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Ett omställningens år
Det här är Högalids församlings verksamhets-
berättelse för 2020. En verksamhets- 
berättelse är ett svar på verksamhetsplanen. 
Enligt verksamhetsplanen för 2020 skulle 
Högalids församling: 

• fördjupa, förnya och förändra det  
 det diakonala arbetet utifrån den  
 diakonala strategin

• stärka arbetet med och för ideella  
 medarbetare – Det ska vara lätt att 

engagera sig
• förbereda för renovering av  

 Högalidskyrkan

År 2020 liknar inget annat år i modern  
historia. När jag tänker tillbaka på året  
kommer orden från en gammal barnvisa till 
mig. Sången publicerades i ”Nu ska vi sjunga” 
från 1943 och refererades då till som ”ett 
gammalt rim”. 

  Januari börjar året, 
 februari kommer näst. 
 Mars, april har knopp i håret
 maj och juni blommar mest.
 Juli, augusti och september 
 härlig sommar är det då, 
 men oktober och november 
 och december är så grå.

Året började med januari. Den traditionella 
julgransplundringen på trettondedag jul för 
församlingens barn och deras vuxna var väl-
besökt. Flera hundra barn samlades för att få 
se och höra berättelsen om hur de orientaliska 
stjärntydarna kom fram till stallet i Betlehem

Trettondedagen följdes av en gemensam fest 
för ideella medarbetare. Körsångare, kyrkvak-
ter, gudstjänstvärdar, medhjälpare i det dia-
konala arbetet, kaffevärdar och kyrkvärdar 
samlades. Samlingen var tänkt både som ett 
tack för året som gått och en inledning på ett 

högalids församling 2020

April, med knopp i håret? Samling med musiklekis i Prästgårdsparken, april 2020.



6

år där det ideella medarbetarskapet ytterligare 
skulle utvecklas och fördjupas. 

I januari deltog också församlingsledningen 
och medarbetarna i Sjukhuskyrkan i överlägg-
ningar kring Sjukhuskyrkans arbete. Ett av de 
perspektiv som lyftes var regionens ansvar för 
andlig vård. Överläggningarna blev startskot-
tet för ett ekumeniskt nätverksarbete under 
året. Syftet med arbetet är att få till stånd ett 
samarbete med Region Stockholm kring den 
andliga och existentiella vården. 

Februari månad rymde en gemensam 
fortbildningssatsning för alla anställda i 
samverkan med Sensus studieförbund och 
Ideellt forum. Syftet med den gemensamma 
fortbildningen ”Ett nytt sätt att vara kyrka 
tillsammans” var att arbeta med frågor om 
delaktighet och medarbetarskap för att bidra 
till ökat ideellt engagemang, delaktighet och 
tillgänglighet. 

I mars månad fick det nya coronaviruset
samhällsspridning i Sverige och corona- 
pandemin bröt ut. 

Till en början var det svårt att förstå i vilken 
utsträckning pandemin skulle komma att  

påverka församlingens, och hela samhällets, 
liv. 

Pandemin påverkade från början av mars 
församlingens arbete på ett genomgripande 
sätt. Årets två första månader då människor 
kunnat samlas i större grupper blev ett minne 
blott. Omställningarna har varit många och 
ibland har verksamhetsförändringar behövt 
genomföras dagligen som en följd av allmän-
na råd och restriktioner. 

Från mitten av mars till slutet av maj var i 
stort sett all verksamhet, utom konfirmand-
verksamheten, inställd eller uppskjuten. 

När de fysiska mötesplatserna stängde 
förändrades de diakonala utmaningarna och 
det diakonala arbetet blev mer uppsökande än 
tidigare. Vid sidan av att gå ut med försam-
lingens kärra och möta personer i närområdet 
etablerades en telefonkedja och direktutskick 
till alla födda 1950 eller tidigare gjordes. Kör-
sångare samlades i mindre grupper utanför 
församlingens vård- och omsorgsboenden. För 
att kunna säkerställa fysiskt avstånd stängdes 
S:t Ansgarskapellet och samtliga gudstjänster 
hölls i Högalidskyrkan. 

Dubbla gudstjänster och andakter för att undvika trängsel. 
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Från och med början av april och maj månad 
ut firades inga offentliga fysiska gudstjänster 
förutom dop, konfirmation, vigsel och begrav-
ning. Under denna period spelades andakter in 
digitalt för att kunna publiceras på församling-
ens Facebooksida och YouTubekanal.

Sjukhuskyrkans personal blev viktiga för 
patienter och anhöriga under en lång tid då 
det rått besöksförbud på Södersjukhuset. 

Kontakter med församlingens vård- och om-
sorgsboenden har omfattat såväl boende som 
personal. Flera av boendena i församlingen 
har drabbats av pandemin och antalet avlidna 
ökade mycket under en tid under våren. 

Sommarens konfirmationsläger, Gålölägret, 
kunde genomföras trots den pågående pande-
min. Dock hölls lägret i församlingens lokaler 
i stället för på den bokade lägergården. 

Det blommade inte mest i maj. Men, under 
sommaren befann sig Stockholmsregionen 
i ett läge med något lägre smittspridning. 
Högalids församling höll sommarcaféet öppet 
i stort sett alla vardagar under tiden juni, juli 
och augusti. 

I kyrkorummet fanns en mötesplats med 
andakter och musik på söndagar. En av an-
dakterna var särskilt riktad till personer som 
tillhörde en eller flera riskgrupper.

De positiva erfarenheterna från sommarca-
féet överfördes till hösten då den diakonala 
mötesplatsen ”Vardagsöppet” slog upp dör-
rarna. Verksamhet för barn och unga kunde 
också öppna och i Högalidskyrkan firades 
åter mässa.

Personalen kunde samlas till medarbetar-
dagar och fördjupa sig i att vara en diakonins 
kyrka. 

Mot slutet av oktober öppnade regeringen 
för att det skulle bli möjligt med ett ökat pu-
bliktak och framför allt musikverksamheten 
planerade för en konsertintensiv avslutning 
på hösten. Bara några dagar efter detta kom 
nya allmänna råd som innebar att all konsert-
verksamhet och alla öppna mötesplatser ånyo 
ställdes in. 

I mitten november kom beskedet om att 

max åtta personer får samlas vid allmänna 
sammankomster. I samband med detta beslu-
tade församlingen att som offentliga guds-
tjänster endast fira dop, vigsel och begravning 
och i övrigt livestreama tacksägelser och 
publicera förinspelade andakter på försam-
lingens Facebooksida. 

Kyrkorummet är en viktig plats i orostider. 
Under 2020 har Högalidskyrkan hållit öppet. 
Mot slutet av året, när många människor upp-
levde den andra vågen av Coronapandemin 
som begränsande och svår blev kyrkorummet 
en plats att söka tröst och gemenskap i. 

Det har varit svårt och utmanande att vara 
församling i en tid då möjligheterna att mötas 
fysiskt har varit begränsade. Det har innebu-
rit att medarbetare, anställda och ideella, har 
behövt prova nya sätt att mötas och söka nya 
vägar till gemenskap. De sammanhang där 
få personer mötts har blivit oerhört viktiga. 
Digitala andakter, promenader, sångstund 
utomhus, telefonsamtal, pilgrimsvandringar, 
möten på digitala plattformar, en kopp kaffe 
på kyrkbacken och enskild andakt i kyrko-
rummet är företeelser som präglade år 2020. 

Nu lämnar vi 2020 bakom oss. Det har 
varit ett år som verksamhetsmässigt har präg-
lats av många omställningar. Det har varit 
krävande för dem som brukar kunna komma 
till församlingens olika mötesplatser och där 
finna ett lugn. Det har varit påfrestande för 
församlingens ledning och personal att stän-
digt orientera sig utifrån nya, okända förut-
sättningar. 

Nu lämnar vi 2020 bakom oss med en bön 
för alla som drabbats av pandemin. Det är en 
bön om att vi ska bära med oss erfarenheterna 
av hur skör och sårbar vår gemenskap är in i 
framtiden.
 Gud, inför en okänd morgondag  
 lägger vi oss själva i dina händer.  
 Du som går vid vår sida,  
 led oss in i en framtid full av hopp.
 I Jesu namn. Amen.
 
Gunilla Lindén, kyrkoherde 
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Natten till den 29 juni 2020 slog blixten ner 
i Högalidskyrkans torn. Ett kraftigt åskväder 
drog över Stockholm och kyrkan är områdets 
högsta punkt. En läsare av Södermalmstid-
ningen Mitt i fångade hela det dramatiska 
förloppet med sin mobilkamera.

Ljuset bakom urtavlorna slocknade och elen 
slogs ut för en timme. Som genom ett under 
blev inte skadorna större än så.

Det kunde gått mycket värre. Vi vet, efter-
som vi under året gjort klart systemhandling-
en inför kyrkans förestående renovering. I den 
finns detaljerade redogörelser för undersök-
ningar av kyrkans alla delar; fasadens skick, 
taket, vatten, avlopp, värme, innerväggar,  
valv och källare. Och, inte minst, elen. 

Allt som har med kyrkans el att göra är  
lappat och lagat och huvudsakligen från 
1958. Vi visste att kyrkans åskskydd var 
starkt nedsatt, kanske bara 40 procent av 
önskad funktion.

Vi har fasat för det stora åskvädret, det 
stora skyfallet, den stora stormen. Takets 
infästningar är så dåliga att det tunga koppar-
taket riskerar att blåsa av. Bokstavligen, och i 
sin helhet. Det är fara för liv och lem. Också 
ett åskväder kan göra marken runt kyrkan 
strömförande och livsfarlig.

Att det finns ett nät uppspänt över kyrkans 
kor beror på att sten faller ner från sprickor i 
de höga valven. Första gången det hände var 
mitt under högmässan för några år sedan. 
Sten föll rakt ner på altaret. Men tjänstgö-
rande präst klarade sig, liksom alla kyrko-
besökare. Som genom ett under.

Ja, Högalidskyrkan måste renoveras och  
det är hög tid. Det är bråttom!

Att Högalidskyrkan måste renoveras är inte 
heller ett val utan ett lagkrav. Ja, självfallet 
måste vi följa lagen om skydd mot olyckor, 
arbetsmiljölagen och många andra.

Men det som särskilt styr oss som försam-
ling och ägare av en kyrkobyggnad är kultur-
miljölagen. I dess fjärde kapitel står: 

RENOVERING FÖR FRAMTIDEN

Ovan: I slutet av februari blåste det så hårt att en plåt i ena kyrktornet lossnade!

Överst: Natten till 29 juni slog blixten ner i ena kyrktornet, ock klockorna stannade. Klipp från Mitt i Södermalm 7 juli 2020.
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 2 §  Kyrkobyggnader och kyrkotomter  
 skall vårdas och underhållas så att  
 deras kulturhistoriska värde inte 
 minskas och deras utseende  
 och karaktär inte förvanskas.

