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Närmar man sig Göteborg på vattnet och ser ut över dess centrala
delar, går det inte att missa kyrktornen som sticker upp. Domkyrkan,
Tyska kyrkan, Haga-, Vasa- och Johannebergskyrkan syns tydligt,
Annedalskyrkan lite längre bort. Ända sedan staden grundades har
kyrktornen präglat stadsbilden och talat om kyrkans närvaro som en
institution och som en gemenskap av människor. I glädje och sorg, i
högtid och till vardags har kyrkan funnits och samlat stadens folk. I
400 år.
Idag utgör dessa församlingar tillsammans Domkyrkopastoratet.
Det gemensamma uppdraget är fortfarande att vara kyrka i staden – i
en stad som förändrats och som fortsätter att förändras. Kyrktornen har
fått konkurrens av allt fler höga kontors- och bostadshus, idag skyms de
av byggkranar och ställningar och kyrkklockorna ljuder mitt i stadens
alltmer tilltagande brus. I den miljön ska församlingarna verka till
sammans, samla krafter och nyttja resurser, inspirera och utmana varandra och på ett tydligt sätt företräda Jesus Kristus och hans kyrka, tillsammans med alla andra människor av god vilja. Så att många kommer
till tro och Guds rike upprättas.
Med stor tillförsikt och glädje överlämnar jag denna församlings
instruktion för Göteborgs domkyrkopastorat. Gud till ära och stadens
människor till glädje.

