten i juni
i år avslutades besökstjänsten i nuvarande
form. De kvarvarande i gruppen bjöds in till
en jullunch tillsammans med andra frivilligarbetare i församlingen.

Träffpunkter
Högalids församling har tillsammans med ledare och Sensus studieförbund erbjudit olika
träffpunkter och studiecirklar under 2014
med externa cirkelledare:
Mindfulness i rörelse – kreativ dans. Frigörande och helande dans har erbjudits varje
fredag under vår- och höstterminen. Någon
föranmälan har inte krävts.
En kurs i akvarellmålning har genomförts
under båda terminerna.
Två kurser i ikonmåleri har genomförts under båda terminerna.
”Känn din stad”, en studiecirkel om Högalid, har erbjudits båda terminerna. Cirkeln
har träffats fem gånger per termin.
Taiji Qigong har erbjudits varje torsdag vid
lunchtid under båda terminerna.

Andra träffpunkter
Måndagsträffen – en stund av gemenskap
för daglediga. Församlingsassistenten har
ansvarat för träffarna i samverkan med
präst, husmor, vaktmästare och frivilliga
medarbetare. Träffarna har omfattat andakt,
kaffe och smörgås till självkostnadspris samt
underhållning.
Andlig vägledning – inom missbruksvård
och rehabilitering. En präst har under året
anlitats som andlig ledare inom 12-stegsprogammet som Capio Maria driver samt
på ”sex-veckors” – en missbruksbehandling
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som drivs av Maria Gamla stans stadsdelsförvaltning.
Omergrupp En fast grupp har under ledning av en präst har träffats för livsnära
samtal kring ett tema. Under 2014 har temat
varit kvinnor i bibeln.
Bibelsamtalsgrupp. En öppen grupp, ledd
av präst, som har mötts kring överenskomna
teman. Under året har man tillsammans läst
och funderat kring andra moseboken.
Under ytan. De torsdagar då ökenmässa
inte firats, har S:t Ansgarskapellet varit en
öppen mötesplats för samtal och fördjupning
med olika teman och föreläsare. Ett återkommande tema har varit skuld och skam belyst
ur traditionellt kristet, judiskt och psykoterapeutiskt synsätt och teori.

Uppsökande verksamhet
I februari 2014 öppnade Kafé i Gemenskap
i Söderhöjdskyrkan vid Mariatorget. Kaféet
är öppet måndag–fredag kl. 09.00–12.00 och
erbjuder gratis frukost och en stunds gemenskap. Målgruppen är främst socialt utsatta,
hemlösa, psykiskt sköra och missbrukare.
Kaféet har också blivit en fast punkt och
varm plats för de utsatta EU-medborgare
och romer som vistas kring Mariatorget.
Som del av det ekumeniska samarbetet på
Södermalm har Högalids församling under
hösten representerats av en präst varje tisdag
förmiddag. Dessa förmiddagar har inneburit
många samtal med gäster och personal. Relationer har etablerats och fördjupats. Utöver
denna närvaro har representanter från församlingens diakonala team funnits med vid
de samrådsmöten som hållits under hösten.
Präst har även funnits med vid de kafékvällar
(Kväll i Gemenskap) med avslutande mässa
som hållits i Söderhöjdskyrkan en gång i
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månaden. I denne verksamhet knyts kontakter med församlingens övriga verksamheter.
Ett exempel är att gäster från kaféet funnits
med både vid kyrkfrukost och gudstjänst, vid
julaftonsfrukosten samt på måndagsträffen.
Frälsningsarméns sociala center
Medarbetare har funnits med i andaktsliv,
medverkat vid fester och sammankomster
samt haft ett samarbete kring ekonomiskt
stöd till hjälpsökande. Högalids församling
bidrar även ekonomiskt till verksamheten.
Eftersom de medarbetare som i huvudsak tidigare haft kontakten med centret slutat, tog
det nybildade diakonala teamet under hösten
kontakt med och gjorde ett studiebesök för
att etablera ny kontakt, men också för att se
hur vi kan samverka för att komplettera varandra i vårt gemensamma arbete och ansvar
för socialt utsatta och drabbade människor.
Inför sommaren liksom inför julen beslutade
fondkommittén att ur stiftelsemedlen bevilja
Frälsningsarméns sociala center ett bidrag på
20 000 kronor från Högalids församling.