Kyrkofullmäktige fattade i november 2020 
rambeslut om Högalidskyrkans renovering. 
Vi vet nu vad det kommer att kosta, och hur 
arbetet ska drivas framåt. Det blir en varsam 
renovering. Kyrkan stängs i början av 2021 för 
att förhoppningsvis öppnas 18 månader senare.

Det är mycket dyrt att renovera en kyrka 
och för det är församlingen ansvarig. Vi har 
av stiftet beviljats kyrkoantikvarisk ersättning 
(KAE), men den är endast kompletterande. 
Det är församlingen som till allra största delen 
bekostar en renovering. Kyrkoavgiften har 
höjts. Församlingen är mycket tacksam för de 
gåvor som kommit in.

Verksamheten kommer att vara fortsatt rik 
och bred, men personalen kommer att arbeta 
än mer flexibelt och personalstyrkan på sikt 
minskas.

Vi gör det för att vi måste. Vi gör det också 
för att vi tror på vårt uppdrag, att vara en kyrka 
för alla genom alla livets skeden. Och att vara 
en kyrka också för kommande generationer.

Otaliga är de berättelser som människor har 
gett oss under åren om Högalidskyrkan som 
platsen för livets viktigaste händelser.  
 ”Här gifte vi oss”. ”Här var det begravning 
för mamma”. ”Här döpte vi vårt första barn, 
det var så fint”. 

Så vill vi att det ska fortsätta vara.
Vi hör också många säga:  

 ”Jag är inte religiös, men kulturarvet, det är 
viktigt! Kyrkan är jätteviktig”.

Högalidskyrkan är ett av nationalromanti-
kens allra viktigaste byggnadsverk i Sverige. 
Högalidskyrkan är landmärke för många fler 
än de som bor eller verkar i församlingen. Vi 
vet vad vi har, och vi vet vad vi har att vårda.

Och vi är oändligt tacksamma att det stora 
åskvädret natten till den 29 juni 2020  
slutade som det gjorde. Blixten slog ner, ljuset 
slocknade. Men kyrkan klarade sig. Det är en 
påminnelse till oss alla. Nu är det upp till oss 
som församling att vårda och skydda  
Högalidskyrkan för framtiden.

Ingrid Andersson, kyrkorådets ordförande

Ett nät skyddar koret från fallande stenar från taket. 
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Guds rike är ett tillsammansprojekt
Människor som bor och vistas i Högalids för-
samling har under 2020 på många olika sätt bi-
dragit till församlingens liv. Vid slutet av 2019 
var 16 388 av de 31 934 invånarna i Högalids 
församling medlemmar i Svenska kyrkan, det 
motsvarar 51,3 procent av befolkningen. 

Församlingens huvudsakliga inkomst består 
av kyrkoavgiften som 2020 var 0,84 kr. Denna 
intäkt reduceras av ett utjämningsbidrag som 
beslutas av Svenska kyrkan på nationell nivå. 

Utöver kyrkoavgiften fick församlingen 
verksamhetsbidrag från Stockholms stift för 
Sjukhuskyrkan som bedriver andlig vård på 
Södersjukhuset. Sjukhuskyrkan är ett eku-
meniskt arbetslag och består förutom av en 
diakon och en präst från Svenska kyrkan av 
en pastor som är anställd av Frikyrkorådet. 

Högalids församling rymmer det stiftsöver-
gripande arbetet för och med ungdomar i 
behov av särskilt stöd. Arbetet syftar till att så 
många som möjligt, oavsett behov av särskilt 
stöd, ska kunna fira gudstjänst och ta del av 
konfirmandverksamhet och ungdomsarbete. 
Församlingen uppbar verksamhetsbidrag från 
Stockholms stift och bidrag från externa fon-
der och stiftelser för arbetet med Gålölägret, 
Gålöcafé och viss teckenspråkig verksamhet.

Under 2020 intensifierades arbetet med att 
möjliggöra för fler att engagera sig ideellt.

Efter konfirmationen har församlingens 
konfirmander erbjudits att gå en ledarutbild-
ning. Därefter har ungdomarna kunnat bidra 

med sina erfarenheter och kunskaper i för-
samlingens konfirmandarbete, vid gudstjäns-
ter och i  olika mötesplatser i församlingen.

En av församlingens gudstjänster, söndags-
kvällarnas andakter, bärs av ideella. 

Församlingen har flera öppna mötesplatser 
för olika åldrar. Det ideella engagemanget på 
församlingens öppna mötesplatser har ökat 
under året. Diakonerna samverkar med olika 
aktörer som arbetar med rehabilitering och 
återanpassning till arbetslivet. Möjligheter till 
arbetsträning har skapats på församlingens 
olika mötesplatser. Coronapandemin har dock 
under delar av året inneburit begränsningar i 
att samla människor fysiskt.

Körverksamheten har samlat många ideella 
medarbetare i alla åldrar. Från mars månad 
har körverksamheten varit begränsad av råd 
och restriktioner. Barnkörerna har dock under 
stor del av året kunnat fortsätta verksamheten. 

I gudstjänsten har gudstjänstfirare, personal 
och ideella medarbetare mötts oavsett om 
det varit fysiska eller digitala gudstjänster. 
I församlingen har under året funnits guds-
tjänstvärdar och kyrkvärdar som på olika 
sätt medverkat i gudstjänsten. Kaffevärdar 
har ansvarat för att bereda och servera fika i 
samband med gudstjänster och andakter och 
skapa en välkomnande miljö. 
 
 För att livet och Guds rike är ett till- 
 sammansprojekt, och kyrkan är sina  
 människor.  Tillsammans är vi Kristi kropp.

grundläggande uppgiften
101 verksamhetsgemensamt

Ovan till vänster: Teresa, en av församlingens fantastiska frivilliga krafter, bjöd på hembakade bullar på kanelbullens dag.

Ovan till höger: Barnkörerna kunde träffs under stora delar av året. 
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Människor har i alla tider och kulturer sam-
lats för att ge uttryck för sin tro på Gud. De 
första kristna samlades tidigt för att bekänna 
sin tro på den uppståndne Kristus, be, under-
visa, dela bröd och vin och hjälpa varandra. 
Under 300-talet började de kristna försam-
lingarna bygga särskilda hus för gudstjänst-
firande, kyrkor. Ordet kyrka kommer av det 
grekiska ordet kyriakon. Det betecknar något 
som ”hör Herren (Kyrios) till”. 
 Kyrkan är en påminnelse om att Gud är 
närvarande i världen och att människor som 
samlas i kyrkan hör Gud till.

Människors möte med Gud och med varandra
Gudstjänsten ska bereda plats för människors 
möte med Gud och med varandra. För att 
gudstjänsten ska vara tillgänglig och relevant 
behöver vi ständigt arbeta med såväl uttrycks-
sätt som olika former för gudstjänst. 

Gudstjänsten ska vara en sådan mötesplats 
som är relevant, både för dem som har en 
tydlig förankring i den kyrkliga traditionen 
och för dem som söker ett sammanhang och 
ett språk för mötet med Gud. 

Högalids församling har under året sökt 
erbjuda mötesplatser där människors exis-
tentiella och andliga behov får plats. Corona-
pandemin har inneburit att formerna för 
gudstjänsten har fått omprövas då det har 
varit svårt att kalla till gudstjänst under delar 
av året. 

I början av pandemin slutade församlingen 
att kalla till mässa med små och stora och 
endast en typ av huvudgudstjänst firades. 
Alla gudstjänster firades i Högalidskyrkan för 
att möjliggöra fysiskt avstånd i rummet. Det 
innebar att den del av församlingen som firat 
ökenmässan i S:t Ansgarskapellet inte längre 
kunde samlas. 

Under söndagens mässa delades nattvarden 
ut endast i den ena gestalten, brödet, för att 
minimera risken för smittspridning. 

 Möjligheten att ta emot gåvorna  
 under en gestalt, det vill säga  
 antingen bröd eller vin, finns.  
 Den som tar emot  
 endast bröd eller vin får del av  
 nattvardens fulla välsignelse.
 Ur ”Fira nattvard”,  
 biskoparnas brev om nattvard 2020

Under större delen av april och hela maj 
firades inga fysiska gudstjänster. Förinspe-
lade andakter publicerades på församlingens 
Facebooksida och YouTubekanal. På lördagar 
publicerades en helgsmålsbön på församling-
ens Facebookssida. 

Till följd av besöksförbudet på Södersjuk-
huset tog gudstjänsterna i kapellet i Sjukhus-
kyrkan uppehåll. 

Sommarmånaderna innebar en något lägre 
smittspridning i Stockholmsregionen och 

110 - gudstjänster och kyrkliga handlingar

Har du tagit prästens skor? Ja, för de knarrade på filmen! Från april firades inga offentliga gudstjänster och vi fick lära oss nya 
arbetssätt när vi spelade in andakter för sociala medier och webben. 
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församlingen bjöd då in till en mötesplats med 
andakter på söndag förmiddag och onsdag vid 
lunchtid. På söndagar dubblerades andakter-
na för att möjliggöra för personer som tillhör 
riskgrupper att komma till kyrkan och hitta 
en kristen gemenskap.

Gudstjänstens språk och symbolik
Gudstjänstens språk och symbolik både 
överskrider det vardagliga språket och tolkar 
det vardagliga livet. Att ta del i gudstjänstens 
språk och riter är en del av undervisningen i 
kristen tro. Det har varit ett sökande och ett 
prövande att hitta formerna för gudstjäns-
ter under året. Ett teologiskt motiv har varit 
ökenvandringen. Liksom det judiska folket 
sökte Gud under ökenvandringen mot det 
förlovade landet har vi tillsammans fått söka 
Gud under vandringen i ett ovisst landskap. 

Med anledning av pandemin och den kom-
mande kyrkorenoveringen har ökenmässans 
gemenskap under året sökt en ny hemvist.

I början av höstterminen började försam-
lingen åter att kalla till mässor. Fortsatt togs 
nattvarden emot endast i brödets gestalt.

Under denna period började också ung-

domar och unga vuxna samlas till mässa på 
söndagskvällarna. 

De som möttes på församlingens öppna mö-
tesplats, Vardagsöppet, samlades till bön och 
andakt. Andakter under pilgrimsvandringar 
har också utgjort en viktig del av församling-
ens gudstjänstfirande under 2020. 

 Gud, ditt folk är vandringsfolket. 
 Själv du mitt ibland oss går. 
 Du oss leder, du oss stärker, 
 när vår väg blir lång och svår. 
 Ur Den svenska psalmboken 297:1

Då smittspridningen senare under hösten 
tog ny fart och nya allmänna råd infördes  
slutade församlingen ånyo att kalla till  
offentlig gudstjänst. Från slutet av november 
kallade församlingen inte till offentlig guds-
tjänst.

På söndagar sändes på Facebook en för-
inspelad andakt. Tacksägelse sändes live på 
församlingens Facebooksida. Den nystartade 
ungdomsmässan blev en digital andakt. 