© Göteborgs domkyrkopastorat 2021

Stefan Hiller, domprost

Församlingsinstruktion
för Göteborgs domkyrkopastorat
Göteborgs domkyrkopastorat tillhör Göteborgs stift,
Göteborgs södra kontrakt.
Domprostens godkännande 2020-11-17
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Världen omkring oss
Göteborg domkyrkopastorat utgörs av församlingarna Domkyrko,
Tyska Christinae, Vasa, Johanneberg, Haga och Annedal. I dessa
församlingar finns tillsammans nio kyrkor. I pastoratet ingår även
Studentprästerna, Sjukhuskyrkan på Sahlgrenska universitetssjukhuset och verksamheten för människor med funktionsvariationer i
Guldhedskyrkan, som alla är gemensamma verksamheter och drivs tillsammans med andra pastorat och församlingar i Göteborg.
Utmärkande för Göteborgs domkyrkopastorat är att det innefattar de
centrala delarna av Göteborg. Här finns till exempel Nordstan, Avenyn,
Liseberg, Götaplatsen med dess kulturinstitutioner, Trädgårdsföreningen
och Botaniska trädgården. Inom pastoratet ryms Sahlgrenska universitetssjukhuset och flera äldreboenden. Här ligger Chalmers tekniska
högskola och flera stora campus som tillhör Göteborgs universitet, samt
flera förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.
De flesta stora kristna samfund finns representerade inom pastoratet,
liksom många andra religiösa samfund.
I pastoratet bor ungefär 77 000 invånare. Drygt hälften av dem, 52
procent, är medlemmar i Svenska kyrkan. Området har ett positivt
befolkningsnetto – det är nästan dubbelt så många som föds i området
jämfört med hur många som avlider. Domkyrkopastoratet har en stadig
nedgång i medlemsantal vilket beror på att det är betydligt färre som
döps än det är medlemmar som avlider. Samtidigt begär betydligt fler
utträde än inträde. Under 2018 skedde 84 aktiva inträden jämfört
med 767 aktiva utträden. Antal besökare till gudstjänster i pastoratet
följer den nationella sakta nedåtgående trenden där antalet besökare
till huvudgudstjänst minskat med 17 procent sedan 2013. 2018 deltog
36 702 personer i huvudgudstjänster, jämfört med 44 066 under 2013.
Samtidigt har antalet besökare till kyrkorummen i den centrala staden
stadigt ökat de senaste åren. (Kyrkokansliet, 2019)
Jämfört med Göteborg som helhet bor relativt få barn i pastoratet.
Däremot finns det många studenter, och en stor del av invånarna är
mellan 20 och 40 år. Majoriteten av den vuxna befolkningen är väl
utbildad med goda levnadsvillkor. Pastoratet har lägre andel människor
med utländsk bakgrund än Göteborg i stort. (Stadsledningskontoret,
2020)
Göteborg växer och förändras just nu på ett sätt som staden inte
gjort sedan 1960-talet. De närmsta åren kommer bostäder för tusentals
människor att uppföras inom pastoratets gränser samtidigt som infrastrukturprojekt som Västlänken växer fram, vars tre centrala knutpunkter kommer att ligga inom pastoratet.
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Tusentals människor passerar Domkyrkan varje dag.
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En kyrka för alla
Göteborgs domkyrkopastorat står inför både utmaningar och möjligheter.
Det är del av en stad som växer med nya bostäder och kontorslokaler i
områden där det idag inte finns något kyrkorum. Det är därför viktigt att
Domkyrkopastoratet planerar för olika former av närvaro i dessa områden.
Göteborgs centrum hör till landets mest välbesökta områden. Förutom
till dem som är skrivna inom pastoratets geografiska gränser ska
Domkyrkopastoratets verksamheter även vända sig till dem som vistas här,
turister, anställda, skolelever, pendlare med flera. Endast en minoritet av
alla människor som strömmar genom Göteborgs centrum besöker pastoratets kyrkor. Därför behöver församlingarna finna vägar att nå utanför
kyrkväggarna.
Den globala klimatkrisen har lett till en fördjupad känsla av allvar och
brådska. Mänskligheten har en begränsad tid på sig att undvika en mycket
större klimatkris än den vi redan befinner oss i. Många upplever oro,
minskad trygghet och framtidstro. Här har kyrkan ett viktigt uppdrag: att
sprida hopp och att uppmana till nya sätt att leva och att vårda Guds verk
på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi måste lära oss att möta behovet av
en hållbar framtid för nya generationer och för dem som redan drabbas
värst av ojämlikhet och ohållbara livsmönster. Miljömedvetenheten har
ökat bland många, och biskoparnas brev om klimatet (2019) understryker
vikten av handling: ”Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma
utmaning som mänskligheten någonsin stått inför”. Som en aktör med flera
stora fastigheter och med en förtroendeingivande röst kan pastoratet driva
och vara ett föredöme i arbetet för ett hållbart samhälle. Svenska kyrkan
har en lång tradition av att skapa mening, trygghet och engagemang, att
vara en kraft som förmedlar hopp och framtidstro och som tar sitt skapelse
ansvar på allvar.
Pastoratet har en befolkning som till stor del består av unga vuxna, ofta
med svag anknytning till kyrkan. Det är också en grupp som söker mening
i livet. Enligt en rapport om tron hos unga tillhör svenskar mellan 16 och
29 år de mest sekulariserade i Europa: 75 procent identifierar sig inte med
någon religion, 18 procent svarar att de är kristna (Sherwood, 2018). Unga
är mycket utträdesbenägna, och de anger ofta avsaknaden av en tro som
anledning till att lämna kyrkan.
Allt detta innebär utmaningar och möjligheter för Domkyrkopastoratet.
Om flödet av utträden ska minska måste de unga nås. Att förändra attityder
hos en 24-åring som aldrig satt sin fot i en kyrka är svårt. I grunden handlar
det om att skapa relationer till kyrkan redan från tidig ålder för att hon
senare som vuxen ska kunna känna tillhörighet.
Att arbeta för att nå alla medlemmar är avgörande för kyrkans framtida
arbete. Människor som överväger att lämna kyrkan behöver informeras om
allt som kyrkan gör så att de inser vikten av att stanna kvar, och de som
överväger att bli medlemmar ska också känna sig välkomna.
Det sjunkande medlemstalet påverkar ekonomin. Pastoratet och dess
församlingar kommer att behöva göra tydliga prioriteringar för att nå ut i
samhället och samtidigt behålla en levande verksamhet i kyrkorna.
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Pastoralt program
Gudstjänst
I gudstjänsten samlas människor i olika åldrar och från olika samman
hang. Ordet förkunnas, måltiden delas och gudstjänsten avslutas med
en sändning ut i världen. När gudstjänst firas görs det inte bara i den
egna kyrkan utan tillsammans med hela den världsvida kyrkan och
med alla kristna genom alla tider. Gudstjänsten är församlingslivets
centrum och söndagen är Kristi uppståndelsedag. Därför firas huvud
gudstjänsten på söndagar.
Svar på Guds tilltal sker i gudstjänsten med gemensam lovsång
och bön men också med personliga uttryck. Varje enskild människas
upplevelse av och möte med Gud ska omges av lyhördhet och respekt.
Förkunnelsen är ett levande ord och gudstjänsten ska vara relevant för
människors liv och vardag. För att vara relevant måste kyrkan tydligt
visa att den har kunskap om och bryr sig om de omständigheter som
människor lever under. I gudstjänsten får människor bära fram sina liv
i bön till Gud och få vägledning och hjälp.
Gudstjänsten ska klart och tydligt förkunna evangeliet om Jesus
Kristus. Även de som inte firar gudstjänst regelbundet ska kunna uppfatta hoppet i det budskapet. Gudstjänstens djupa historiska rötter ska
vårdas, men det är även viktigt att ständigt värna ett inkluderande
tilltal i språk, liturgi, musik med mera. Alla ska känna sig välkomna i
Domkyrkopastoratets kyrkor och dess gudstjänster oavsett kön, sexuell
läggning, etnisk tillhörighet eller funktionsvariationer.
Gudstjänsten är en gemensam angelägenhet där prästen har ett särskilt ansvar. Förberedelserna sker tillsammans med kyrkomusikern,
med andra anställda och med ideella medarbetare. Diakonen har en
given plats i gudstjänsten och är en länk mellan gudstjänst och vardag.
Det är viktigt att ge plats åt och uppmuntra ideella medarbetare som
vill engagera sig i förberedelser och att även låta dem ta plats i själva
gudstjänsten.
Omvärldsanalysen visar att 20-40-åringar är en stor grupp bland
församlingsborna. En utmaning är att skapa relevanta gudstjänster och
verksamheter som når storstadsbons andliga längtan såväl som barn
familjers behov.
Den visar även att gudstjänstbesöken minskar men att de individuella besöken till kyrkorna ökar. Detta andliga uttryck ska tas på allvar.
Domkyrkopastoratet behöver hitta nya vägar för att bredda utbudet och
nå ut till fler. Det är viktigt att låta de kyrkliga handlingarna vara livstydande och själavårdande.
Domkyrkopastoratets olika kyrkor erbjuder dagligen besökare kulturella upplevelser och är viktiga kulturaktörer i staden. Pastoratet
har hundratals körsångare i olika åldrar som berikar gudstjänster och
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Domprost Stefan Hiller tas emot i pastoratet i september 2019.