Utvärdering av mål
Gudstjänster och mässor har firats enligt ett
schema och målet får anses vara uppnått.
Vanligtvis har präst, musiker och diakon
varit med vid gudstjänsterna. Teamet har
erfarit god uppskattning från både boende
och personal.
Målet att erbjuda själavård och stödsamtal i kyrkans lokaler eller via hembesök har
uppnåtts.
Arbetet med fondhantering och målet att
lindra ekonomisk nöd har uppnåtts. Man
kan inte med säkerhet säga att verksamheten
når de mest behövande i församlingen men
utifrån de ansökningar som inkommit under
året har målen uppfyllts relativt väl. Ett nog-

grant förberedelsearbete har föregått varje
beslut om ekonomiskt bidrag. Alla ansökningar som lett fram till beslut, bifall som
avslag, har delgivits ansökaren via personligt
brev.
Målet att möjliggöra och erbjuda olika
öppna mötesplatser och gemenskap för vuxna och daglediga får anses vara uppfyllt tack
vare goda gruppledare, Sensus studieförbund
och medarbetare i diakonala teamet.
De samtalsgrupper som planerades för
äldre, ensamstående föräldrar och kring ”Att
bli pensionär” har inte genomförts. Samarbetet med Maria Magdalena församling
kring singelaktiviteter har inte heller kunnat
genomföras.

Marknadsföring/information
Information om möjlighet till själavård och
samtal finns angivet på församlingens hemsida.
Eftersom många känner till att präster och
diakoner erbjuder samtal hör människor
av sig till församlingen vid sorg eller annan
livskris.
Information om församlingens stiftelsehantering har skett genom annonsering och
kontakter med församlingsbor via församlingsanställda.
Information om församlingens träffpunker
har skett genom församlingens informationskanaler, sociala medier, upptryckta foldrar,
annonsering i lokalpressen samt genom samverkanspartners informationsvägar.

Statistik
53 gudstjänster och 7 mässor har genomförts
på äldreboenden med i snitt 19 deltagare per
tillfälle.
Mindfulness i rörelse har genomförts varje

fredag under vår och hösttermin och det har i
snitt kommit 12 personer till varje tillfälle.
I akvarellmålningskursen har 13 personer
träffats varje måndag under båda terminerna.
Två ikonmålningsgrupper har träffats varje
måndag och onsdag under terminerna med
13 deltagare totalt.
Taiji qigong har erbjudits varje torsdag
under terminerna med drop in med ett snitt
på 20 deltagare per gång.
Omergruppen har träffats varannan vecka
med 10 deltagare.
Bibelsamtalsgruppen har träffats varannan
vecka med i genomsnitt 10 deltagare.
Under ytan har genomförts vid några tillfällen per termin med mellan 7–40 deltagare
per gång.

Samverkan
Planering av gudstjänstscheman samt utvärderingar har gjorts tillsammans med personal
på respektive äldreboende.
Kontakt och information har förmedlats
till andra stiftelser där församlingsborna
också kan ansöka om ekonomiskt bistånd. I
viss mån har också hjälp med ansökningsförfarandet förekommit. Ett särskilt och nära
samarbete finns upparbetat sedan många år
med Maria och Högalids sjukvårdsförening
som har till exempel har möjlighet att bevilja
bidrag till kostsamma tandvårdsbehandlingar.
I arbetet med de olika träffpunkterna har
samarbete skett med olika ledare, ideella
medarbetare och Sensus studieförbund.

Miljöarbetet
Det diakonala teamet har arbetat utifrån den
miljöpolicy som finns i Högalids församling.
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att slippa göra resan ensam
Effektmål, 1 år
Projektet Att slippa göra resan ensam
syftar till att utveckla ett äldrevårdande arbete som stämmer väl överens
med människors behov och församlingarnas diakonala uppdrag.
Projektets effektmål är att:
Visa på vilka behov som finns hos
äldre boende i Maria Magdalena och
Högalids församlingar
Etablera nätverk med olika aktörer som
möter äldre inom såväl offentlig som
privat och ideell sektor
Erbjuda verksamheter som stämmer
överens med de behov som finns och
de mål församlingarna har för det
diakonala arbetet
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Verksamhetsberättelse
Att slippa göra resan ensam är ett samverkansprojekt mellan Maria Magdalena och
Högalids församlingar. Projektet har sedan
starten initierat till och startat ett flertal
aktiviteter i båda församlingarna. Påtagligt
är att församlingsborna gärna rör sig över
församlingarnas gränser, och välkomnar
detta samarbete.
Arbetet med gudstjänster på äldreboenden
har fortskridit med strävan att utveckla och
förbättra gudstjänstformen. Under ”kyrkstunderna” har målet varit att använda sig
av arbetsmetoderna reminiscens, validation
och realitetsorientering, i syfte att skapa en
trygg, bekräftande och givande stund med ett
tydligt fokus på gemenskap.
Inspirationsföreläsningar kring att leda
kyrkstunder på äldre- och demensboenden
har genomförts på begäran i olika församlingar i Stockholms stift samt på Svenska
kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala.
Vid ”träffar för daglediga”, så som Måndagsträffen i Högalids församling och Mariavännerna i Maria Magdalena församling,
har målet varit att besökarna inte ska vara
passiva konsumenter av underhållning utan
ökad interaktivitet har därför eftersträvats.
Det har gjort att träffarna delvis har ändrat
karaktär. Besöksstatistiken visar på ett ökat
deltagande på båda träffarna.
Under höstterminen 2014 har sex studiecirklar erbjudits projektets målgrupp. Dessa
studiecirklar har omfattat tre träffar vardera
och alla har snabbt blivit fulltecknade. Cirklarna som erbjudits har varit kostnadsfria för
deltagarna och haft tämligen spridd tematik.
Under året har fyra ”kropp- och själgrupper”
genomförts i samarbete med Sensus studieförbund. I gruppen erbjuds man att genom

