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Gudstjänstlivet
Antal besökare i Gudstjänster 2005
Totalt 45 785 st (jämfört med 2004; 48 022 st)
Vigselgudstjänster
3%
Skolavslutningar, andakter på
Servicehus m m
27,5%

Begravningar
13,5%

Dopgudstjänster
12%

Musikgudstjänster, konserter
22%

Högmässor/Högmässogudstjänster
14%
Veckomässor/gudstjänster etc
7,5%

Målen för 2005 var att öka antalet gudstjänstdeltagare och att nå ut till nya
grupper av människor. Som ett exempel på att nå ut till nya gudstjänstdeltagare
kan nämnas att hösten 2005 uppfördes för tredje gången i Stockholms historia
mässan När det känns som allt har brustit. Det är en interaktiv mässan som är
skriven av Ingela Bendt och bygger på att ge uttryck för känslorna efter en
skilsmässa genom ritualer.
– Vi har sett att mycket runt omkring oss handlar om förluster och därför kände
vi att den här mässan kunde hjälpa människor med bearbetningen genom
ritualerna, säger kyrkoherde Per Axerup.
Familjemässorna fortsätter att utvecklas och de besöks av allt fler. 2004
hade familjemässorna 616 gudstjänsdeltagare vilket ökade med 347 personer till
963 deltagare under 2005. En annan positiv utveckling under året var att det blev
nödvändigt att byta namn på ungdomsmässorna på tisdagskvällarna till
kvällsmässa eftersom de inte alls bara kom ungdomar längre.
Olika typer av Gudstjänster 2005
Antal Gudstjänster 913 st (jämfört med 2004; 1089 st)
Vigselgudstjänster
2,6%
Skolavslutningar, andakter på
servicehus m m
21,9%

Begravningar
26,6%

Musikgudstjänster, konserter
6,8%

Dopgudstjänster
16,6%
Veckomässor/veckoguds-tjänster
18,7%
Högmässor/
Familjemässor
6,8%
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Kyrkorådet ville år 2005 satsa på arbetet med gudstjänstutveckling. Per Axerup
berättar om att han är med i en styrgrupp som arbetar med att förbättra
gudstjänstlivet i Högalids församling. Det har bildats en gudstjänstgrupp där
Birgitta Söderberg som är en kontraktsanställd präst med inriktning på
gudstjänstutveckling är med.
– Det handlar främst om att arbeta med de vanliga söndagsgudstjänsterna
klockan elva och om hur vi ska bygga relationer och öka antalet deltagare, säger
Per Axerup.
Att hålla kyrkorummet öppet för enskild andakt och att inbjuda till samtal med
präst och diakon var något kyrkorådet också ansåg viktigt. Kyrkan är öppen
varje vardag och alla är välkomna in. Ett arbete med att göra vapenhuset mer
lättillgängligt har påbörjats. Både i avseende att inte bli överöst av information
men också för att vapenhuset ska kännas mer välkomnande.
– Tyvärr går det inte att bemanna kyrkan med en präst eller diakon som sitter och
väntar på eventuella samtal. Det är resursslöseri, säger Per Axerup.
I gengäld är det nära till församlingsexpeditionen och Per Axerup har en
telefon som det alltid är välkommet att ringa på vid behov av en präst.
Satsningen på Bibelstudium och Bibelskolor för vuxna är framskjutet och
ambitionen är att det ska komma igång våren 2007.
Att utarbeta en plan för gudstjänstlivet på servicehusen pågår. De boende blir
bara äldre och sämre vilket gör att man måste börja gå ut mer på avdelningarna.