konserter. Genom dem har pastoratet en stor kontaktyta som når både
medlemmar och övriga församlingsbor. Pastoratets sex församlingar
har en musikalisk bredd för både deltagare och åhörare.
I pastoratet ligger Domkyrkan som är biskopens och hela stiftets
kyrka. Som sådan har Domkyrkan en särskild uppgift att förvalta traditionen men förväntas också inspirera och att visa på förnyelse.
Domkyrkopastoratets församlingar har under lång tid kommit att
forma sina egna karaktärsdrag och gudstjänstuttryck. Det är viktigt att
värna om denna mångfald precis som pastoratet ska värna om mångfald på flera andra plan. Pastoratets alla församlingar står för en inkluderande och välkomnande kyrka, där mångfald är en rikedom. I arbetslagen ska en jämn könsfördelning eftersträvas, bland präster såväl som
andra yrkeskategorier. Likaså ska pastoratet arbeta för en representativ
etnicitet bland personalen. Arbetet för HBTQ-personers lika rättigheter
ska bära frukt i Göteborgs centrala kyrkor. Pastoratets alla enheter
delar Svenska kyrkans värdegrund och vid utvalda tillfällen gestaltas
enheten i Kristus genom en gemensam gudstjänst för hela pastoratet.
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Hagakyrkan når många människor inom och utanför församlingsgränsen.
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Undervisning och lärande