rörelse och samtal få bearbeta livsfrågor i
grupp. ”Kropp och själ” vänder sig till personer som känner att de lever med nedstämdhet. Kombinationen rörelse/samtal har visat
sig vara mycket god, och deltagarna uttrycker glädje och förvåning över hur bra de mår
sedan de börjat delta i dessa grupper.
Med hjälp av två kursledare och musiker,
har projektet erbjudit och drivit två grupper
”sångverkstad för mogna röster”. Den ena
gruppen har träffats under ett helt år och den
andra gruppen under hösten.
Efter förfrågan från verksamhetschef på
vård- och omsorgsboende har en serie etikseminarier ägt rum med personal på det aktuella boendet. All personal har erbjudits delta
vid två tillfällen.
Under både vår- och höstterminen 2014
har två pensionerade psykologer erbjudit
sina tjänster till projektet. De har kunnat erbjuda tio kostnadsfira samtal till tre personer
vardera per termin.
Under året har ett flertal personer bett
om samtalsstöd och själavårdande samtal.
Många önskar få hembesök och har då
erbjudits detta. Själavårdande samtal har
också erbjudits ett antal personer boende på
demensboende. Några boende har erhållit
samtal vid livets slut.

Utvärdering av mål
Genomförda aktiviteter uppfyller målen för
äldreprojektet.

Marknadsföring/information
Äldreprojektets olika aktiviteter har marknadsförts inom respektive församlings befintliga informationskanaler samt genom
annonsering i lokalpressen på Södermalm
liksom affischering och informationsfoldrar
hos samarbetspartners.

Statistik
”Kropp och själ”, fyra grupper om nio deltagare per grupp har träffats vid sex tillfällen
vardera. En anställd, en arvoderad ledare.
Studiecirklar, sex cirklar med följande
teman; litteratur, Maria Magdalena församlings historia, kvinnoliv på Södermalm i ett
historiskt perspektiv, att dokumentera sin
livsberättelse samt att bli trygg i hanterandet
av sin mobiltelefon.
”Sångverkstad för mogna röster”, två
grupper. Den ena gruppen om ca 30 deltagare har träffats vid 32 tillfällen deltat på
två terminer. Den andra gruppen har haft 23
deltagare och träffats vid 12 tillfällen. En av
ledarna har varit arvoderad.
Etikseminarium har erbjudits all personal
på de sex avdelningarna på Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende under höstterminen. 20 personer totalt har deltagit. Personalen har delats in i tre grupper och varje
grupp har erbjudits två seminarietillfällen.
Psykologsamtal, sex personer har erhållit
tio kostnadsfria samtal

Samverkan
En projektanställd präst ansvarar för äldreprojektet. Samverkan har skett med musiker
från båda församlingarna liksom diakoner
och präster, husmödrar, vaktmästare, informatörer och administrativ personal.
Externa samverkanspartners har varit:
Två externa psykoterapeuter, Nytorgsträffen
Tellus fritidscenter, Södermalms stadsdelsförvaltning, Viljan, äldrepsykiatrin, hemtjänsten, Vingslaget – en del av Bräcke diakoni,
Vardaga m fl.
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musik
Effektmål, 1 år
Samtliga grupper ska regelbundet medverka i mässor och musikgudstjänster
både enskilt och tillsammans med
andra grupper
Samtliga grupper ska träffas för repetitioner regelbundet
Samverka internt och även med externa
aktörer
Bevara och utveckla musiken kvalitativt
vid gudstjänster och mässor
Samla människor från olika sammanhang oberoende av ålder och bakgrund som deltagare och åhörare
Tillgodose människors musikaliska
behov och önskemål i samband med
förrättningar
Fullfölja och utvärdera arbetet med konfirmander med musikinriktning
Fullfölja och utvärdera arbetet med
musik för äldre inom ramen för det
diakonala projektet
Öka intresset för orgeln som instrument
och orgelspel för barn i åldern 9–12
år via satsningen sportlovsorgel
Som en följd av sportlovsorgel erbjuda
enskild undervisning till orgelintresserade barn
Fortsätta satsningen på ungdomskör
Öka antalet besökare vid våra musikgudstjänster till 12 000 (2013: 8 842;
2012: 10 577.)
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Verksamhetsberättelse
Musiken har en fortsatt viktig roll i gudstjänster och kyrkliga handlingar, och kyrkomusikerna lägger mycket tid på att bemöta
och tillgodose de önskemål som uppkommer.
Grupperna deltar ofta i mässor och andra
gudstjänster, samt musikgudstjänster.
Satsningen sportlovsorgel genomfördes,
med välbesökta musikgudstjänster under
vardagarna, mindre välbesökt på helgen,
vilket vi tar med oss framöver.
De yngre körgrupperna; barnkören, diskantkören och lilla ungdomskören, satte på
hösten upp en musikal, ”Mot hjärtats mitt”,
av Karin Runow som handlar om barns utsatthet och längtan efter att bli sedda. Många
av körbarnen deltog också när musikalen
framfördes i Uppsala på det nationella kyrkomusiksymposiet.
Vi musicerar även utanför Högalidskyrkan.
Högalids motettkör deltog i en internationell
körfestival i Wien där kören erhöll gulddiplom och kyrkomusiker Maria Norberg vann
pris som festivalens bästa dirigent.
Under adventstiden är det stor efterfrågan
på musik i kyrkan, och många välbesökta
musikgudstjänster arrangerades, däribland
luciakonserterna som projektkören och lilla
ungdomskören deltog i. De 2000 gratisbiljetterna tog slut på 30 minuter. Dessutom framförde Högalids vokalensemble en scenisk
version av Bachs juloratorium, del 4–6.
Kororgeln fyllde 30 år, vilket uppmärksammades med två konserter i maj i samband
med Högalids vårfestival och på Kristi himmelsfärds dag.
Den rika instrumentala verksamheten där
kyrkans förnämliga läktarorgel, kororgel och
continuo-orgel, flygel och cembalo använts
kontinuerligt såväl solistiskt som i ensembler