Andakterna på särskilda boenden i för-
samlingen pågick som planerat, dvs en gång 

Fira nattvard
BR EV FR ÅN BISKOPAR NA TILL SV ENSK A K YR K ANS 
PR ÄSTER OCH FÖRSA MLINGAR

Ovan till vänster: Agendor för att fira gudstjänst på egen hand. 
Ovan till höger: Under den period vi firade mässa, togs nattvarden emot endast i brödets gestalt.
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i månaden, fram till första veckan i mars, då 
samtliga ställdes in. 

I samband med midsommar firades en 
friluftsgudstjänst på Borgerskapets enkehus. 
Förinspelade gudstjänster distribuerades till 
aktivitetssamordnare på vård- och omsorgs-
boenden. Musiker och körmedlemmar gjorde 
också många uppskattade korta sångframträ-
danden utanför några av äldreboendena. 

Under hösten erbjöds andakter en kort tid, 
men också dessa ställdes in då smittspridning-
en ökade. Inför allhelgona kunde en av våra 
präster gå runt på avdelningarna på Borger-
skapets enkehus med en enkel andakt. 

Att pröva nya vägar för människors  
möte med Gud – och varandra
I Högalids församling har, pandemin till trots, 
firats många olika gudstjänster och andakter. 
Ideella medarbetare, kyrk- och gudstjänstvär-
dar, körsångare, textläsare och kaffevärdar, 
har påverkat församlingens gudstjänstliv 
under året och varit delaktiga i sökandet och 
prövandet av nya former för gudstjänsten. 

Kyrkorummet är i sig en förkunnelse och 
vittnar om mötet mellan människa och Gud. 

Det har varit möjligt att dagligen komma in i 
kyrkan och tända ljus och sitta ner för enskild 
andakt. Diakon eller präst har funnits närva-
rande i kyrkorummet dagligen sedan novem-
ber och övriga medarbetare, anställda och 
ideella, har varit kyrkvakter. I kyrkan har det 
funnits agendor för egen andakt. 

Musiken spelar en viktig roll i gudstjänsten 
i Högalidskyrkan. Under året har pandemin 
inneburit begränsningar i den musikaliska 
gestaltningen. Församlingens musiker, kör-
sångare och andra ideella medarbetare har 
ofta fyllt kyrkorummet med musik, trots att 
det inte varit möjligt att kalla till gudstjänst 
eller konsert.

Gudstjänsten ska vara tillgänglig. Det har 
inneburit särskilda utmaningar under året. 
Några huvudgudstjänster under året har 
utformats tillsammans med personer i behov 
av särskilt stöd, t ex medverkande från dag-
liga verksamheter eller från någon av försam-
lingens integrerade mötesplatser, exempelvis 
ungdomsledarutbildning, Gålöcafé, Alla kan 
sjunga-kören. Vi firar gudstjänster på talad 
svenska. Några huvudgudstjänster och vecko-
mässor har teckenspråkstolkats. Högalids 

Kyrkorummet fylldes med musik i samband med filminpelningar. 
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församling har under året samarbetat med 
teckenspråkstolksutbildningen vid Södertörns 
folkhögskola för att öka tillgängligheten för 
teckenspråkiga. 

I december spelades en konsert in i sam-
arbete med Autism- och aspergerförbundet. 
Konsertens talade del var på talad svenska 
med stödtecken. De förinspelade filmerna och 
andakterna är textade.

Dop
I dopet kallas vi att vara Jesus lärjungar –  
oavsett ålder. Vi behöver inte själva göra  
något för att visa att vi duger till. Dopet  
kräver ingen motprestation utan är en bild för 
att kyrkans gemenskap inte kräver vare sig 
någon särskild kunskap eller mognad. 

I dopet säger Gud: Välkommen!  
 Välkommen in i kyrkans gemenskap.

I Apostlagärningarna i Bibeln berättas det 
om hur apostlarna efter Jesus död och upp-
ståndelse döpte 3 000 personer. För dem blev 
dopet början på den nya gemenskapen.  
Nedsänkningen i vatten symboliserade att 
människan dör och uppstår tillsammans med 
Kristus. De första kristna beslutade sig för att 
en människa måste vara döpt för att bli upp-
tagen i församlingen. I de flesta kyrkor i värl-
den är det så också idag. Svenska kyrkan är 

ett undantag. Svenska kyrkan kan man tillhöra 
även som odöpt. Den som döps blir i samband 
med dopet medlem i Svenska kyrkan.

Dopet är en engångshandling som är var-
aktig. En gång döpt alltid döpt. En gång döpt: 
gemenskapen med Gud är bekräftad livet ut. 
Och inte bara livet ut, utan också in i döden 
och i det liv som sträcker sig bakom död.

Arbetet med att stärka dopets plats i försam-
lingen och bjuda in fler till dop återupptogs 
under hösten 2018. I början av 2020 antog 
kyrkorådet en dopstrategi, som syftar till att 
strategiskt verka för och möjliggöra fler dop. 

Begravning
Begravningsgudstjänsten är ett uttryck för 
Guds omsorg om oss i död och i liv, och där 
kyrkan också markerar sin bekännelse. 

Under allhelgonahelgen var kyrkan och 
kolumbariet med minneslunden öppen för en-
skild andakt och samtal med diakon och präst. 

I församlingen har inbjudits till sorgegrup-
per under såväl vår som höst. Under hösten 
hölls en sorgegrupp särskilt riktat till personer 
som på olika sätt drabbats av covid -19. 
 Må hoppets Gud fylla oss  
 med glädje och frid och ge oss ett  
 allt rikare hopp genom den  
 helige andes kraft. Amen. 

Allhelgonahelgen 2020. Ett ljus brinner till minne av varje avliden församlingsmedlem. 
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Gudstjänsten i siffror
Under 2020 (2019 års statistik inom parentes) 
har gudstjänster firats i Högalidskyrkan och  
S:t Ansgarskapellet, i Sjukhuskyrkans medita-
tionsrum, på vård- och omsorgsboenden,  
konfirmationsläger och ungdomsledar- 
utbildningar. I januari och februari firades 
gudstjänst utifrån planerad verksamhet.  
Andra delar av året har församlingen antingen 
inte kallat till offentlig gudstjänst eller så har 
deltagarantalet begränsats av gällande restrik-
tioner till följd av coronapandemin.

• 23 (50) högmässor, med 1 415 (3 671)  
 deltagare och 845 (2 682) kommunikanter.

•  2 (2) gudstjänster som huvudgudstjänst,  
med 59 (169) deltagare.
• 0 (0) söndagsmässa, 0 (0) deltagare  

 och 0 (0) kommunikanter.
• 12 (41) musikgudstjänster,  

 900 (7 206) deltagare. 
• 3 (8) mässor med små och stora, 238 (987) 
deltagare och 85 (777) kommunikanter.
•  1 (4) babygudstjänster, 4 (75) deltagare.
•  9 (24) barngudstjänster, 105 (410) deltagare.
• 23 (72) veckomässor, onsdag kl 12.00  
med 383 (996) besökare och  

 281 (849) kommunikanter.
• 4 (11) Ökenmässor med 169 (393) 
besökare och 163 (382) kommunikanter.
• 53 (95) övriga offentliga gudstjänster  

 med 807 (893) deltagare och 0 (21)  
 kommunikanter.

• 19 (81) gudstjänster på äldreboenden med  
340 (770) deltagare, 0 (0) kommunikanter.

Antalet huvudgudstjänster är betydligt färre 
än föregående år, vilket huvudsakligen för-
klaras av de begränsningar coronapandemin 
inneburit för att kalla till gudstjänst. 
Med tanke på pandemin är det svårt att vär-
dera det genomsnittliga antalet personer per 
gudstjänst

Kyrkliga handlingar
• Dopgudstjänster 57 (86) st, 
1 474 (3 370) deltagare.

• Vigselgudstjänster 15 (18) st, 
362 (1 042) deltagare.
• Konfirmationsmässor 2 (4) st, 97 (645)  
deltagare och 22 (453) kommunikanter.
• Begravningsgudstjänster 164 (166) st, 
3 812 (5 570) deltagare.
• Välsignelse över borgerligt ingånget 
äktenskap, 1 (2) st, 32 (146) deltagare

Dop i Svenska kyrkan har gått ifrån att vara 
en majoritetssed till att bli en minoritetssed. 
Allt färre barn döps i Svenska kyrkan. Antalet 
dopgudstjänster under 2020 är svårtolkade då 
pandemin lett till av- och ombokningar av dop. 

Allt färre människor ingår äktenskap. Av 
dem som ingår äktenskap gör allt färre det i 
kyrklig ordning. I Högalids församling har 
antalet vigslar under 2020 uppgått till 83 pro-
cent jämfört med föregående år. Det innebär 
att den nedåtgående trend som varit från 2016 
med en nedgång har bromsats något. Siffrorna 
är svårtolkade p g a pandemin, men avviker 
från samhället i stort där antalet ingångna 
äktenskap minskat med 30 procent. 

Antalet begravningar hänger dels samman 
med hur många som avlidit och dels med hur 
många som begravs i Svenska kyrkans ord-
ning. Under 2020 var antalet begravnings-
gudstjänster i Högalids församling i stort sett 
oförändrat jämfört med föregående år. Det 
betyder att den nedåtgående trenden vad gäl-
ler begravningsgudstjänster i kyrklig ordning 
bromsats. En förklaring till detta är troligen 
en viss överdödlighet under en tid av året. 
Samtidigt var det underdödlighet under andra 
tider av året. Frågan om vilken roll den kyrk-
liga begravningen och stödet kring dödsfall 
har spelat under året är ännu oklar.

Möjligen kan det ha en betydelse att Sjukhus-
kyrkans personal under den tid då anhöriga inte 
kunde besöka sina döende hade möjlighet att när-
vara på avdelningarna. Arbetet med sorgegrupper 
har fortlöpt under året och Högalids församling 
har informerat om möjlighet till begravning med 
urna i kolumbariet. Detta kan ha ökat förtroen-
det och intresset för kyrkliga begravningar.
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Detta blev ett år då musikverksamheten fick 
ändra arbetssätt. De olika restriktionerna 
krävde att församlingen om och om igen fick 
anpassa musik- och konsertverksamheten, 
ofta med kort varsel eftersom verksamheten 
ofta samlar många människor.

Vanligtvis ligger mycket planering till grund 
för verksamheten men under detta år har mu-
sicerandet fått ändra form. När repetitionerna 
med stora körer upphörde på grund av res-
triktionerna, började vi sjunga i mindre grup-
per. När stora konserter ställdes in, ställde vi 
om så att mindre sånggrupper sjöng utomhus, 
exempelvis utanför äldreboenden eller på 
Högalidskyrkans trappa. 

När andakterna på äldreboendena ställdes 
in kunde utomhussången vid Valborg och 
Lucia bli ett försök att upprätthålla kontakten 
med de äldre församlingsmedlemmarna. Alla 
våra grupper har fått sjunga på antingen en 
gudstjänst eller konsert under året.

Barn- och ungdomskörerna har kunnat 
repetera nästan som ett vanligt år, men de har 
inte kunnat sjunga i gudstjänst eller på kon-
sert i vanlig utsträckning. 