Kyrkomusiken
Det första målet för 2005 var att behålla musikutbudet vid nuvarande höga nivå
men med färre konserter. Det har dock inte blivit färre konserter 2005 i
jämförelse med 2004. Musikerna har istället försökt spara in pengar på olika sätt.
Anna-Lena Engström har gjort det bland annat genom att sänka
arvodeskostnaden för solister och musiker.
Något som har minskat är antalet visaftnar. Från att ha varit sex stycken på ett år
är det numera endast en per termin.
Under året har den regelbundna verksamheten med orgelkonserter en gång i
månaden i Högalids OrgelSerie fortsatt. Däremot har sommarkonserterna på
fredagskvällarna under juli månad dragits ner från sju till fem stycken.
I målen stod det att minst 90 % av församlingens egna musikevenemang ska
vara gratis och så har det varit. 9 % av konserterna har haft inträde 2005, det vill
säga tre konserter har kostat 80 kronor.
Den pedagogiska verksamheten i samband med körövningarna för Ängla- och
Barnkören har fortsatt under 2005. Detta för att ge barnen större möjlighet att
lära känna ”sin” kyrka. Under året har barnkörerna medverkat i familjemässorna
och på Vårfestivalen framfördes ”Bara var barn” av Karin Runow. I år hölls
”Barnens luciatåg” med barnkörerna den 2:a advent. Det blev uppskattat både av
småbarnsföräldrar, andra besökare och körsångarna själva. På själva Luciadagen
sjöng Ungdomskören sitt program från Liverpool-resan.
Att omstarta ungdomskören som en fortsättning på konfirmand- och
barnkörsarbetet var också något kyrkorådet ville satsa på 2005. Anna-Lena
Engström har fått med sig fyra konfirmander till ungdomskören. Hon har nu
utökat till två ungdomskörer. De träffas en timma vardera samma kväll och har
viss gemensam repertoar.
Att se över instrumenten skulle göras 2005 och det har gjorts och görs ännu.
Musikerna har tänkt mycket på var, när och hur instrumenten använts. Den 13
februari invigdes den nya continuo-orgeln av Nils Larsson och Göte Widlund.
Det är ett orkesterinstrument och köptes för att öka närheten till orkestern som i
sin tur ger bättre samspel. Att ta den i bruk var ett av målen för 2005 och den har
används åtskilliga gånger, både på stora konserter som Magnificat av Bach och
på vanliga högmässor.
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Ytterligare mål för 2005 var att samarbeta med andra kyrkomusiker i kontraktet.
Som exempel kan nämnas att Högalid gospel har sjungit tillsammans med både
Sofia och Maria Magdalena gospel i en Gospelkonsert.
Antal aktiva i Högalids församlings körverksamheten 2005:

Änglakören + Barnkören: 35 st
Diskantkören: 15 st
Lilla ungdomskören: 9 st
Stora ungdomskören: 11 st
Högalids gospel: ca 60 st
Kammarkören: 42 st
Kammarorkestern: 25 st
Motettkören: 50 st
Tornblåsare: 4 st
De stora händelserna för musiklivet i Högalids församling 2005