att synliggöra kristen etik och den kristna trons bidrag för rättvisa och
fred samt att tolka och uttrycka kristen tro så att dess förmåga att ge
människor mening och livsmod blir tydlig i vår tid. Detta blir särskilt
viktigt i samtal före dop, vigsel och begravning då ett unikt tillfälle ges
att föra fram evangeliets budskap om en framtid och ett hopp.
Domkyrkopastoratet erbjuder barn och ungdomar undervisning bland
annat inom kör- och barnverksamhet och vid konfirmationsundervisning.
Konfirmationsundervisningen är central för relations
byggandet och
ska breddas och utökas. En utmaning för Domkyrkopastoratet är att
nuvarande konfirmander till största delen består av ungdomar som är
boende i andra pastorat. Domkyrkopastoratet ska arbeta för att nå fler
av de ungdomar som är folkbokförda hos oss, till exempel genom att
skapa och fördjupa relationer med alla de undervisningsinstitutioner
som finns inom pastoratet.

I Domkyrkopastoratet ska lärandet präglas av tanken att Gud har
skapat varje människa och att växande i tro innebär ett livslångt
lärande som ibland utmanas och kan fördjupas. Undervisningen
ska utgå ifrån människors förutsättningar och behov och visa på
sambandet mellan Bibelns berättelser och människors livsfrågor.
Gemenskap är en grund för lärande: lära av och med varandra och
skapa en gemensam berättelse.
Undervisningen ska inspirera, uppmuntra, väcka lust till att
fundera och diskutera tro och livsfrågor, ta ansvar för skapelsen och
inte minst fördjupa relationen till Gud.
Alla tillfällen då människor möts är en möjlighet för lärande eftersom alla människor har någonting att bidra med. En utmaning är

12

Foto: Jonatan Sverker

Guldkören och Kristallerna samlas och fikar under sin pilgrimsvandring i Botaniska trädgården
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Diakoni
Det diakonala förhållningssättet utgår ifrån alla människors lika värde
eftersom alla är skapade till Guds avbild. Diakoni är medmänsklighet
utan baktanke (Matt: 25:31-46). Det är att möta varje människa med
omsorg, särskilt i livets utsatta situationer, att vara hoppets röst i vår tid
och i vårt område. Diakoni ska också vara en kritisk röst som belyser
och ifrågasätter orättfärdiga strukturer och protesterar när människor
far illa.
Diakoni är hela församlingens angelägenhet och uppgift, vilket ska
genomsyra församlingarnas förhållningsätt, möten och verksamhet.
Diakoner har en särskild uppgift i att organisera församlingens diakonala arbete: att bistå, handleda och inspirera. För att hjälpa på ett
bättre sätt samverkar pastoratets personal med andra församlingar såväl
som med myndigheter, vårdinstitutioner och ideella organisationer.
Diakoni innebär både omsorg om den enskilda människan och
gemenskapsfrämjande verksamheter. Det diakonala arbetet är både
inbjudande och uppsökande. I det uppsökande arbetet ingår att möta
människor som rör sig i staden eller att möta dem i deras hem. Kyrkan
ska vara närvarande och tillgänglig på skolor och på universitet. På
samma sätt finns kyrkan på Sahlgrenska universitetssjukhuset och
möter anställda, patienter och anhöriga i de existentiella frågor som
sjukdom, utsatthet och död väcker.
Diakonin formas av delaktighet där ideellt engagerade människor
blir tagna i anspråk med sina olika gåvor. En del innebär bland annat
att deltagare med olika funktionsvariationer arbetar integrerat i ett sceniskt skapande. Genom kulturen hittas beröringspunkter mellan egna
erfarenheter och den kristna tron för utövare och för publik.
Utmaningen att vara kyrka i Göteborgs centrum ska prägla diakonin. Pastoratet välkomnar dem som söker sig till kyrkan och dess
verksamheter för att få stöd på olika sätt och hittar plats för dem som
vill engagera sig ideellt. Domkyrkopastoratet ska vara Jesus utsträckta
händer och se på människor med hans ögon, där alla människor har
lika värde.
Den interreligiösa dialogen ska leva och vara kontinuerlig. Domkyrko
pastoratet gör tillsammans med kommun, företag, organisationer och
andra kyrkor och trossamfund Göteborg till en mer medmänsklig stad.