Det är tydligt att grupperna inte bara fyller 
en viktig musikalisk utan även social funktion 
i människors liv. Församlingens körsångare 
och orkestermedlemmar saknade både det 
regelbundna arbetet och gudstjänst- och kon-
sertlivet väldigt mycket. 

Det spontana musicerandet har blivit allt 

viktigare och många har visat uppskattning 
för det. Den stora lärdomen efter detta märk-
liga år är hur viktigt och roligt det är att vara 
flexibel. Många musikprojekt behöver stor 
planering, men även de mer spontana kan 
fylla en viktig funktion.

I församlingens större kampanj inför kyrkans 
renovering skapades pedagogiska filmer där 
kyrkans orglar presenterades av Nils Larsson.

Det minskade antalet konserter och repe-
titioner har gett tid till de anställda för att 
organisera församlingens stora notbibliotek 
med körverk, orkesterverk och orgelrepertoar.

Högalid Unplugged – existentiell mötesplats 
Högalid Unplugged – låtar och mellansnack 
i S:t Ansgarskapellet, vill vara en existentiell 
mötesplats mellan publik och låtskrivare/
musiker, en konsert i ett mer intimt och nära 
format. 

Under våren gavs en mycket uppskattad 
konsert med två professionella folkmusiker. 
Därefter tvingades vi ställa in och omboka 
resterande konserter till hösten, varav endast 
en kunde genomföras i september.

Samtliga konserter i unplugged-serien är 
välbesökta och mycket uppskattade, samt 
drar människor som vanligtvis inte går på an-
dra kyrkliga konserter. Det är också roligt att 
märka att konsertformatet även uppskattas av 
de medverkande – Högalid Unplugged börjar 
så smått bli en attraktiv scen.

118 - musikverksamhet

Församlingens musiker och körmedlemmar sjöng utanför många äldreboenden. Det hann bli mer än 30 sångtillfällen under våren.
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150 - barnverksamhet 0–12 år

Enligt kyrkoordningen har barn en särställ-
ning i Svenska kyrkan. Det återspeglas i de 
grundläggande uppgifterna och perspektiven 
gudstjänst, undervisning, diakoni och mis-
sion. Till perspektivet kyrkan hela livet hör ett 
aktivt arbete med föräldrar och andra vuxna 
i barns och ungas närhet. Det finns behov av 
grundläggande kunskap om kristen tro som 
skapar sammanhang. 

Centralt är kunskap som utgår från trons 
formuleringar och inre liv och som syftar bort-
om det förnimbara. Församlingen önskar ge 
stöd för livslångt lärande och fördjupning om 
tro och tradition samt vill bidra till reflektion 
kring existentiella livsfrågor av andlig karaktär.

En sammanhållen strategi för undervisning 
skapas genom församlingens utveckling av 
lärande miljöer, genom utveckling av en peda-
gogisk grundsyn som möjliggör undervisning 
på olika nivåer och lärande för alla åldrar. 
Möjlighet till dopundervisning i mötet med 
alla åldrar är vitalt. I möjligaste mån anpassas 
verksamheten och görs tillgänglig för personer 
som är i behov av särskilt stöd. Lärandet sker 
många gånger i det personliga mötet och i det 
informella samtalet, t.ex. efter sångstunden 
eller över en kopp kaffe. 

Församlingen har som övergripande mål att 
verka för att människor ska komma till tro 
på Kristus, att en gemenskap ska skapas och 
fördjupas, att Guds rike ska utbredas och att 
skapelsen ska återupprättas. Kristen tro är ett 

tillsammans-projekt. Tillsammans med varan-
dra och med Gud närmar vi oss uppdraget. 

I det uppdraget ligger arbetet med att stärka 
relationen till kyrkan från tidig ålder som en 
uppföljning av dopet. En kyrka för och med 
alla innebär att: 

• Aktivt arbeta med frågor kring tillgänglig- 
het för personer med funktionsned-
sättningar och behov av särskilt stöd. 
• Verka för ett diakonalt arbete och 
förhållningssätt som förebygger psykisk  
ohälsa bland barnfamiljer. 
• Ge barn, unga och deras familjer tillfälle 

för goda möten med församlingen.
Så kan relationen till kyrkan bli livslång 

och vara en inkluderande miljö som främjar 
mångfald.

Inför 2020 påbörjade vi ett mer aktivt 
arbete att integrera olika åldersgrupper inom 
församlingen. I arbetet har ingått att fortsatt 
utveckla det integrerande arbetet i olika verk-
samheter och arbeta med tillgänglighetsfrågor 
för att skapa delaktighet för alla barn och 
unga. På grund av pandemin har vi fått hitta 
andra lösningar som har fungerat fint.

Gruppverksamhet har erbjudits till föräldrar 
och andra vuxna i barns närhet genom öppna 
och slutna grupper samt genom samtalsstöd 
och undervisning kring tro och livsfrågor.

Handlingsplan för doppastoral är färdig-
ställd och under året har vi genomfört ett 
drop in-dop som en del av vår dopsatsning. 

När vi åter kunde samlas under lite friare former hann vi med ett drop in-dop. Det traditionella dopkalaset på plats  
ersattes dock av en påse med take away-dopfika. 
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• Församlingen har under året utvecklat 
det åldersintegrerade arbetet. Vi bjuder in 

äldre, barn och vuxna att delta i sångstunder, 
fika och sopplunch under Måndagsöppet, 
vilket föll väl ut så länge vi kunde ha öppet 
denna verksamhet.

• Vanligtvis erbjuds påsk- och julspel  
(2019: 856) barn i åldrarna 4–6 år samt  
pedagoger, påsk- och julvandringar (2019: 
728) barn i åldrarna 6–9 år. Kort efter pan-
demins intåg skulle påskspel/-vandringar som 
vanligt äga rum, men fick ställas in. Under 
påsken ställdes istället i ordning ett ”påsk-
bord” i Högalidskyrkans vapenhus. Där 
kunde förskolor, skolor och övriga besökare 
få en pedagogisk introduktion till påskens 
händelser i form av tre iordningsställda sce-
ner: den sista måltiden, tiden på korset och 
den tomma graven. 

Även julspelen och julvandringarna ställdes  
in. Istället gjordes ett direktutskick, till de 
förskolor och skolor som brukar besöka oss, 
med en hälsning. Julevangeliets olika karak-
tärer och några interaktiva frågor som barnen 

Öppen verksamhet under 2020
Statistiken för öppen verksamhet under 2020 
visar en markant minskning på grund av den 
pågående pandemin:

• Barngudstjänster vid 17 (24) tillfällen, 
241 (410) deltagare
• Babygudstjänst 1 tillfälle, 4 (75) deltagare.  

 • Mässa med små och stora 2 gudstjänster, 
176 (988) gudstjänstfirare.
• Söndagsskola i anslutning till söndags-
gudstjänsten, 13 söndagar, 24 (71) deltagare.
• Öppen förskola med vuxna och barn i
åldern 0–6 år 56 tillfällen 1687 (3827)
Stockholm Pride såg annorlunda ut i år och  
därför hade vi ingen öppen förskola för 
familjerna under denna vecka.
• Stora salen invigdes som gudstjänstrum
för barngudstjänst under hösten.
Vi har spelat in två sångstunder digitalt som
blev välbesökta, samt genomfört en direk
sänd sångstund digitalt. Vi har regelbundet
besökt Drakenbergsparken med ”kärran”
och på så sätt bibehållit och skaffat nya 
kontakter med barnfamiljer.

Barnkören spelade in en glad och uppskattad sommarhälsning.
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ombads sända oss svar på. Inkomna svar blev 
tyvärr 0 st. Kanske säger det någonting om 
tiden på året och det föränderliga omvärldslä-
get; våra välbesökta julspel och julvandringar 
låter klasserna bli omhändertagna av kyrkans 
anställda för en stund, helt kravlöst. En inter-
aktivt quiz i klassernas skolmiljö kanske helt 
enkelt kändes för kravfyllt att svara på och 
posta svar på – snarare än lustfyllt. Genom 
vandringar och spel i kyrkan har församlingen 
visat vad erfarenhet av tro kan vara. På grund 
av pandemin har vi inte heller kunnat genom-
föra anpassade spel och vandringar med  
bl a teckenspråkstolkning för barn i behov av 
särskilt stöd. 

• I den traditionsenliga familjernas julfest 
på trettondagen deltog 442 barn och föräldrar

• Varken Högalids vårfestival, utflykter eller 
klädbytardagar kunde genomföras i år.

• I och med kyrkvaktsystemet under hösten, 
då anställda och ideella medarbetar har turats 
om att bemanna kyrkan efter schema, har vi 
fått en naturlig kontakt med våra församlings-
bor och kunnat möta människors erfarenheter 

av tro och kyrkorummet. Många barnfamiljer 
har fått möjlighet att känna sig hemma i sin 
kyrka.

Gruppverksamhet under 2020
• Spädbarnsmassagekurser genomfördes 

med 2 kurser under året med 14 barn och 
föräldrar.

• Musiklekis (4–6 år) hade 28 inskrivna 
barn.

• Sommarcafé har arrangerats på ett an-
nat sätt i år som slog väl ut. Vi uppnådde en 
åldersintegrerad gemenskap genom att ha café 
utomhus varje vardag under ett par eftermid-
dagstimmar i juni–augusti. 57 dagar och totalt 
1 123 besökare. Deltagare i sångstunden var 
under 38 tillfällen, 468 barn och vuxna. 

I församlingens musikverksamhet har kör-
grupper för barn och unga regelbundet med-
verkat i mässor och andra gudstjänster, samt 
musikgudstjänster, både fysiskt och digitalt. 
Allt som repeteras och framförs speglar kyr-
koåret och dess rytm. 

Kyrkomusikerna lägger stor vikt vid att alla 

Digital sångsamling med barn- och familjegänget. 
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deltagare får en förståelse för de högtider som 
firas och musiken som är knuten till dessa 
och som följer söndagens tema med hjälp av 
församlingens barn och familjepräst. Två av 
församlingens tre pedagoger är knutna till 
barnkör, änglakör respektive ungdomskör. 

Lärdomar från året 2020 
Vi har visat prov på förmågan att snabbt 
kunna ställa om och hitta nya vägar för kom-
munikation och relationsbyggande. Pandemin 
har fått oss att ta steget ut, ner från berget och 
möta församlingsborna i deras närmiljö och 
det känns meningsfullt. Det vill vi fortsätta 
med också när restriktionerna lättat.

Vi har lärt oss att använda digitala mötes-

platser som även fortsatt kan användas som 
komplement, men inte ersätta de personliga 
mötet i våra lokaler. 

Med hjälp av sommarcaféet och rensning 
av kyrkan har vi satt fokus på det som ska bli 
uträttat, vilket resulterat i ett gott samarbete 
och arbetsklimat. 

Vi har blivit frimodigare och mer föränd-
ringsbenägna, vilket visar på en god grundtil-
lit och trygghet till varandra och kyrkans tro 
och liv. 