Det har spelats in två skivor i Högalids församling under året. Dubbel cd-n Tre
orglar i Högalidskyrkan med Nils Larsson är en utav dem. Nils Larsson berättar
att han är väldigt nöjd med skivan, inte bara av personliga skäl utan också för att
den förstärker församlingens anseende bland musikintresserade. Skivan speglar
utveckling och renovering av läktarorgeln med nytt kombinationssystem,
speltekniska och klangliga förbättringar. Syftet har även varit att dokumentera
instrumenten efter sin egenart med lämplig repertoar.
Den andra skivan är Dop i Högalid, som spelades in på två dagar i juni under
ledning av Ewa Lena Kansbod. Alla musiker har varit engagerade på något sätt i
den här skivan och bland annat kyrkoherde Per Axerup sjunger på den. Den är
tryckt i 2000 exemplar och den ska skickas hem till alla nyblivna föräldrar i
Högalids församling för att på så vis försöka öka dopfrekvensen. Samt att visa
på den stora mångfald av psalmer som finns i vår psalmbok.
En annan stor höjdpunkt under det gångna året är resorna som skett. En gick till
Liverpool med ungdomskören och Anna-Lena Engström. Nils Larsson följde
med som organist. Kyrkorådets nya ordförande Kristina Sandström var också
med. Resan var ett samarbete med SKUT. En annan resa gick till Italien med
Kammarkören, den 4-7 maj. Där sjöng de bland annat i S:t Marcuskyrkan i
Venedig. Musiken som framfördes var nordisk och italiensk, allt under ledning
av Ewa Lena Kansbod. Nils Larsson var organist.
Johannespassionens uppförande den 20 mars var ett nytt tänk för Göte Widlund
genom ett samarbete med dramaturgen Anders Lindberg.
– Innan hölls seminarier om hur vi skulle arbeta med verkets konstruktion och
hur det kunde framföras mer sceniskt med placering av kör, recitatör och aktörer,
säger Göte Widlund.
Kammarkören har under året utvecklats och fått fler medlemmar, främst i
herrstämmorna. Ensemblen har medverkat vid ett flertal mässor och konserter.
Kammarkören gjorde en gemensam konsert tillsammans med Motettkör,
Kammarorkester och Tornblåsare på första advent. Ett musikaliskt långsiktigt
mål är att vidareutveckla kammarkören genom att låta kören sjunga i mindre
ensembler och även solistiskt. Att sjunga utantill är också ett led i utvecklingen,
samt ett fortsatt samarbete med en sångpedagog.
Hösten 2005 startade Anna-Lena Engström en chorus bestående av fyra
musikstuderande. De är näst intill självgående. Anna-Lena Engström träffar dem
inte mer än någon gång i månaden. De har varit med och sjungit ett antal gånger
på Södersjukhuset, något som Anna-Lena Engström tycker är viktigt. Istället för
att stå och sjunga för de få som orkade ta sig till Sjukhuskyrkan så gick de ut på
avdelningarna och sjöng, vilket visade sig vara uppskattat. Det drogs dock in på
grund av besparingar.
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Barnverksamheten
En dopstrategi har utvecklats för att få fler dop i församlingen. Dop-cd:n som
nämnts tidigare under Musikverksamhet är en av dessa stora satsningar som
fullföljts. Dopstrategi-gruppen har även arbetat fram en mängd olika utskick
som barn och barnfamiljer får. Det är bland annat: Grattis till ditt barn,
doppåminnelse samt Grattis på ettårsdagen för ditt dop!
Ett annat lite mindre men dock lika viktigt steg är att Anna-Lena Björk
tillsammans med församlingspedagog Carolina Magnusson eller vikarierande
församlingspedagog Carina Lundborg har besökt Öppna förskolan och
barngudstjänsten för dopinformation. Detta görs två gånger per termin.
– Direkt efteråt brukar det alltid komma fram en eller två föräldrar som vill döpa
sina barn. Ibland har besöken även väckt följdfrågor om dop och till och med
vigslar, säger Liselotte Johanson, förskolelärare.
Detta är också ett steg närmare det kyrkorådet ville satsa på 2005, att öka
kontakten med föräldrarna i barnverksamheten. För att få en djupare kontakt
med föräldrarna har barnverksamheten ordnat med olika föredrag, t.ex. Våga
vara förälder och håll kärleken levande med Alf B Svensson, psykolog.
Att föräldrar har ett behov av kontakt och att få prata är något Carina Lundborg
har märkt av. På föräldra- och barnsången är inte musik och sångstunden det
viktigaste för föräldrarna.
– De kommer till oss för är en stunds samvaro och chans att få prata med mig
och andra vuxna, säger Carina Lundborg.
En positiv utveckling har de som arbetar med barnverksamheten märk under året
beträffande barngudstjänsten. Det kommer allt fler barn och föräldrar dit. För att
öka kontakten med kyrkan i Öppna förskolan så följer Anna-Lena Björk, präst,
med dit och fikar efter barngudstjänsten.
Vårfestivalen var ytterligare en av satsningarna för 2005. Det gick bra, var stort
och positivt. Partytältet med barnklädesloppmarknad var en bra lösning, säger
Liselotte Johanson. Andra aktiviteter för barn under vårfestivalen var bland
annat ett besök av clownen Manne och korvgrillning.
Ett av målen för 2005 var att öka den externa kontakten med skolorna. Den har
inte ökats men inte heller minskat.
– Daghem, förskolor och skolor med barn från två till nio år besöker oss en gång
per termin säger Liselotte Johanson.
– Och barn mellan tio och tolv år besöker oss en gång om året, tillägger Carina
Lundborg.
Barnen kommer på besök för att delta i någon av de vandringar och spel
som Högalids församling gör om julen, påsken, döden och Bibeln.
2005 hämtade ca 20 barn Bibel för barn genom att
Högalids församling bjuder in alla 6-åringar i
församlingen till en familjemässa på våren då de
får den. De som inte kan komma på
familjegudstjänsten välkomnas att hämta en bibel
på församlingsexpeditionen. Till hösten skickar vi
ut ett uppföljningsbrev, säger Anna-Lena Björk. I
uppföljningsbrevet står det att läsa om Högalids
församlings barnverksamhet. För de som inte
hämtade någon Bibel för barn skickas även en
påminnelse om den möjligheten.