14

Foto: Jonatan Sverker

Uppsökande verksamhet är en del av det diakonala arbetet.
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Mission
Jesus sände många olika människor och inte en elit. Han vänder sig till
alla, då och idag. Därför är mission inte en uppgift för ett fåtal utan för
alla. Mission handlar om ömsesidighet. Att möta andra med ödmjukhet
och lyhördhet. Att förvandla men också låta sig förvandlas. Pastoratet
strävar efter att engagera och uppmuntra fler att bejaka det uppdraget.
Mission innebär även sändning, bland annat att sändas till platser
som inte är på förhand givna. Jesus sände ut sina lärjungar i världen för
att vittna, döpa, upprätta och hela (Matt 28:16-20). Alltsedan dess har
mission varit en del av kyrkans väsen. Detta uppdrag delar pastoratet
ekumeniskt med alla andra kristna kyrkor och samfund.
Många möter kyrkan och den kristna tron i gudstjänster, konserter, samtalsgrupper och annan verksamhet. Pastoratets kyrkorum och
kapell finns till för människor som söker sig dit även när det inte pågår
gudstjänst eller annan verksamhet. I alla tider har evangeliet och det
kristna budskapet klätts, förstärkts och tolkats i konstnärliga uttrycksformer. Det tar sig bland annat uttryck i kyrkobyggnadens arkitektur,
bild- och textilkonst och musik. Arkitekturen och den konstnärliga
utsmyckningen vittnar om Guds närvaro.
Domkyrkopastoratet är synligt och närvarande även utanför kyrkans
väggar. Flera församlingar är engagerade i manifestationer av olika slag
och det finns stora möjligheter att utveckla och bredda de kontakterna
då förtroendet för Svenska kyrkan generellt är stort. Ett sätt att skapa
relationer med dem som är främmande för kyrkan är att åka ut och
besöka dem – i förskolor, skolor, vårdinrättningar och arbetsplatser eller
att medverka i debatter, på museer och i mässor. Domkyrkopastoratet
ska vara en aktiv och självklar aktör i dessa sociala sammanhang.
Göteborg är en mångkulturell stad. Med en öppenhet för andra
kulturer förändras församlingarna och blir rikare, då både gudstjänst
deltagare och medarbetare bidrar med nya erfarenheter. Och just nu,
när befolkningen växer, ökar även kyrkans möjligheter. Ur det perspektivet går Domkyrkopastoratet ett expansivt skede till mötes trots
sjunkande medlemsantal, och ett spännande arbete med att möta de
nya stadsdelarnas pastorala behov inleds. Den unika tillgången med att
ligga mitt i centrum ska tas tillvara.
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Nattvandring i Nordstan ger tröst och hopp och kaffe åt många.
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Tyska Christinae församling
Tyska Christinae församlings särställning inom Svenska kyrkan regleras
i KO 35 kap, 3 § och 8 §.
Församlingsherden rekryteras från en av EKD:s medlemskyrkor
(Evangeliska kyrkan i Tyskland) i enlighet med befintliga ekumeniska
avtal och SvKB 2016:9. Församlingens diakon förväntas behärska
tyska på modersmålsliknande nivå.
Tyska Christinae församling är en icke-territoriell församling
vars nästan 900 medlemmar finns i hela Göteborgsregionen.
Under många år har antalet inträden varit betydligt högre än
aktiva utträden. Något fler än 20 procent av församlingens medlemmar är barn och unga, cirka 30 procent har
nått pensions
åldern. I gruppen yrkesverksamma vuxna
förekommer höga eller mycket höga inkomster rätt ofta,
medan efterkrigsgenerationen i många fall har en mer modest
levnadsstandard.
En stor del av församlingens medlemmar har tyska som
modersmål. Tyska språket är en central länk som låter andra
skillnader som tillhörighet till annat kristet trossamfund eller
den regionala härkomsten träda tillbaka. Hos församlingsborna, inte minst hos nyanlända eller hos dem som tillfälligt
vistas i Sverige, skapar det en känsla av förtrogenhet och trygghet, till och med hemkänsla. Med sin språkkompetens är Tyska
församlingen långt utöver församlingsgränserna den naturliga
samtalspartnern i sammanhang där tyskspråkig själavård
efterfrågas och ges. Även all undervisning i församlingen
bedrivs på tyska. Med öppenhet som ledord strävar församlingen efter en kultur som gör att människorna,
såväl nyinflyttade som turister och församlingsmedlemmar, känner sig välkomna.
Denna attityd påverkar inte minst hur Tyska församlingen utformar sina gudstjänster, som firas på tyska
(församlingsrådet får besluta om undantag där det
finns särskilda skäl). Gudstjänsterna gestaltas på
ett inkluderande sätt och handlar om aktuella
ämnen som berör människor i deras vardag.