Till vänster: Öppna förskolan på väg att besöka Drakenbergsparken med ”kärran”. Ovan till höger: Med flanellografens hjälp  
berättade vi om påskenpå film. Nedan till höger: Sommarens sångsamlingar hölls utomhus, ”biljett”  kunde förbokas på nätet.
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160 - ungdomsverksamhet

År 2017 fördes inom 0–18-arbetslaget samtal 
om ökad integration i ungdomsarbetet och 
ett vidgat perspektiv på församlingens ung-
domsarbete. Under 3 års tid har det i hög grad 
förverkligats. 

I början av vårterminen började deltagaran-
talet på ungdomsträffarna sakta att öka. Med 
anledning av pandemin, och de olika restrik-
tioner som följde, blev vi tvungna att ställa in 
eller ställa om våra mötesplatser för ungdo-
mar under perioden mars till maj. 

I maj bjöd vi in till en mycket lyckad ung-
domsträff med aktiviteter utomhus.

Gålöcafé är en mötesplats utan övre ålders-
gräns med många engagerade ledare. Under 
2020 hade Gålöcafé i genomsnitt 20 deltagare 
de tre gånger vi träffades. Resterande tillfällen 

ställdes in, dels pga restriktionerna, men även 
för att vi har deltagare i riskgrupper. Istället 
publicerade vi filmklipp på vår Facebooksida, 
Gålölägret med frågesport och hälsningar, för 
att nå ut till deltagarna som kommer till Gålö-
café. Vi har även skickat hälsningar via brev.

I samband med höstterminen hade vi ung-
domskvällar på tisdagar där deltagandet var 
8–10 ungdomar, en ökning med 3–4 perso-
ner. Vid enskilda utflykter var det ca 15–20 
deltagare. På höstlovet hade vi ett lyckat 
höstlovsläger med övernattning i Högalids-
kyrkan, besök på Kolmårdens djurpark och 
övernattning i ett församlingshem i Norrkö-
ping, aktivitet på Boda borg i Oxelösund och 
avslutande ungdomsmässa i Högalidskyrkan. 
14 ungdomar deltog. Detta bidrog till att vi 

Vem var Jesus? En studiecirkel för deltagare med behov av särskilt stöd startades. Till exempel användes bild- och teckenstöd.
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kunde möta ungdomarna utifrån deras behov. 
Det integrerade perspektivet, att det är alla 
ungdomars mötesplats upp till 25 år oavsett 
behov av särskilt stöd, är nu etablerat.

Ny mässa
I början av hösten startade Kvällsmässa i 
Högalid. Mässan har som syfte att lyfta fram 
unga människors tankar om livet och tron och 
inbjuder därför särskilt ungdomar till att på 
olika sätt delta i mässan. 

Med anledning av de striktare restriktioner-
na kom mässan att ändra form till kvällsan-
dakt som sänds via församlingens Instagram-
konto och går då under namnet Kvällsandakt 
i Högalid. Båda formerna har varit lyckade 
och många har deltagit. 

Vi kan dock se en klar skillnad på målgrup-
perna. När vi firade Kvällsmässa i Högalid på 
plats kom ett 50-tal ungdomar i åldern 15–20 
år. När vi sedan ändrade form till livesända 
andakter minskade närvaron men samtidigt 
har det lockat en äldre målgrupp.

Erfarenheter av året med coronapandemin
Under året har vi fått vara mera lösningsori-
enterade, flexibla och omställningsbara, fått 
söka nya vägar att mötas och det är erfaren-
heter vi tar med oss in i 2021. Detta medför 
också något positivt, nämligen att vi efter pan-
demin kan fortsätta använda de nya digitala 
lösningar som vi hela tiden lär oss mer om, 
som exempelvis Zoom och sociala medier. 
Detta för att möjliggöra att fler personer kan 
delta vid våra verksamheter även då de inte 
har möjlighet att vara fysiskt närvarande. 

Ledarutbildning
Under hösten påbörjades en ledarutbildning 
med fem nykonfirmerade ungdomar. Dess-
utom önskade tre tidigare ledare gå den igen. 
Ledarutbildningen är integrerad vilket innebär 
att nya och befintliga ledare för veckogrupp 
och Gålölägret möts i samma ledarutbild-
ning. Det är möjligt för ungdomar med och 
utan behov av särskilt stöd att delta i ledarut-

bildningen och erbjudas uppdrag i Högalids 
församling.

Skolkyrkan
Skolkyrkans verksamhet på högstadiet och 
gymnasiet har bestått av information och be-
sök på Högalidsskolan och Globala gymnasiet, 
som vi har goda relationer med. Församlings-
pedagog och präst har funnits med i det elev-
vårdande teamarbetet på Högalidsskolan och 
präst har närvarat under inskolningsperioden. 

Vi har även vid ett antal tillfällen varit 
närvarande i Högalidsskolans korridorer 
med Grubbelklubben. Grubbelklubben är 
en metod, en icke konfessionell aktivitet, 
där ungdomar får chansen att reflektera och 
filosofera över ’’dagens fråga’’ som kan handla 
om allt från vad vänskap handlar om till vad 
meningen med livet är. Vi har träffat 20–40 
ungdomar i dessa sammanhang. Grubbelklub-
ben ställdes in från november och framåt.

Präster har gjort regelbundna besök på Glo-
bala gymnasiet i form av lektioner i samband 
med etik och livsåskådningsmoment. 

Ungdomsdiakoni
Det diakonala arbetet för barn och ungdomar 
har stärkts genom att vi har en diakon som 
har i sitt uppdrag att arbeta med ungdomsdia-
koni. Själavård och samtal med församlingens 
ungdomar och unga vuxna har fortsatt genom 
församlingspedagog, präst och diakon.

Samarbetet med bland annat polis och fält-
assistenter pågick under året. Vi har haft när-
varo på en träff för Samverkan Söder, som är 
ett nätverk bestående av olika samhällsaktörer 
på Södermalm. Där pratas om ungdomar och 
unga vuxnas psykiska hälsa, hur vi motverkar 
våld, alkohol, narkotika, tobak och möjlighe-
ter att samverka kring detta på Södermalm. 

Under Valborg rörde vi oss i närområdet 
och bjöd på korv med bröd. Våra lokaler 
under kyrkan stod öppna för nattvandrare, 
fältassistenter, polis och andra aktörer som 
var ute på Södermalm under kvällen, för 
genomgång.
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170 - konfirmandverksamhet

Under våren 2020 fortsatte församlingens 
arbete med konfirmander. Ett sommarläger, 
Gålölägret, genomfördes under tre veckor i 
juni–juli. Utöver sommarlägret genomfördes 
ett hemmaalternativ – Stockholmskonfan 
19/20. Tanken var att vi åter skulle starta ett 
hemmaalternativ i december 2020, men det 
sköts upp med anledning av pandemin.

Konfirmationsgudstjänster för Gålölägret 
ägde rum i Högalidskyrkan 4 juli, samtliga 12 
konfirmander konfirmerades. Gålölägret är 
ett integrerat konfirmandalternativ där ung-
domar med eller utan behov av särskilt stöd 
möts. Lägret pågår under tre veckor och innan 
lägret genomförs informationssamtal med 

deltagare och vårdnadshavare. Lägret skulle 
äga rum på Gålögården i Haninge skärgård 
men med anledning av pandemin ställde vi om 
lägret. Istället arrangerades ett ”dagläger” där 
konfirmander och ledare träffades i och kring 
församlingens lokaler. 

Konfirmationsgudstjänst för Stockholms-
konfan 19/20 ägde rum 10 maj. Samtliga 6 
konfirmander valde att konfirmeras. Träffar 
ägde rum en helg i månaden. Den inre resan 
Stockholm är församlingens hemmaalterna-
tiv, för ungdomar som inte vill åka på läger 
med övernattningar och vi har möjlighet att 
möta personer i behov av särskilt stöd om det 
behovet finns. 

Gålölägret blev ett ”hemmaläger” utan övernattning i och kring församlingens lokaler. 
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180 - vuxenverksamhet

Vuxet växande i Högalid
Det övergripande syftet har varit att erbjuda 
relevanta och intressanta sammanhang för 
att fånga upp önskemål om kristen oriente-
ring och fördjupning, för både nybörjare och 
”kyrkvana”. Dessutom, att erbjuda möjlighet 
till ökad självkännedom och erfarenhet av 
Gud i det egna livet och i allt. Vår hållning är 
att varje verksamhet ska vara möjlig att delta 
i oavsett om deltagaren räknar sig som en ny-
fiken sökare eller bekännande kristen – sam-
talsklimatet ska vara öppet, förutsättningslöst 
och präglat av ett respektfullt lyssnande. Två 
huvudprofiler under rubriken ”vuxet växande 
i Högalid” kan urskiljas: 

1) Kurser i form av samtals-/bokcirklar 
under rubriken ”samtal om tro”

2) Andlig vägledning, och samtal utifrån 
den ignatianska traditionen och pilgrimsvand-
ring. 

Utöver löpande grupper och verksamheter 
vill vi ha ett vaket öga på samtiden och för-
söka fånga upp viktiga frågor som rör sig i 
samhället. Vårt fokus på klimatet 2020 var 
ett exempel på det. Dessutom förde vi in dans 
i form av ”groove”, under ledning av extern 
dansledare, för att också få in kroppen på ett 
tydligt sätt. Det var fullsatt på samtliga groove 
innan pandemin.

Samtal om tro
”Vara människa”, erbjöds våren 2020 som en 
fristående fortsättning på tidigare bokcirklar: 
vara kristen och vara lärjunge. Gruppen sam-
lade 9 deltagare och pausades när pandemin 
kom. Den återupptogs och avslutades tidig 
höst när läget var bättre. 

Parallellt med ”vara människa” under våren 
erbjöds kursen ”vara kristen” av en ideell 
medarbetare. Även denna pausade när pande-
min kom. En förtjänst med att samtala kring 
en bok, istället för mer fria upplägg, är att det 
lättare kan ledas av just ideella. 

”Kristen tro och klimatet – samtal om kli-
matkrisen i ljuset av kristen tro”, var plane-
rad för andra halvan av vårterminen, med en 
större upptakt i form av träffen med Björn 
Wiman, Dagens nyheters kulturredaktör, i 
slutet av mars. Även detta sammanföll med de 
första restriktionerna och blev därför inte den 
energigivare för det fokus på klimatet vi hop-
pats på. Den kurs om klimatet och kristen tro 
som skulle startats upp därefter ställdes in. 

De löpande ”predikoprat med prästen” vi 
haft söndagar efter mässan följde mönstret 
ovan. Hösten har helt präglats av restriktio-
nerna. Ett försök gjordes att ta upp ”kristen 
tro och klimatet” men pausades efter ytter-
ligare skärpta restriktioner. Den planerade 

Pilgrimsvandringarna blev snabbt populära. Både korta och långa vandringar erbjöds.
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kursen ”vara lärjunge” erbjöds aldrig. Under 
hösten blev det tydligt att nya erbjudanden om 
kurser behöver planeras för att ges digitalt.