Carina Lundborg i
en vandring som
jungfru Maria

En av de två stora höjdpunkterna 2005 är att Barnoch Familjegruppens samarbete har utökats.
– Alla riktar in sitt arbete mer på familjemässorna
nu, säger Anna-Lena Björk.
Carina Lundborg säger att hon upplever det
som väldigt stimulerande och positivt!

Den andra höjdpunkten är att öppna förskolan fick en fast grupp för två- till
femåringar.
– Detta gör att jag lättare kan planera verksamheten rent pedagogiskt, säger
Liselotte Johanson.
En fast grupp ökar också tryggheten i gruppen och fungerar som en
förberedelse för de barn som ska börja på dagis. Även kontakten med föräldrarna
har fördjupats när det blev en fast grupp. Det är 21 barn och 12 föräldrar
anmälda till den fasta gruppen. 2005 togs en grupp i öppna förskolan bort och
ersattes år 2006 med två fasta rytmikgrupper för barn mellan fyra och sex år.

Ungdomsarbetet
Den antagna planen om konfirmationsarbetet 2005 innebär att konfirmanderna
har tre valmöjliheter. De kan läsa på tisdagskvällar, på helgerna eller åka på ett
läger över sommaren. Det blev ingen helgläsning 2005, för det var bara fyra som
anmälde sig.
Alla som konfirmerades 2004 tillfrågades om de ville bli ledare för 2005 och 13
tackade ja. Några har slutat men efter 2005 års konfirmationer är ledartalet uppe
i över 20 personer.
– Många ledare är ett tecken på att konfirmationsläsningen får bra betyg, säger
Anders Sjöberg. För som han säger, de skulle inte vara kvar här om de inte
gillade det!
Den första kullen har fått en ledarutbildning. De som är ledare nu hjälper
till samtidigt som det är viktigt att alla känner sig sedda och viktiga. Samtidigt
som det är lika viktigt att konfirmanderna själva inte kommer i skymundan för
alla ledare.
Under 2005 konfirmerades 36 personer i Högalids församlings regi.15 av dessa
är folkbokförda i en annan församling.
Anna-Lena Björk har märkt en tendens de senaste åren att en del unga som har
det struligt söker sig hit till kyrkan.
– De kommer varje vecka till konfirmandundervisningen. Det är roligt att de
söker sig hit, säger hon.
De två skolorna som Högalids församling har kontakt med är Mariaskolan och
Högalidsskolan. Anders Sjöberg är med i nätverken kring de här skolorna och på
Högalidsskolan håller han även i inskolningen sedan ca 10 år tillbaka. Under
inskolningen pratar Anders Sjöberg om kyrkan och om begreppet livskvalitet
förutom att han tillsammans med ungdomarna skriver ett kontrakt på hur de ska
behandla varandra.
– Långvariga relationer är viktigt och leder till bra samtal och förtroende med
både lärare och elever, säger Anders Sjöberg.
Anna-Lena Björk berättar om att Gunilla Lindén, som nu är föräldraledig,
också har en bra relation med Högalidsskolan. Där är Gunilla Lindén med i
skolans krisgrupp och i samband med Tsunaminkatastrofen var hon till exempel
där.
Bus-föräldrar är en mötesplats för föräldrar till barn som är ute och stökar. De
träffas i en av församlingens lokaler. Anders Sjöberg och polisen är med och
berättar vad som händer där ute och får på så vis upp föräldrarnas ögon. Men
gruppen är också lika viktig som stöd för föräldrarna.
– Stöket verkar ha avtagit lite och kanske är det denna grupps förtjänst, säger
Anders Sjöberg.