Barnen i centrum
Barnets särställning i Svenska kyrkan och FN:s
barnkonvention utgör grunden för att barnets perspektiv prioriteras i pastoratet. Pastoratet ska arbeta
fram en metod för att särskilt belysa barnets bästa i
alla beslut. Detta ska vara konkret och med en tydlig
verklighetsanknytning i verksamhetsplanerna.

Prioriterade områden
1. Fokusera på medlemskommunikationen
Påverka medlemsutvecklingen i positiv riktning. Pastoratet arbetar efter
en kommunikationsplan för medlemsutveckling som innehåller lång
siktiga arbetssätt för att nå medlemmarna.
Inriktningsmål och konkreta mål sätts i verksamhetsplaneringen.
2. Stärk det strategiska utbytet med omvärlden
Att strategiskt samverka med andra aktörer i pastoratet för att målmedvetet nå ut med evangeliet. Pastoratets församlingar och övriga
verksamheter bygger relationer och utvecklar samverkansformer med
andra aktörer.
Inriktningsmål och konkreta mål sätts i verksamhetsplaneringen.
3. Utnyttja potentialen i att vara kyrka i storstad
Utveckla hållbara arbetssätt som möter behov och längtan hos storstadens människor, med särskilt fokus på 0-25 år samt pastoratets
stora ålderskategori, 20-40 år. Pastoratets församlingar och övriga
verksamheter utvecklar nya arbetssätt som möter storstadsmänniskans
andliga längtan. Domkyrkopastoratet ska leva upp till kraven
på en miljö
medveten kyrka som tar sitt skapelseansvar på allvar.
Domkyrkopastoratet ska vara aktivt pådrivande och självrannsakande
i arbetet för en hållbar kyrka och en hållbar stad.
Inriktningsmål och konkreta mål sätts i verksamhetsplaneringen.
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Formalia
Huvudgudstjänster med nattvard under ett kyrkoår
Domkapitlet har beslutat att huvudgudstjänst med nattvard firas minst:
60 gånger per kyrkoår i Domkyrkoförsamlingen
En gång per månad i Tyska Christinae församling.
28 gånger per kyrkoår i Haga församling.
60 gånger per kyrkoår i Vasa församling
30 gånger per kyrkoår i Annedals församling.
60 gånger per kyrkoår i Johannebergs församling.
Huvudgudstjänster i församlingar i pastorat
Huvudgudstjänst firas:
63 gånger per kyrkoår i Domkyrkoförsamlingen.
Varje sön- och helgdag (på tyska) med undantag för sammanlysning upp till
åtta gånger per år i Tyska Christinae församling.
62 gånger per kyrkoår Haga församling
62 gånger per kyrkoår i Vasa församling.
64 gånger per kyrkoår i Johannebergs församling.
59 gånger per kyrkoår i Annedals församling.
Ekumeniska huvudgudstjänster
Domkapitlet har beslutat att ekumenisk huvudgudstjänst får firas fem gånger
per år i Domkyrkopastoratet.
Tyska Christinae: E n gång per år med följande församlingar: anglikanska,
estniska, lettiska, isländska, sverigefinska, kyrkan i Norges hus, Danska
sjömanskyrkan
Annedals församling: Två-tre gånger per år. Öppen för alla samfund, annonseras via Göteborgs kristna råd (protestantiska, katolska och ortodoxa kyrkor).
Johannebergs församling: En gång per år. De samfund som förutom Svenska
kyrkan deltar är de församlingar som finns inom Johannebergs församling, det
vill säga Johannebergs Equmeniakyrka, Församlingen Centro (pingst), Livets
ord och Persiska New Life Church (en EFS-förening i Johannebergs församling).
Kompetensnivå på kyrkomusikerna
Domkapitlet har beslutat att minst tre av pastoratets/församlingens kyrkomusiker skall vara försteorganister.
I pastoratet finns för närvarande följande kyrkomusikerbefattningar:
Organister: fyra tjänster
Kantorer: fem tjänster med olika tjänstgöringsgrad
Musiker med annan utbildning: fyra tjänster med olika tjänstgöringsgrad.
Konfirmandundervisning
Domkapitlet har beslutat att pastoratets församlingar ska följa Svenska
kyrkans konfirmandriktlinjer.
Ekumeniska avtal
Domkyrkoförsamlingen har ekumeniskt samverkansavtal med Evangeliska
brödraförsamlingen i Göteborg som tillhör herrnhutiska rörelsen.