Pilgrimsvandringar
En verksamhet som fungerat extra väl under 
pandemin, är pilgrimsvandringar. De fyller det 
stora behovet av andlighet och gemenskap, i 
en tid då kravet på social distansering isolerar 
många. En volontär, präst och församlingsas-
sistent planerade och ansvarade. 

Fyra korta vandringar för människor som 
har svårt att gå längre sträckor genomfördes. 
De längre vandringarna har varit Långholmen 
runt (två gånger); till Essinge kyrka, hyrd buss 
till Vallentuna pilgrimscentrum i samarbete 
med Vallentuna församling, vandring till 
Gröndals kyrka via sjön Trekanten och avslut-
ningsvis i december vandring till Storkyrkan. 

Andlig vägledning
Förutom enskild själavård har församlingen 
även kunnat erbjuda samtal och vägledning 
utifrån den ignatianska andligheten. Andlig 

vägledning handlar om att upptäcka hur Gud 
finns med i våra liv, i vardag och arbete. En 
gammal men ändå väldigt modern andlig väg! 
Präst och diakon har regelbundet enskild and-
lig vägledning och ingår även i stiftets nätverk 
för andlig vägledning.

2020 startade vi också en grupp inspirerad 
av Ignatius av Loyolas spiritualitet och övning-
ar för att söka och finna Gud i allt. Det blev en 
stor grupp, över 10 deltagare, den ställdes in i 
och med corona och startades åter efter som-
maren, innan den på nytt fick ställas in. 

Läkande måleri och retreater
I februari startades en grupp kallad ”Läkande 
måleri” med en bildterapeut och diakon, sam-
manlagt hann vi fullfölja fem tillfällen innan 
pandemin slog till. Många ville delta, så vi fick 
säga nej till de som kom in sist med anmälan. 
Det var sammanlagt åtta deltagare.

I februari genomfördes också en retreatdag 
enligt konceptet ”Hämta andan”, ett med 
åren välkänt begrepp. Deltagarantalet var  
som tidigare år stort, runt 35–40 personer.

Många ville delta i gruppen som arbetade med läkande måleri. 
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210 – diakoni 
Pandemin har inneburit många omställningar 
och inställda evenemang. Detta till trots har 
församlingen kunnat erbjuda andra möjlighe-
ter som upplevts positivt när mycket oro har 
präglat större delen av året.

Medarbetare
Under året har församlingen haft tre anställda 
diakoner, en vikarierande diakon samt från 
augusti till december en diakoniassistent. Två 
diakoner har haft sin arbetsplats i sjukhus-
kyrkan.

Arbete med den diakonala strategin
Arbetet utifrån den diakonala strategin har 
implementerats och är under fortsatt ut-
veckling utifrån de fem olika fokusområden: 
ekonomiskt och psykosocialt stöd, existentiell 
hälsa, idealitet, att möta ensamhet samt nät-
verkande och samhälle.

Vi har samarbete med MISA och Nytida 
gällande tre personer som arbetstränar i för-
samlingen.

2100 – sjukhuskyrkan
Det ekumeniska arbetslaget i Sjukhuskyrkan 
på Södersjukhuset (SÖS) har arbetat enligt 
den inriktning som anges i verksamhetsplanen 
för 2020. Huvuduppgiften är att föra samtal 
med patienter, anhöriga/närstående och med 
personal – enskilt och i grupp. Varje vecka fi-
ras en gudstjänst och vi ser det som en daglig, 
viktig uppgift att be för sjukhuset – patienter 
och medarbetare. Närvaro och tillgänglighet 
är avgörande för att skapa kontakter, bygga 
förtroende och bli tagna i anspråk. Teamet vill 
arbeta nära och samverka med kliniker och 
avdelningar.

Särskilt att framhålla från 2020
När året började var efterfrågan stor på per-
sonalstöd i olika former. Vi var inbokade för 

Sjukhuskyrkan skickade ut en julhälsning med fikabröd till avdelningarna på Södersjukhuset.
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medverkan i utbildningar och liknade upp-
drag på bl a IVA och kardiologavdelningarna.

Men året blev, som vi alla känner till, inte 
alls som något annat på grund av coronavi-
ruset som spreds över världen. Den 13 mars 
infördes generellt besöksförbud och sjukhuset 
gick upp i förstärkningsläge. Korridorerna låg 
öde trots att man visste att det på avdelning-
arna pågick ett mycket intensivt och krävande 
arbete. 

Sjukhuskyrkans arbetssätt förändrades. Vi 
fick inte fira gudstjänst men vi fick besöka 
inneliggande patienter, även covid-sjuka pa-
tienter men med skyddsutrustning. 

Vi försökte erbjuda en plats för återhämt-
ning för personal genom enkelt fika i sjukhus-
kyrkans lokaler två eftermiddagar i veckan 
– ”Eftersnack”. 

Till påsk gick vi ut med godis till alla av-
delningar som en uppmuntran och berättade 
i samband med det om det stöd vi hade att 
erbjuda. 

Pågående samtalskontakter kunde fortsätta 
och personerna fick själva bestämma om de 
ville komma till SÖS eller tala med oss på 
telefon. Några handledningsgrupper kunde 
fortsätta träffas, medan andra pausades på 
grund av att personalgruppen var splittrad 
och medarbetarna utlokaliserade till olika 
avdelningar. 

Vissa saker påverkas inte av corona, som till 
exempel att barn dör i samband med förloss-
ningen, så själavårdsarbetet med samtalsstöd i 
sorg och begravningar har fortsatt som tidi-
gare. 

Efter sommaren, när restriktionerna lättade 
lite, kunde arbetet utvidgas igen. De handled-
ningsgrupper som pausat under vårterminen 
kunde återupptas. I samverkan med de andra 
sjukhuskyrkorna i Stockholm kunde sorge-
grupper för föräldrar som förlorat barn i sam-
band med förlossningen åter erbjudas. Under 
höstterminen pågick två sådana grupper med 
endast ett fåtal deltagare i varje. 

Vi kunde erbjuda ”Tillfälligt avbrott” varje 
vecka och arbetslaget planerade för att ha två 

retreater för SÖS personal, i Högalidskyrkan. 
Intresset var stort och de blev snabbt fullbo-
kade.

I början av hösten träffade vi olika perso-
nalgrupper, hörde oss för om deras behov av 
reflektion och återhämtning och planerade för 
att på några olika sätt svara upp mot detta.

Den första retreaten i oktober genomför-
des men i november kom den andra vågen 
av pandemin och vi kunde inte längre samla 
grupper av människor. Återigen förändrades 
den verksamhet som så smått återupptagits 
under hösten.

I december brukar sjukhuskyrkan arrangera 
en adventskonsert i entréhallen och en julkon-
sert för personal i aulan. Inget av detta kunde 
genomföras i år. Istället satsade vi på att ge lite 
guldkant i vardagen genom att köpa in fina 
och goda saffranslängder och gå ut med till 
avdelningarna. Ett uppskattat initiativ att visa 
omtanke om personalen.

Personalsituationen
Arbetslaget har periodvis bestått av fyra 
personer, en av diakonerna med placering i 
Högalidskyrkan under året har arbetat i sjuk-
huskyrkan.

Alla medarbetare har egen handledning 
som under detta år också kompletterats med 
återkommande tillfällen för gemensam hand-
ledning.

En positiv sak är att kontakten och samver-
kan mellan våra olika arbetsgivare i teamet 
har utvecklats och stärkts genom bland annat 
tydligare strukturer med regelbundna gemen-
samma team-möten. Arbetsgivarna samverkar 
också kring att agera gemensamt gentemot 
olika aktörer såsom Region Stockholm och 
Myndigheten för stöd till trossamfund.

En reflektion från arbetet under pandemin
Ibland får vi som arbetar i sjukhuskyrkan 

frågan – vad gör jobbet med er? I år har vi 
haft anledning att själva ställa oss den frågan 
– vad gör jobbet under pandemin med oss? 
Det blir som allra tydligast belyst genom att 
beskriva hur det känns att i full skyddsutrust-
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ning besöka en covidsjuk patient för samtal. 
Själavårdarens uppgift att vara närvarande 
och tillgänglig, att lyssna och ta emot tankar 
och känslor försvåras avsevärt när man sitter 
på avstånd med munskydd bakom ett visir, 
iklädd plastförkläde och plasthandskar – när 
hela kroppsspråket signalerar ”jag är rädd 
för att komma nära” men uppgiften är att 
förmedla ”jag finns här för dig”. Det är minst 
sagt en utmaning!

Så detta skiljer mycket tydligt coronakri-
sen från andra svåra situationer och möten 
i vården, den här gången är också jag som 
sjukhussjälavårdare indragen, det är också en 
kris som drabbar mig, också min hälsa utsätts 
för risk i dessa möten. Alla är drabbade.

Det var självklart för oss att ha Sjukhuskyr-
kan öppen och tillgänglig på det sätt som var 
möjligt. För oss handlar det ytterst om vad det 
innebär att vara kyrkan – att finnas med i en 
utsatt situation, att våga vara där.

Statistik för Sjukhuskyrkan
•  244 (267) samtal med patienter
•  126 (73) samtal med personal
• 253 (210) samtal med anhöriga
• 0 (0) enskilda nattvardsfiranden på  

avdelningar.
• 14 (14) begravningar av spädbarn
• 1 (4) gravsättningar/urnsättningar
• 8 (7) utfärdsböner vid visningar
• 2 (3) namngivningsceremonier av 
 dödfödda barn
• 0 (4) minnesstunder av personal  

(ej möjligt att genomföra under pandemin)
• 3 (8) bearbetande samtal/ärendegenom-

gångar med personal i grupp
• 2 (3) vigslar
• 10 enskild andakt
• 6 (4) handledningsgrupper med personal 

med 5-8 deltagare som ses en gång i måna-
den (under perioder inställt pga pandemin)

• 14 (47) gudstjänster i sjukhusets medita-
tionsrum med sammanlagt 57 (204) del-
tagare. (Inställt fr o m början av april pga 
pandemin)

• 29 (43) ”Tillfälligt avbrott”, vägledd av-
spänning med sammanlagt 61 (365) delta-
gare.

• Regelbundet deltagande (månadsvis eller 
tätare) vid tre olika sammanhang på sjuk-
huset för etisk reflektion.

• Deltagande i PKL (Psykologisk katastrof-
ledning) arbete med regelbundna träffar, 
övningar och förberedelser.

Utöver det som går att mäta i statistik arbetar 
vi med nätverksarbete med både enskilda och 
grupper på sjukhusets olika kliniker. Innan 
pandemins utbrott fick sjukhuskyrkan ett 
ökat antal förfrågningar om att föreläsa och 
medverka på olika klinikers utbildningsdagar 
kring svåra samtal, existentiella frågor.  
 

2210 möte – enskilt med själa-  
vårdande och diakonalt syfte

Behöver du någon att prata med? Präster och diakoner från de  
fyra Söderförsamlingarna bemannade en gemensam telefon under pandemins första månader.
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Existentiell hälsa
Församlingen har under året erbjudit stöd-
jande själavårdande samtal, andlig vägledning 
samt sorgesamtal både enskilt och i grupp. 
Personer som önskat samtal men inte kunnat 
komma till församlingen har fått besök i hem-
met, äldreboende och sjukvården.