Diakonin
Översynen som gjorts på antalet diakonala tjänster i Högalids församling
resulterade i att Karin Mårtensson tillfrågades att arbeta 30 procent med enbart
fondhantering. Några saker fick läggas ner så som Onsdagsträffen till exempel.
Men Måndagsträffen utökades istället.
Att lekmän ska bli mer aktiva i den diakonala verksamheten fungerar väl. Thore
Rosenberg berättar om Självhjälpsgrupperna. De kräver ingen stor
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personalinsats utan det är till största delen medlemmarna i självhjälpsgruppen
som driver den. Thore Rosenberg startar igång verksamheten sedan klarar de sig
utan honom. Men han finns kvar som kontaktman om de skulle behöva honom.
Just självhjälpsgrupperna i sig var något kyrkorådet särskilt ville satsa på 2005.
Det har varit ungefär tolv aktiva självhjälpsgrupper under året. De har rört
ämnen som ”att växa upp i en dysfunktionell familj”, skilsmässor och om att
”leva utan släktingar”.
Lekmän är frivilliga inom fler verksamheter. Under jul följer en frivillig med när
de traditionella blommorna och julhälsningarna delas ut bland de äldre i
församlingen. Patrik Johansson har även en ideell medhjälpare till kyrkbussen.
Men kanske märks detta mest i det som kallas Kyrkans besökstjänst. Vilket går
ut på att äldre besöker äldre i en organiserad form.
– Det bygger på spontana kontakter och personkemi. Det är ingen extra
hemtjänst utan bygger på det sociala värdet och ett ömsesidigt utbyte. Någon att
umgås med eller som kan följa med till banken, tandläkaren och liknande, säger
Patrik Johansson.
Idag har Patrik Johansson 15 namn på sin lista över besökare men tyvärr
tunnas skaran ut ju fler år som går.
Kontakten med socialtjänsten sker främst genom fondarbetet som rör enskilda
hjälpsökande. Vilket är det Karin Mårtensson arbetar med.
– Vi har även kontakt med Frälsningsarmén för Högalids församling stödjer
deras dagverksamhet som de har här i Hornstull, säger Patrik Johansson.
Kyrkbussen har fått utökad rutt men åkt färre gånger under
2005. Från att ha haft upp till 13 turer per år halverades nästan
antalet till sju turer per år. Den utökade rutten var ett försök att
genom att stanna på platser mellan servicehusen också nå
församlingsbor som ville ta sig till kyrkan men fortfarande
bodde hemma. Det har dock inte varit givande, endast två
personer har utnyttjat detta. Men från servicehemmen kommer
det fortfarande kyrkbussanvändare. Under 2005 hade
kyrkbussen 97 passagerare. Vilket ger ungefär 14 passagerare
per kyrkbusstur. Det är varken en minskning eller ökning
jämfört med de senaste åren.
Diakonala höjdpunkter i Högalids församling 2005