2

Foto: Ulrika Hagren

Slå dig ner utanför Johannebergskyrkan och njut en stunds fika!
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Prästtjänster
Stiftsstyrelsen har beslutat att Domkyrkopastoratet ska ha minst 16
komministerbefattningar.
Pastoratets prästtjänster är disponerade enligt följande:
Domprost
Församlingsherdar: sex, en i varje församling
Komministrar: tre i Domkyrkoförsamlingen, två i Vasa församling, tre i
Johannebergs församling, en i Haga församling och tre i Annedals församling.
Studentpräster: två i Haga församling. Sjukhuspräster: tre i Annedals församling.
Totalt 24 präster.
Övriga tjänster: I pastoratet finns totalt 15,5 diakontjänster.
Kyrkor i pastoratet
Kyrkornas nyttjande (högmässa, veckomässa, andakt och kyrkliga handlingar)
I Domkyrkoförsamlingen finns två kyrkor. Domkyrkan används 14 gånger per
vecka för gudstjänster och kyrkliga handlingar. Mariakyrkan används i genomsnitt
2,25 gånger per vecka för gudstjänster och kyrkliga handlingar.
I Tyska Christinae församling finns en kyrka. Tyska Christinae kyrka används
två-tre gånger i veckan för gudstjänst och kyrkliga handlingar.
I Vasa församling finns en kyrka. Vasakyrkan används 13 gånger i veckan för gudstjänst och kyrkliga handlingar.
I Johannebergs församling finns två kyrkor. Johannebergskyrkan används tio
gånger i veckan för gudstjänst och kyrkliga handlingar. Buråskyrkan används fyra
gånger i veckan för gudstjänst och kyrkliga handlingar.
I Haga församling finns en kyrka. Hagakyrkan används nio gånger per vecka för
gudstjänster och kyrkliga handlingar.
I Annedals församling finns två kyrkor och ett kapell. Annedalskyrkan används
tre gånger per vecka för gudstjänster och kyrkliga handlingar. Guldhedskyrkan
används tre gånger per vecka för gudstjänster och kyrkliga handlingar. Kapellet på
Sahlgrenska sjukhuset används sex gånger per vecka för andakt och veckomässa.
Den språkliga mångfalden
Flera av pastoratets kyrkors ligger i centrala Göteborg och möter ett rikt flöde
av människor med olika ursprung. Därför kan någon av söndagens texter läsas på
engelska. Även i pastoratets mindre centrala kyrkor kan gudstjänsterna innehålla
bibelläsning och bön på andra språk än svenska.
Tyska Christinae kyrka vänder sig i första hand till tyskspråkiga församlingsmedlemmar och gudstjänstbesökare. Vidare hålls en gudstjänst i veckan på persiska i
Buråskyrkan.
När ytterligare behov uppstår tillgodoses det genom samverkan med andra
församlingar. Till exempel har Carl Johans pastorat (enligt avtal) ansvar för det
Sverigefinska arbetet inom Göteborgs stad.
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Konfirmationstiden på Lyckebo ger intryck för livet för många.
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