I slutet av februari anordnade vi en in-
troduktionsträff inför vårens sorgegrupper. 
Under året har tre sorgegrupper varit plane-
rade. Präst och diakon hann starta en grupp 
men pandemin gjorde att gruppen inte kunde 
träffas mer än två gånger. Gruppmedlem-
marna kunde däremot få enskilda samtal med 
ledarna. 

Inför höstens sorgegrupper bjöd församling-
en in till en öppen föreläsningen med temat 
sorgens och saknadens tid, med församlingens 
sjukhuspräst. Under hösten inbjöds till två 
sorgegrupper, en av sorgegrupperna var riktad 

till sörjande som mist en anhörig i covid-19. 
En av grupperna avbröts på grund av pan-

demin, och ersattes med enskilda samtal. 
Gruppen med fokus på covid -19 fortsatte, då 
samtliga deltagare hade antikroppar.

Vi har hänvisat människor för stöd till 
Kyrkans familjerådgivning, som har erhållit 
bidrag från församlingen.

Under våren samverkade Södermalms 
kontrakt med att med präster och diakoner 
bemanna en telefon alla vardagar. Insatsen 
avslutades i juni. Högalids församling hade 
därefter under sommaren och senhösten tele-
fontid alla vardagsmorgnar.

Till och med april var församlingen med i 
”dödsbudsjouren” som är en samverkan med 
polisen. Präster och diakoner har haft sche-
malagd beredskap för närvaro vid polisens 
överlämnande om dödsfall till anhöriga

Ekonomiskt och psykosocialt stöd
Ekonomisk utsatthet finns i församlingen 
och nästan varje vecka hör behövande av sig. 
Detta var extra påtagligt inför jul. 

Diakonerna har hänvisat och hjälpt till med 
ansökan till Föreningen FVO. Diakoner har 
hjälpt människor att söka medel från olika 
fonder samt bidrag från Maria och Högalids 
sjukvårdsförening. Pengarna har bland annat 
använts till mediciner och matcheckar.

Diakoner har även bistått i kontakter med 
stadsdelens socialtjänst, personliga ombud 
och med vården samt även varit med på besö-
ken efter önskemål och behov.

2310 möte i grupp och i fält  
med diakonalt syfte

Nätverkande och samhälle 
Det är viktigt att ha ett utåtriktat arbete där 
vi som församling syns och har kontakt med 
dem som vistas i närområdet. En diakon har 
sporadiskt representerat församlingen på 
Frälsningsarméns Sociala center under året.  
Ekonomiskt bidrag från de permuterade stif-

Med ”kärran” blev vi synliga vid Hornstull. 
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telserna har betalats ut till Frälsningsarméns 
Sociala center samt till Kafé i Gemenskap.

Fram till mars hade församlingen i samver-
kan med Ny Gemenskap/Vinternatt 2 Extra 
kalla nätter och deras volontärer kommit 
överens om att församlingshuset ska vara öp-
pet för hemlösa EU-medborgare natten mellan 
lördag och söndag. Vintern var mild och det 
blev inte aktuellt att öppna lokalerna. 

”Kärran”, församlingens dragkärra med 
plats för både fikatermosar och informations-
material, har blivit ett verktyg för både mis-
sion och diakoni. Präster och diakoner m fl 
har varit ute med ”kärran” som ett led i att 
ha en uppsökande diakoni. Vi har haft många 
möten, i alla åldersgrupper. 

Den huvudsakliga platsen har varit vid 
Hornstull för att möta människan över en 
kopp kaffe, varm choklad eller te. Vi har spri-
dit information om vad som händer i försam-
lingen och även ”Rädda Högalidskyrkan”. 
Präst och församlingsvärdinna var ute med 
kärran på Valborgsmässoafton efter det årliga 
utsättningsmötet i Högalid i samverkan med 

socialtjänst och polis, samt även skolavslut-
ning och luciadagen.

Att möta ensamheten
Under våren hade vi måndags- och fredags- 
öppet. Dagarna startade i dopkapellet där 3–8 
personer samlades för att mötas i en vägledd 
bibelmeditation med inbjudan till efterföljan-
de samtal. Måndagsöppet var en åldersinte-
grerad mötesplats med samverkan med öppna 
förskolan. Cirka en gång per månad hade vi 
en programpunkt, exempelvis föreläsning eller 
musikunderhållning. På Förintelsens minnes-
dag arrangerade vi en föreläsning och musik 
från anhörig vars föräldrar varit i koncentra-
tionsläger. Fredagarna karaktäriserades av 
lugn och stillhet med samtalet och skapande 
bord i fokus. På grund av pandemin stängdes 
måndags- och fredagsöppet i mars. Verksam-
heten var stängd till sommaren, då sommar- 
caféet fick en annan karaktär än tidigare år 
och öppettiderna utökades till augusti. 

Till höstterminen ställde vi om till ”Var-
dagsöppet”, en öppen mötesplats alla var-

På julafton fick vi se solen för första gången på flera veckor. En brasa brann i eldkorgen på kyrkbacken och en pop up-kör sjöng  
underbart vackra julsånger. Det var uppskattat av den strida ström av människor som besökte Högalidskyrkan och kolumbariet. 
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dagseftermiddagar för fika, samtal, vila, 
möjlighet att läsa dagstidning, lägga pussel. 
Mötesplatsen har bemannats både av anställ-
da och ideella medarbetare. Mötesplatserna 
har även varit en plats för personer i behov 
av arbetsträning och praktik. I samband med 
strängare restriktioner under senhösten stäng-
des verksamheten.

Det fanns planer på en stor fest med mycket 
gemenskap på julafton. Det blev istället en 
utomhusaktivitet där eld brann vackert i en 
eldkorg, marschaller, ”Christmas carols” 
klingade på kyrktrappan och församlingen 
bjöd på smörgåsar och varma drycker. En jul-
gåva i form av en julkasse fylld med donerade 
varor delades ut bland församlingsbor och i 
vapenhuset fanns andra donerade gåvor som 
samtliga besökare fick möjlighet till.

Sommar i parken genomfördes med anpass-
ningar: En inledande andakt utomhus eller i 
kyrkan och därefter musik med Frälsningsar-
méns Söderkårs blåsorkester.

Församlingsresor
I början av året erhöll församlingen fondme-
del riktade till åldersgruppen 65+ från Sylvan-
ders fond. Men under året har flera planerade 
resor tyvärr ställts in. En resa för äldre kunde 
dock genomföras, till Skultuna med temat 
”Äventyr på väg med glädje och gemenskap”. 
30 deltagare med personal var med på resan, 
vars platser snabbt fylldes och som hade en 
lång reservlista. Resan var lyckad med fint vä-
der och roliga upplevelser med mycket skratt 
och gemenskap. Församlingsresan gjorde skill-
nad före, under och efter resan för deltagarna. 

Församlingsresor fyller en viktig funktion 
då de vänder sig till en grupp med stark upple-
velse av ensamhet, samt att den även fyller de 
grundläggande uppgifterna som diakoni och 
mission men även gudstjänst och undervisning. 

Anonyma singlar
Under våren var den öppna samtalsgruppen 
Anonyma singlar, för personer som lever i 

Vardagsöppet – en öppen mötesplats alla vardagseftermiddagar för fika, samtal, vila, möjlighet att läsa dagstidning,  
lägga pussel eller ”bara vara”.



32

ensamhet, igång. Gruppen leddes av en ideell 
som samtalsledare innan restriktionerna satte 
stopp för gruppen. Upplägget i samtalsgrup-
pen har utgått från efter tolvstegsmetoden, 
där deltagarna berättar, lyssnar, känner igen 
sig i varandras berättelser och förstår att ingen 
är ensam om sina känslor.

Idealitet
Församlingsarbetet präglas av glädje, gemen-
skap och delaktighet, vilket inkluderar även 
ideella medarbetare. Med utgångspunkten 
”för att livet och Guds rike är ett tillsammans-
projekt, och kyrkan är sina människor. Till-
sammans är vi Kristi kropp.” 

Det finns en utvecklingsplan för idealitet 
som ett ledande dokument för det fortsatta 
utvecklingsarbetet av ideellt medarbetarskap. 
Församlingen är med i nätverket Ideellt forum 
och en diakon har deltagit på styrgruppsmö-
ten och årsmöte under året. En personal och 
en ideell deltog på Ideellt forums idédag i 
Eskilstuna. 

Referensgruppens möte med representanter 
från olika arbetsområden och från kyrkorådet 
har under året pausats.

Det ska vara lätt att engagera sig och lätt att 
engagera, implementeringen av detta arbete 
fortsätter bland personal och förtroendevalda. 
Mappen ”Välkommen som ideell medarbeta-
re” är ett hjälpmedel när en ny ideell rekryteras. 

Rekrytering av ideella medarbetare har 
gjorts via annons med uppdragsbeskrivningar 
på Volontärbyrån, annonserats i lokalpress 
samt att vi tillfrågat människor som har upp-
fattats som intresserade av engagemang på 
ideell basis. 

Som tack bjöds samtliga ideella medarbe-
tare in till julgransplundring i januari med 
mat, sång och gemenskap. Härlig glädje under 
hela kvällen och särskilt när pepparkakshuset 
kraschades med buller och bång, pepparkaks-
delarna flög genom Klubbrummet.

Två informationsbrev om vad som händer i 
kyrkan har skickats ut, och även julkort med 
inbjudan till att hämta en gåva som tack för 
goda krafter under året.

Kaffesugen? Välkommen in på en fika! Vardagsöppet välkomnade både trogna besökare och förbipasserande  
alla vardagseftermiddagar. 
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260 – mission
Mission är kyrkans grundläggande uppdrag. 
Mission är utgångspunkten för allt det kyrkan 
gör – gudstjänst, undervisning och diakoni. 
Gud sänder oss i världen, till alla. Att likt Je-
sus möta alla, utan att först fråga vad de tror. 
Mission är i första hand inte en aktivitet utan 
ett förhållningssätt. Mission och diakoni hör 
nära samman i uppdraget att synliggöra glo-
bala frågor. Insatser för Act Svenska kyrkan är 
ett sätt att tydliggöra ansvarstagandet för hela 
vår jord. Församlingens kommunikation är en 
viktig del av församlingens mission. 

Temat för årets fastekampanj var ”Under 
samma himmel” och för julkampanjen ”Bryt 
en tradition”. Under insamlingsperioderna 
har Högalids församling genom kollekter, 
försäljningar och andra insamlingsinsatser 
sammanlagt bidragit till Act Svenska kyrkan 
med 288 171 kr. Den summan innefattar även 
gåvor från privatpersoner bosatta i området.  

Den internationella gruppen har under året 
inte haft någon större aktivitet. Pandemin hin-
drade möten samt att ordförandes tid under 
våren fylldes av annat och har sedan flyttat 

från församlingen. Det resulterade i att några 
möten inte genomfördes och inte heller sattes 
några insamlingsmål. 