av olika slag har fortsatt. Regelbundna orgelkonserter äger rum, en gång per månad, med
en högkvalitativ och omväxlande repertoar,
då både läktarorgeln och kororgeln används.
Dessutom har sommarserien med konserter
på fredagar kl 20 under juli månad fortsatt,
där utbudet varit växlande med olika ensembler och organister som framfört musik
alltifrån folkmusik till jazz och klassiskt.
En kyrkomusiker har deltagit i konfirmandarbetet, och även om ingen ungdomskör startade år 2014 har relationerna till
ungdomarna stärkts inför starten av en ungdomskör i januari 2015. En annan kyrkomusiker har arbetat med en anti aging-grupp
på Tanto servicehus där 23 äldre personer
träffades 12 gånger.

Utvärdering av mål
Målen är till stor del uppfyllda, men avsaknaden av en kyrkokör gör att vi har ännu
svårare att ta emot alla de körsångare som
vill sjunga hos oss. Vi nådde inte vårt mål att
nå 12 000 musikgudstjänstbesökare, men positivt är att vi hade fler besökare under 2014
jämfört med 2013. Orgelundervisning kunde
inte erbjudas till intresserade barn, på grund
av hög arbetsbelastning.

Marknadsföring/information
Marknadsföring har skett bland annat skett
genom annonser i dags-, lokal- och fackpress, samlingsaffischer i kyrkan och runt om
i församlingen, ”Lyssna”-folder i kyrkan och
på hemsidan samt publiceringar på Facebook.
Medlemmar i grupperna får inför evenemang digitala filer för att göra reklam på Facebook, Twitter, Instagram samt via e-post.

Statistik
Totalt genomfördes 53 musikgudstjänster
under året, med 9637 besökare. (2013 genomfördes 43 musikgudstjänster, med 8842
besökare).
Högalids änglakör (för 6-åringar, endast
vårterminen): 18 medlemmar
Högalids barnkör (för 7–8-åringar)			
17 medlemmar
Högalids diskantkör (för 9–11-åringar)		
22 medlemmar
Högalids lilla ungdomskör (för 12–14-åringar) 14 medlemmar
Högalids vokalensemble: 16 medlemmar
Högalids kammarkör : 35 medlemmar
Högalids motettkör: 49 medlemmar
Högalids chorus: 8 medlemmar
Högalids kyrkokör (endast vårterminen)		
64 medlemmar
Högalids kammarorkester: 18 medlemmar
Anti aging-grupp: 22 medlemmar
Sammanlagt: 283 medlemmar

Samverkan
Grupperna samarbetar ofta med varandra,
framförallt orkestern som regelbundet samarbetar med flera olika körer.
Inom församlingen samverkar musikerna
med vaktmästare, husmor, präster, pedagoger, ekonomi, informatör och bokning varje
vecka.
Externa samverksansaktörer:
Stockholms kyrkosångsförbund, Sensus
studieförbund, frilansmusiker, Konserthuset,
Musikscen Hjorthagen, Sollentuna församling, Stockholms stad, Kungl. Musikhögskolan, kyrkomusiker i stiftet.
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Miljöarbetet
Vi köper i möjligaste mån originalnoter eller
hyr notmateriel för att minska kopiering.
Grupperna använder porslin eller kaffemuggar som kan återvinnas när de fikar vid
övningarna. Inköp görs via husmor.
Belysningen släcks i samband med att vi
lämnar lokalerna.