En av två höjdpunkter under året som gått är enligt Thore Rosenberg
självhjälpsgruppen Eld som icke släckes ut, för människor som drabbats av
utbrändhet och är på väg tillbaka. Den går ut på att deltagarna målar sina inre
bilder utifrån ett bestämt tema. Till exempel ”Mötas och skiljas”. Bilderna blir
sedan till underlag för samtal i jag-form.
Den andra höjdpunkten, enligt Thore Rosenberg, var att En lugn stund tog form
på riktigt. Det är ett slags stilla öppet hus i St. Ansgarskapellet under en timma
med möjlighet till läsning, samtal, kortmassage och att bara sitta i det vackra
rummet. Även endagsretreaten Hämta Andan som hålls två gånger per termin är
en höjdpunkt. Där når Högalids församling en stor grupp medelålders kvinnor.
Nästan alla med mer eller mindre utbrändhetssymtom. De flesta har inte haft
kontakt med kyrkan tidigare men genom Hämta Andan får de även reda på
aktiviteter som En lugn stund, Qigong, Frigörande dans och andra
församlingsverksamheter.
Patrik Johansson ser sorgegrupperna och de enskilda samtalen som väldigt
meningsfulla i sitt arbete. Men utöver det tycker han att de regelbundna
gudstjänsterna som hålls på servicehusen är höjdpunkter. Under 2005 höll
Högalids församling i 77 Gudstjänster på servicehusen och de besöktes
sammanlagt av ca 2 100 gudstjänstdeltagare. Av dessa är många ”stammisar”
och för dem är det en återkommande trygghet med gudstjänsterna och den
sociala samvaron med kaffe efteråt.
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Administration och fastighetsförvaltning
I den långsiktiga underhållsplan som Högalids församling antagit ingick för
2005 bland annat fönsterrenoveringar och att lägga nytt papptak på urnlunden.
Under 2005 har således två stora fönsterrenoveringar skett på våra fastigheter,
berättar Katarina Gunnarsson, före detta första kyrkokamrer. Den ena är
renoveringen av kyrkfönstren. I tidsplanen fanns att göra de sex fönster som är
på kyrkans södra långsida. Renoveringen gick ut på att återställa de blyinfattade
fönstren i ursprungligt skick. Den yttre delen av fönstret togs ner, ruttet trä
ersattes med nytt, färg skrapades av och trasiga smidesdetaljer har ersatts.
Innerbågarna är inte gjorda. Däremot fick insidan en rejäl fönsterputsning i
januari 2006 vilket gjorde att det blev mycket ljusare i kyrkan.
– För kyrkofönstren har vi fått kyrkoantikvarisk ersättning och
kyrkobyggnadsbidrag men det tillfaller oss inte förrän hela renoveringen är klar,
våren 2007, säger Katarina Gunnarsson.
Den andra fönsterrenoveringen gjordes på församlingshuset och
prästgården. Det är sammanlagt 114 fönster och endast ett par enstaka fönster är
kvar att göra. Snickerier, fönster och ytterdörrar fick underhåll och ommålning
till den ursprungliga kulören.
Att se över ventilationen på församlingsexpeditionen var ytterligare ett mål för
2005. Det är gjort och en ny ventilationsanläggning är installerad.
– Detta för att förbättra arbetsmiljön inne på församlingsexpeditionen, säger
Katarina Gunnarsson.
Förberedelserna, såsom ritningar, anbud och förhandlingar, inför stambytet i
prästgården är färdigt så att stambytet kan ske 2006.
Det blev ingen strategidag för de anställda och förtroendevalda. Däremot blev
det en inspirationsdag i början av 2006 med ett axplock av de anställda som fick
presentera sin verksamhet för de förtroendevalda. Alla förtroendevalda var
inbjudna men endast ett tjugotal kom. Högalids församling bjöd på lunch och
rundvandring i kyrkan och urnlunden med guidning av kyrkoherde Per Axerup.
Organisationen har setts över av Per Axerup och Katarina Gunnarsson som
resulterade i Organisationsutredningen 2005. Den presenterades och
diskuterades i kyrkorådet. Personalen har fått ta del av utredningen under en
medarbetarsamling.