24

sjukhuskyrkan på södersjukhuset
Effektmål, 1 år
Utveckla och arbeta vidare med kommunikation och nätverkande internt
på sjukhuset och externt i sjukhuskyrkans sammanhang i Stockholm och
med kristna församlingar på söder.
Fortsätta inbjuda till gudstjänst i olika
former samt fördjupa och utveckla
arbetet med musikens roll i sjukhuskyrkan.
Bedriva enskilda samtal med patienter
och samtal med närstående, enskilt
eller i grupp.
Arbeta med personalstöd i olika former.
Delta i regelbunden handledning och
fortbildning för teamets medlemmar.
Upprätthålla kontinuerlig bemanning
och beredskap i sjukhuskyrkan.
Börja sondera möjligheter att bedriva
andlig vård inom ASIH.

Verksamhetsberättelse
Sjukhuskyrkan är en ekumenisk arbetsplats
och själavårdsteamet består av präst, pastor
och diakon. Sjukhuskyrkan har under året
hållit öppet alla vardagar kl 9–16 samt haft
beredskap dygnet runt under helgtid med
undantag för några veckor under semesterperioden.
Meditationsrummet och sjukhuskyrkans
lokaler är centralt placerade. Det påverkar arbetssättet, som kan liknas vid att ha
en öppen mottagning dit människor kan
komma, vilket gör att bemanningen på plats
är mycket viktig. Utöver denna bemanning i
sjukhuskyrkans lokaler besöks patienter och
närstående på de olika vårdavdelningarna.
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att
bedriva samtal med patienter, anhöriga/
närstående och personal. Sjukhuskyrkan
möter anhöriga både enskilt och i grupp
och personal i reflektionsgrupp/handledning. Under 2014 hölls tillsammans med de
andra sjukhuskyrkoteamen i Stockholm en
samtalsgrupp för familjer som förlorat barn i
samband med eller strax efter förlossningen.
I samverkan med lekterapin på Sachsska
barnsjukhuset hölls två stödgrupper för barn
som förlorat en förälder.
Gudstjänster, konserter och enskild andakt
Varje torsdag har firats veckomässa i meditationsrummet. Under året hölls också andra
former av gudstjänster, främst begravningar
av barn som dött i samband med förlossningen. På alla helgons dag inbjöds dessa barns
familjer till en minnesstund i S:t Ansgarskapellet.
Två konserter har arrangerats. Första advent anordnades en konsert i entréhallen med
Högalids motettkör och innan jul en konsert
i aulan för sjukhusets personal med en en25

semble ur S:t Jacobs ungdomskör.
Enskilda andakter har hållits vid sjukbäddar och i samband med dödsfall men även
i meditationsrummet. Sjukhuskyrkan har
också samverkat med olika kliniker angående minnesstund när personal avlidit.
Under hösten har erbjudits extra närvaro
vid de stora helgerna med möjlighet till
samtal och ljuständning. Detta har upplevts
meningsfullt.

Övrig verksamhet
Tillfälligt avbrott, vägledd avslappning, är
en uppskattad verksamhet som fortsatt under
året.
Sjukhuskyrkans team har även tagit emot
studiebesök från olika vårdutbildningar och
medverkat i några klinikers fortbildningsdagar, bl a i Södersjukhusets traineeprogram
för nyanställda sjuksköterskor.
Sjukhuskyrkans personal har medverkat
vid bearbetande samtal/debriefing efter traumatiska händelser, främst på Sachsska barnoch ungdomssjukhuset.
På onkologkliniken har sjukhusdiakonen
medverkat i olika fallgenomgångar kring
etiska dilemman och konflikter i arbetsgruppen.
En viktig del av verksamheten är att ständigt göra sjukhuskyrkans arbete känt för
vårdpersonalen, som ofta byts ut. Detta har
bl a gjorts genom att bjuda in olika grupper
av medarbetare på sjukhuset till informellt
”kyrkkaffe” i sjukhuskyrkans lokaler. Det
är ett trevligt sätt att lära känna varandra
bättre, byta erfarenheter och hitta nya vägar
till samarbete.
Under hösten 2014 har teamet besökt
avdelningarnas personalmöten för att presentera sjukhuskyrkan, och samtala tillsammans
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om hur sjukhuskyrkan skulle kunna vara en
resurs i deras arbete.
Teamets medlemmar har regelbundet deltagit i handledning och fortbildning, bl a under
sjukhuskyrkans årliga fortbildningsdagar i
oktober som denna gång ägde rum i Växjö.
Under året har sjukhuskyrkans personal
med stöd av diakonala teamet i Högalid
bemannat sjukhuskyrkan alla vardagar samt
upprätthållit beredskap dygnet runt under
helger och alla röda dagar.
Sonderande samtal har förts tillsammans
med diakonala teamet i Högalid om möjligheten att bedriva andlig vård inom ASIH
(Avancerad sjukvård i hemmet). Stockholms
stift har under hösten tillsatt två deltidstjänster för strukturellt arbete kring detta.
I den dagliga kontakten med patienter och
vårdpersonal har teamet under året reflekterat kring och blivit djupt berörda av människors sociala utsatthet. Både vårdpersonal
och teamet upplever att den sociala utsattheten ökat och blir synligare inom vården. Att
möta det är nytt i verksamheten och något
som är svårt och väcker mycket tankar och
känslor inför det samhälle vi lever i. Det
kan exempelvis handla om patienter som är
medicinskt färdigbehandlade men där inte
någon annan instans i samhället tar emot,
eller patienter som ska skrivas ut till hemmet men går ut till hemlöshet. Detta utmanar
sjukhuskyrkan på olika sätt, som har efterfrågats mer och förfrågningar har kommit på
diakonala insatser som inte kunnat utföras.

Utvärdering av mål
Merparten av effektmålen handlar om att
fortsätta upprätthålla den verksamhet som
sjukhuskyrkan bedriver. Till exempel att
inbjuda till gudstjänster och bedriva samtal

med patienter och anhöriga – enskilt eller
i grupp samt erbjuda personalstöd i olika
former samt hålla sjukhuskyrkans lokaler
öppna dagtid. Dessa mål har uppnåtts på ett
bra sätt.
Personalsituationen i sjukhuskyrkan under
året har påverkat möjligheterna till nytänkande. Arbetet präglades under våren av vakanssituation, dels innan sjukhusprästtjänsten tillsattes i slutet av april och dels genom
omorganisationen i Högalids församling. En
ordinarie diakon har inte funnits en på plats,
utan tjänsten har upprätthållits av vikarierande diakon från mars till december.
När det gäller målet att utveckla och fördjupa musikens roll i sjukhuskyrkan har det
försvårats av att musikertjänsten under delar
av året inte innehafts av ordinarie musiker.

Marknadsföring
Sjukhuskyrkans externa och interna hemsidor har regelbundet uppdaterats. Sjukhuskyrkans folder har funnits tillgänglig i
Sjukhuskyrkans foajé. Inför påsk, advent
och jul har det delats ut informationsblad
om verksamheten till de olika avdelningarna,
mottagningarna, personalavdelningen och
administrationen. Inför julen delades julgåvor ut i form av en liten chokladask till alla
avdelningar samt servicepersonal, dels som
uppmuntran och tack för gott samarbete,
dels för att påminna om att sjukhuskyrkan
finns. Adventskonserten i entréhallen liksom
julkonserten för sjukhusets personal har
också varit ett sätt att synliggöra kyrkan på
sjukhuset. Under hösten har sjukhuskyrkan
skildrats i ett bildreportage i Södersjukhusets
personaltidning ”Vi på SÖS”. Reportaget
handlade om gränsöverskridande möten i
vården.

Samverkan
Samarbete med andra personalkategorier på
sjukhuset eftersträvas. En del kliniker och enheter har Sjukhuskyrkan ett närmare samarbete med, t ex kvinnoklinikens kuratorer och
barnmorskor Sachsska barnsjukhuset, kommunikationsavdelningen och obduktionsavdelningen. Det beror både på verksamhetens
natur och på personliga kontakter.
Sjukhuskyrkan har en naturlig samverkan
med sjukhusets ledning genom teamets kontaktperson vid sjukhusservice.
Sjukhuskyrkoteamet står också till förfogande i sjukhusets PKL-organisation (psykologisk/psykiatriskt krisstödsledning) och
sitter med i sjukhusets etiska råd.
I vardagsarbetet möter Sjukhuskyrkan
troende från olika religioner som kommer
för bön i kyrkans lokaler. Sjukhuskyrkan har
ett gott samarbete med företrädare för andra
kyrkor och religioner.

Miljöarbetet
Sjukhuskyrkan följer Södersjukhusets miljöpolicy.

Statistik
• Veckomässa har firats vid 50 tillfällen
tillsammans med 199 deltagare.
• ”Tillfälligt avbrott” – vägledd avslappning har erbjudits vid 46 tillfällen och har
sammanlagt haft 429 deltagare.
• Enskilda samtal med patienter vid 258
tillfällen, med anhöriga och närstående vid
150 och enskilda samtal med personal vid 57
tillfällen.
• Under 2014 hölls 7 reflektionsgrupper
med personal.
• Avskeds- och bisättningsandakter har
hållits vid 21 tillfällen.
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• Minnesstunder för sjukhuspersonal som
avlidit, vid några tillfällen, varav en gång i
aulan med ca 100 deltagare.
• Utryckningar under beredskapstid vid
28 tillfällen. Dessutom har vid flera tillfällen
hållits rådgivande samtal med personal per
telefon samt förmedlats kontakter med andra
trosföreträdare.
• Bearbetande samtal/debriefing för sjukhuspersonal, polis och ambulanspersonal
efter traumatiska händelser vid tre tillfällen.
• Ärendegenomgång med personal vid
svåra patientfall vid tre tillfällen.
• Två vigslar, tre dop och en barnvälsignelse (enligt Equmeniakyrkans ordning) har
genomförts under året.
• Sjukhuskyrkan har under året haft 13
begravningar av barn som dött innan eller i
samband med förlossningen eller strax därefter.
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informationsarbetet
Effektmål, 1 år
Genom information ska vi bidra till att
skapa positiv bild av och stärka människors relation till Svenska kyrkan
Högalids församling. Kärnvärdena för
kommunikation är närvaro, öppenhet
och hopp.
Det ska öka delaktigheten och förståelsen för hela församlingens verksamhet, både internt och externt.
Kvaliteten på informationsarbetet ska
höjas. Fler ska på ett tydligare sätt
involveras i detta.
Vi ka tydligare kommunicera församlingens sätt att vara kyrka och vad
Svenska kyrkan står för. Vara en
(alternativ) röst i samhället.
Alla tillfällen till kommunikation ska
tillvaratas, till exempel dop, konfirmation, vigsel, begravning, konserter och
gudstjänster. Alla aktiva – personal,
förtroendevalda, ideella, verksamhetsdeltagare – kan ses som bärare
av budskapet och ambassadörer för
verksamheten.