Information
Det fanns fem mål för informationen att uppnå 2005. Den första var att komma
ut med de fyra specialfoldrarna till samtliga hushåll i församlingen har fungerat
bra. Det blev även en extra folder inför valet, vilket var ett av målen för 2005,
att informera om kyrkovalet. I den foldern var det intervjuer med gruppledare
för de nomineringsgrupper som ställde upp i valet. Även en helsidesannons i
lokalpressen gick ut från församlingarna i kontraktet på Södermalm om valet.
Annonseringen om den löpande verksamheten i lokalpressen har upprätthållits.
Att färdigställa och lansera den nya webb-sidan har på grund av att informatör
Kikki Hatt blivit föräldraledig lagts på is. Webb-sidan beräknas komma igång
under 2006. Under tiden får den gamla hemsidan fungera. Där saknas bland
annat information om verksamhet i livets skeden, det vill säga dop, begravning
och vigsel. Även information om kyrkopolitik saknas. Något som bör åtgärdas
på den nya hemsidan.
Att införa den nya grafiska profilen är ett stegvis arbete som har påbörjats. Nya
visitkort med den nya grafiska profilen är gjorda och vi har använt den nya
logotypen för just vår församling sedan slutet av sommaren. Den används flitigt
i annonsering, affischering och utskick. Tankarna kring den nya grafiska
profilen får man se som en av de viktigaste händelserna för både Högalids
församling och Svenska kyrkan i sin helhet. Vi är ett – under samma varumärke!
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Sjukhuskyrkan på Södersjukhuset
Under 2005 såg man över arbetet i sjukhuskyrkan eftersom antalet medarbetare
minskat.
– Vi blev tvungna att konstatera att för att klara av helgbemanningen med jour så
har vi fått be Högalids församling om hjälp. Vi har också insett att vi måste ha en
balans mellan tiden på avdelningarna och att hålla meditationsrummet öppet och
finnas för samtal, säger Lars Christiansen.
Att visa på ett påtagligt sätt att det är ett kvalificerat arbete som utförs på
Sjukhuskyrkan har blivit allt mer viktigt. Både för dem själva och för deras
arbetsgivare ska veta att de har ett intresse för rätt saker.
– Det vi gjort är att bland annat avgränsa och se över vår kompetens, vilket
också leder till att vi får hänvisa vidare. Vi måste visa vad vi kan och inte kan, så
att vi inte bara är snälla kristna som har en mängd tid utan att vi också är
professionella själavårdare, säger Lars Christiansen.
En del av denna kompetens är att vidareutveckla arbetslaget och 2005
avslutade Lars Christiansen sin psykoterapiutbildning.
Sjukhuskyrkan fungerar som en öppen mottagning på vardagar mellan klockan 9
och 16 samtidigt som de måste och vill vara ute på avdelningarna. För genom att
vara på avdelningarna påminns vårdpersonalen om det andliga behov som
patienterna ofta har. Personalen är även viktig i det avseendet att de hjälper till
att få en bra kontakt med patienterna. Samtidigt som de genom personalen kan
”lägga örat mot rälsen” och lyssna efter aktuella frågor och funderingar. Något
av det viktigaste för Sjukhuskyrkan är deras grundtanke om att skapa
mötesplatser.
– Under 2005 har vi tänkt mycket på hur vi vill arbeta här. Att en ökad
tillgänglighet också ger många fler patientkontakter.
I maj 2005 avslutade Lars Christiansen sin projektanställning. Resultatet av det
projektet är kort sagt att ju närmare dialog Sjukhuskyrkan har med vårdare desto
mer uppmärksammar vårdarna de andliga och existentiella behov som finns.
Vilket leder till fler besök i Sjukhuskyrkan. Att arbeta med detta och med det
öppna läget som sjukhuskyrkan har på Södersjukhuset är väsentligt.
– Vi vill att tröskeln ska vara lika låg in på expeditionen för att prata som det är
in i meditationsrummet. Vårt problem är inte att markera en närvaro, säger Lars
Christiansen, utan det vi får jobba med är att förhålla oss på ett kompetent sätt
till de som kommer hit till oss.
Att integrera sång och musik i gudstjänstlivet i Sjukhuskyrkan var en av
satsningarna för 2005. Det är musik på alla Gudstjänster men arbetslaget
försöker också ta ut musiken på avdelningarna. Det har bland annat skett genom
ett samarbete med Anna-Lena Engström. (Se mer under musikverksamheten.)
Lars Christiansen betonar vikten av att sjunga med patienterna och inte bara för
dem. Men självklart är även konserter viktiga och Högalids motettkör har haft
ett sånguppträdande i entréhallen på Södersjukhuset.
En nyhet för 2005 har rört kommunikationen och informationshanteringen.
Margith Gorji, sjukhusdiakon, har jobbat mycket med att informera via
intranätet på Södersjukhuset där även Sjukhuskyrkan numera har en egen
hemsida som hon ansvarar för. Via informationen på intranätet sprids det sedan
ut från personalen till patienterna. En annan viktig länk för att nå patienterna är
foldrarna som delas ut mer frekvent nu och uppdateras ständigt.
Slutligen en höjdpunkt Lars Christiansen minns från 2005 är att sjukhuskyrkan
allt mer blir till en samlingsplats för människor som tror oavsett religion.
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Kyrkovalet
Redan under hösten 2004 började arbetet för valnämnden inför valet som gick
av stapeln 18 september 2005. Lena Andersson som egentligen är kyrkoherdens
assistent tilldelades uppgiften att bli ”valgeneral”. Lena Anderssons uppgift var
bland annat att boka lokaler och att ta kontakt med de 39 valförrättarna som
arbetade under valet. Hon var även sekreterare i valnämnden.
– Jag skulle även se till att allt material fanns på plats och delta i utbildningen
för valförrättarna. Allt fungerade jättebra, säger Lena Andersson.
I Högalids församling röstade medlemmarna till kyrkomötet, stiftsfullmäktige
och församlingen. För att locka fler att rösta hade församlingsexpeditionen
förlängda öppettider.

Internationelt arbete
Det har bildats en internationell kommitté som arbetar med församlingens
internationella engagemang. Lite över en procent av församlingens intäkter
skänks till hjälpverksamhet, främst via SKUT, Lutherhjälpen och Svenska
kyrkans mission.

Hit går pengarna
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