Verksamhetsberättelse
Löpande information om församlingsverksamheten genom annonsering i ”Södermalmsnytt” vid ca 25 tillfällen under året. Inför hösten formaliserades ett samarbete med
Sofia församling, där vi genom att varannan
vecka köpa en helsida som församlingarna
delar på, blir synligare i tidningen.
Verksamhetsfoldrar: Barn och ungdom,
Lyssna, Träffpunkter och Kropp & själ. Utkommer terminsvis men uppdateras kontinuerligt. Sommarfolder med ”all” verksamhet.
Kalendarier och veckoaffischer. Affischering av alla förekommande evenemang.
Agendor, specialagendor och konsertprogramblad löpande under året. Nya fasta
agendor med pictogram.
I samband med fastan (Hunger), påsk och
jul hade söderförsamlingarna också gemensam budskaps- och verksamhetsannonsering.
I samarbete med övriga församlingar på
Söder arrangerades återigen en temavecka –
Hunger 2014.
Församlingen finns sedan 2010 på Facebook. Flera gånger i månaden får vi förfrågningar om exempelvis konserter, eventuella
biljetter, öppettider, men det kan även vara
frågor eller kommentarer av mer teologisk
art. Ambitionen är att svara så snart som
möjligt, och att rätt person ska ge detta svar.
Det sker oftast inom någon timme.

Utvärdering av mål
Under hösten 2014 pågick förberedelser för
att starta den sedan tidigare planerade redaktionsgruppen, nu med namnet Team kommunikation för att bredda uppdraget.
Det finns material om Högalids församling
och vår verksamhetsansvariga att ta med till
olika sammanhang, såväl i pappersform som
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digitalt. Anställda förses med material att
dela/skicka ut eller läsa upp inför skärskilda
händelser.
Finns plats över i annonser och på musikprogram och agendor, aviseras kommande
verksamheter. Anställda uppmanas att vara
aktiva i arbetet med Sociala medier.
Det hushållsdistribuerade Församlingsbladet Påsktid/Vårfestival/Allhelgonatid/
Adventstid … i Högalid är ett centralt och
identitetsskapande informationsmateriel.
Tove Hennix illustrationer som pryder omslagen har blivit välkända och efterfrågas av
privatpersoner som vill köpa trycken. Utkom
fyra gånger under 2014. Folderns publicering
leder ofta till kontakt eller interaktivitet.
Med regelbunden annonsering och marknadsföring inom press och sociala medier;
DN, SvD, Metro, Södermalmsnytt och Facebook ökar förutsättningarna för att synas
och även nå nya målgrupper.
Den dialog som Facebook ger möjlighet till
är viktig då vi är medvetna om att församlingens information och kommunikation lätt
blir enkelriktad och samtalsprägeln i församlingens tilltal behöver förstärkas. Under året
publicerades på sidan flera inlägg om exempelvis hållbar utveckling, fairtradearbete och
Svenska kyrkans internationella arbete, och
varför detta är viktigt för församlingen.

Statistik
Församlingens Facebooksida hade ca 1 400
gillanmarkeringar vid årets början och drygt
1 600 vid årets slut.
Analysverktyget för Svenska kyrkans
webbplattform är fortfarande ganska trubbigt, men under utveckling.
”En vanlig dag” har vår webbplats ca 50–
70 besökare. Under sommaren är det betyd30

ligt färre, sällan över 30. De flesta besökarna
hittar oss via, i tur och ordning: google,
adressen hogalid.se (omdirigering sker omedelbart), adressen svenskakyrkan.se/hogalid
och facebook. Därefter kommer en rad andra
sökomotorer. Luciadagen, med sina dubbla
konserter och mässa mes små och stora gav
absolut flest besökare: 418 reäffar.
De sidor som visats mest är startsidan,
kontakt, personal, öppna förskolan och information om advents/luciabiljetter.
De sökord som använts mest för att hitta
till oss är Högalidskyrkan och Högalids
församling (med olika variationer) samt
öppna förskolan.

Samverkan
Samverkan inom församlingen
Informatören samverkar med större delen av
personalen i församlingen.

Samverkan på Söder
Samverkansarbetet mellan församlingarna
på Södermalm i informationsfrågor fortsätter. Det handlar bland annat om annonsering, medlemsvårdsfrågor och utveckling
inom sociala medier.
Den gemensamma webbplatsen, portalen
himmelochjord.nu, som var tänkt som en
plats för interaktivitet har använts i princip
enbart för konfirmationsinfo och dess anmälningsfunktion. Den är under avveckling.
Eftersom behovet av gemensamma informationsplattformar ökar, då fler och fler samarbetsprojekt drivs mellan församlingarna,
undersöker informatörerna möjligheterna för
Södermalms kontrakt att använda Svenska
kyrkans intranäts- och webbplattform för
detta arbete (något som egentligen bara är

möjligt för församlingar, stift och nationell
nivå).
Den gemensamma ”Hungerveckan” arrangerades, och avslutade fasteinsamlingskampanjen. Även detta år gjordes en tillfällig
gemensam webbplats och Facebooksida.

Samverkan i stiftet och på andra nivåer
Församlingens informatör ingår i Stockholms stifts informatorsnätverk, och har ofta
kontakt med andra informatörer, främst på
Södermalm men också i flera andra församlingar.
Informatören har deltagit i en liten arbetsgrupp som arbetar med att framställa en
gemensam kommunikationsplan för Stockholms stift.

Miljöarbetet
Vi använder oss av miljöcertifierade tryckerier, försöker anpassa upplagan av trycksaker
på en adekvat nivå.
I den mån det är möjligt återanvänds konsertprogram och agendor.
Informationen har också en central roll i
det miljöarbete som bedrivs i församlingens
miljödiplomeringsarbete. Inte bara församlingens eget miljöarbete är viktigt, vi vill
också vara inspiratörer och ambassadörer
och berätta om hur miljöarbete kan bedrivas
och varför det är angeläget. Bland annat har
församlingens miljögrupp träffat kontraktets
fastighetschef, samt företrädare för Katarina
församling för att diskutera och tipsa om
miljöfrågor och diplomeringsarbete. Informatören har representerat församlingen i
Stockholms stifts miljönätverk.
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förvaltningen
Verksamhetsberättelse
Under maj månad anställdes en förvaltningschef på en visstidsanställning om två
år. Verksamhetsområde 0–18+ samt verksamhetsområdet diakoni har fått egna verksamhetsledare som har både personal- och
budgetansvar. Alla tre verksamhetsansvariga
rapporterar till kyrkoherden.
Församlingen har fortsatt med samverkan
inom Södermalms kontrakt och har tillsammans med de tre andra församlingarna arbetat med den nybildade ekonomienheten
Ekonomienheten har arbetat under ledning av ekonomichefen. En del av de system
som ekonomienheten använder sig av har
varit bristfälliga. Det har varit en av anledningarna till att församlingen under hösten
har fått sena eller inga rapporter alls från
ekonomienheten, en annan har varit brister i
organisationen.
Under senare delen av hösten gjordes en
utredning kring ekonomienheten för att genomlysa problematiken.
Tillsammans med de tre övriga förvaltnings/kansli- respektive administrativa cheferna i församlingarna på Södermalm har
”förvaltningskollegiet” bildats. Det är ett
sammarbetsforum för gemensamt administrativt stöd.
Under våren 2014 sades två vaktmästare
upp på grund av arbetsbrist och de slutade
sin anställning 30 september. Förvaltningschefen har under året sett över behov av,
och planering för vaktmästare, både fast
anställda samt även timvikarier. I slutet av
året lades schemat om till treveckorschema
vilket har minskat behovet av timanställda
vaktmästare.
Husmor har tillsammans med förvaltningschefen sett över kostnaderna för begrav32

ningskaffe vilket resulterat i att Högalids
församling inte längre har en gräns för hur
många gäster som kan tas emot. Husmors
lönekostnad tas nu ut som serviceavgift.

Samverkan
Samverkan inom Södermalms kontrakt
mellan administrations- och ekonomifunktionerna. Ett förvaltningschefskollegium har
bildats och man har haft regelbundna möten. Kyrkoherdar och förvaltningschefer har
också bildat ett kollegium och har träffats en
gång i månaden.

Miljöarbetet
Förvaltningen har genom förste vaktmästaren deltagit i församlingens miljögrupp under
våren. I maj blev Högalids församling miljödiplomerad och detta firades i mässa för små
och stora under Högalids vårfestival.

Diagr1

Statistik över kyrkotillhöriga i Högalids församling

årsskiftet 2014/2015
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Diagr3

Statistik gällande Högalids församling, årsskiftet 2014/2015
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