I samband med artistuppträdanden på Mån-
dagsöppet har vi under insamlingsperioderna 
informerat om respektive kampanj och möj-
ligheten att skänka en gåva till ändamålet.

Med hjälp av kommunikatören och en 
diakon har Act Svenska kyrkan synliggjorts 
via insatser i församlingens lokaler, annonser i 
lokaltidningar och i sociala medier. 

Kyrkoherden, diakon och kanslipersonal 
sammanställde förslag till årets församlings-
kollekter. De föreslagna ändamålen för 2021 
års församlingskollekter har prioriterat män-
niskors utsatthet globalt, men även den lokala 
utsattheten. Församlingskollekter beslutas av 
kyrkorådet.

Fairtrade
Inköp och försäljning av fairtradevaror har 
varit låg, då försäljning främst sker genom 
expeditionen, som varit stängd för spontana 
besök.

Swisha  123 267 06 93 Act Högalid

Act Svenska kyrkan – i Högalids församling samlades nästan 290 000 kr in under året. 
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övrig kyrklig verksamhet

Samverkan i Södermalms kontrakt
Högalids församling av en av fyra försam-
lingar i Svenska kyrkan på Södermalm med 
Hammarby sjöstad. Tillsammans utgör för-
samlingarna ett kontrakt. Församlingarna 
har under 2020 haft kontraktsgemensamma 
aktiviteter såsom samråd mellan yrkesgrupper 
och arbetslag. På grund av Coronapandemin 
anordnades inga kontraktskonvent under 
året.

Högalids församling anordnade en utbild-
ningsdag för samtliga anställda med fokus på 
Bibeln och bibeltolkningsfrågor: ”Förstår du 
vad du läser? En dag om bibeltolkning och 
HBTQ”. Utbildningen leddes av Jesper Svart-
vik. Till denna digitala utbildning bjöds efter 
samråd i kyrkoherdekollegiet också anställda 
i övriga församlingar in. 

Kontraktets kyrkoherdar har sammanträtt 
regelbundet under året. Tidvis under pande-
min har kyrkoherdarna mötts digitalt en gång 
i veckan. 

Ett kontraktsråd bestående av kyrkorådets 
ordförande och kyrkoherde i respektive för-
samling har sammanträtt några gånger under 
året. Kontraktsrådets uppgift är att belysa och 
samråda kring frågor som rör församlingarna 
gemensamt. I kontraktsrådet har frågor om 
ökad samverkan väckts. 

310 övrig församlingsverksamhet

Hur kan vi skydda och värna människors liv och samtidigt bryta isolering och utanförskap?

Både och. Inte bara antingen eller.

Vi människor tycks ha svårt att för-
hålla oss till är att saker och ting kan 
vara både och. Inte bara antingen 
eller.
 Det blir tydligt under den pandemi 
vi nu lever under.  Vi ska alla försöka 
leva så att vi skyddar riskgrupper och 
värnar om de mest utsatta. 
 Människor över 70 år rekommen-
deras att stanna hemma för att inte 
utsättas för smitta. Risken att bli 
allvarligt sjuk ökar dramatiskt med 
ålder. Samtidigt ökar ensamheten 
och utsattheten hos dem som stannar 
hemma och inte kan ta emot besök. 
 Hur kan och ska vi förhålla oss till 
det? Hur kan vi skydda och värna 
människors liv och samtidigt bryta 
isolering och utanförskap?
 Det fi nns många bibelberättelser 

som gestaltar begreppet samtidighet.
 Hos profeten Jesaja beskrivs samti-
dighet som en kvalitet hos Gud. 
Jag tronar upphöjd och helig men 
fi nns hos den modlöse och försagde. 
Jag ger de försagda mod, 
ger de modlösa kraft. Jesaja 57:15
 Gud som upphöjd och samtidigt 
närvarande hos de modlösa. Vi 
behöver öva på att förhålla oss till 
en värld av samtidighet, där saker 
och ting kan vara både och, inte bara 
antingen eller. 
 Det fi nns ett virus som vi än så 
länge inte förstår oss på till fullo och 
som tycks drabba äldre hårt. Det be-
höver vi förhålla oss till och skydda 
de mest utsatta. 
 Vi behöver skydda varandra sam-
tidigt som vi behöver visa varandra 

omsorg. Vi behöver få visa kärlek 
och omsorg oberoende av att det 
fi nns en pandemi som vi också behö-
ver hantera. För om vi inte gör det, 
om vi inte orkar med samtidigheten, 
riskerar vår ambition att skydda 
varandra att leda till isolering och ut-
satthet. Och, ensamhet och isolering 
kan också vara en farsot. 

Gunilla Lindén
Kyrkoherde i Högalids församling

Må Guds syften 
vara våra syften i allt vi gör. 
Må Guds händer 
vara våra händer i allt vi berör. 
Må Kristi smärta vara i våra tankar 
när vi sårar eller bli sårade. 
Må Kristi kärlek vara i våra hjärtan 
när vi älskar eller bli älskade. Amen.

Bakgrundsbild: Masaaki Komori 

Under slutet av 1880-talet ökade 
befolkningen på Södermalm snabbt.
Beslutet att bygga en kyrka på västra 
Södermalm togs 1902. Maria Mag-
dalena församling fi ck en tomt uppe 
på Högalidsberget och utlyste en 
arkitekttävling. Ivar Tengbom vann 
tävlingen med sin ritning av en lång-
huskyrka med två torn. De dubbla 
tornen kritiserades.  
 – Det är ovanligt att kyrkor i 
Sverige har två torn. Men, Tengbom 
insisterade. Han menade att ett torn 

aldrig skulle »förslå i konkurren-
sen med det på andra sidan vattnet 
liggande stadshustornet«, berättar 
Gunilla Lindén, kyrkoherde i 
Högalids församling. 
 Ivar Tengbom hade varit med i 
arkitekttävlingen om Stadshuset.  
 – Många uppfattade nog Högalids- 
kyrkans tvillingtorn som en revansch 
på Ragnar Östberg som blev den som 
fi ck rita Stadshuset.
 Grundstenen lades 1917. Kyrkan 
invigdes 10 juni1923 och Högalids 
församling bildades 1925. 
 Högalidskyrkan betraktas som ett 
av Sveriges främsta exempel på natio-
nalromantik. Invid kyrkan ligger en 
begravningsplats, ett kolumbarium 
med minneslund som nyligen renove-
rats. 
 – Vi har tillgänglighetsanpassat 
kolumbariet. Nu står vi inför nästa 
stora utmaning då Högalidskyrkan 
är i behov av omfattande renovering, 
säger Gunilla Lindén.
 Inne i kyrkan börjar putsen i taket 
lossna, och såväl el som stammar 
behöver bytas. Exteriört behöver 
taket åtgärdas för att inte lossna och 
stenarna i fasaden behöver fogas om. 

 Varje församling har ansvar för 
sina egna byggnader och kostnader 
för underhåll. Det är ett stort åtag-
ande för en församling att renovera 
en kyrka, då de intäkter församlingen 
har huvudsakligen består av kyrkoav-
giften som de kyrkotillhöriga betalar.
 I snart 100 år har Högalidskyrkan 
varit en plats för stillhet och bön mitt 
i stadens brus. Här har människor 
döpt sina barn, vigts samman och be-
gravt sina kära. Här har människor 
fått stöd och hjälp. 
 – Vi vill vara en församling som 
är öppen för människors behov och 
vänd mot Gud. Det är min förhopp-
ning att vi nu ska kunna renovera vår 
kyrka så att den kan fi nnas här för 
människor i minst 100 år till, säger 
Gunilla Lindén. 

Bidra till att 
rädda ett kulturarv!
Högalids församling tar tacksamt 
mot bidrag till renoveringen!
Swish 123 120 45 77 
Bg 5263-3708 - Märk 
inbetalningen med RHK 
(Rädda Högalidskyrkan)

Efter nära 100 år på höjden är det dags att totalrenovera kyrkan med de två tornen. En stor utmaning!

Högalidskyrkan – en stilla plats i stadens brus

högalid
svenskakyrkan.se/hogalid
facebook.com/hogalidsforsamling
08-616 88 00

Händer just nu
Mötesplats Högalidskyrkan
Söndagar kl 10.00–13.00
10.30 Musik
11.00 Andakt med tacksägelse
11.30 Musik
12.00 Andakt med tacksägelse
Vid andakten kl 12 välkomnar vi särskilt 
dig som är över 70 år eller tillhör en 
riskgrupp. Vi ber dig som inte gör det 
att komma en annan tid

Onsdagar kl 12.00–13.00
12.00 Andakt 

Startpaket för hopp
Nu finns ett litet startpaket i för dig 
som vill sprida hopp! Påsen, som finns 
i Högalidskyrkan, innehåller några 
smågrejer. Du kan fylla på den med vad 
du vill! Kom in i kyrkan och hämta din 
påse och ge den sedan till någon annan. 

På nätet 
Vi publicerar korta filmer med 
andakter och musik på vår hemsida, 
Facebook och YouTube. Följ oss där! 
Sök efter Högalids församling, så hittar 
du oss!

Kyrkan har öppet
Högalidskyrkan har öppet 
kl 10.00–17.00.

Kyrkorna 
är öppna!

Välkommen till kyrkan!

sofia
svenskakyrkan.se/sofia
facebook.com/sofiaforsamling
08-615 31 00

Händer just nu 
Drop in-vigsel 6/6 
Vigslar kan vara påkostade och stor-
slagna, men de får gå snabbt och lätt 
till också. På nationaldagen 6/6 
kl 11.00–16.00 viger vi er som vill göra 
slag i saken i utomhus i trädgården till 
våra kyrkstugor i Vitabergsparken. 
Det enda du behöver göra är ta med 
din älskling, legitimation och giltig 
hindersprövning från Skatteverket.
Max 10 personer per sällskap! 
Registrering kl 10.00-14.00 i Sofia 
kyrka. Minst en av er måste vara 
medlem i Svenska kyrkan. 
Info: Telefon 08-615 31 00, 
sofia.forsamling@svenskakyrkan.se 

På nätet 
Vi publicerar flera gånger per vecka 
korta filmer med andakter och musik 
på vår hemsida, Facebook och YouTube. 
Följ oss där! Sök efter Sofia församling i 
kanalerna ovan, så hittar du oss! 
På Facebook finns även sidor för 
Sjöstadskapellet och Musik i Sofia kyrka

Kyrkan & kapellet har öppet
Sofia kyrka har öppet kl 11.00–17.00.
På torsdagar 11.00-19.00.
Sjöstadskapellet har öppet måndag, 
tisdag och torsdag kl 9.00–16.00, 
onsdag kl 12.00–16.00. (20–21/5 stängt 
på grund av Kristi himmelsfärd)
Söndagar 11.00–13.00 finns präst och 
musiker på plats. Musik spelas »tidvis«. 
Predikan eller bön för söndagen finns 
att hämta i kyrkan.

katarina
svenskakyrkan.se/katarina
facebook.com/katarinaforsamling
08-743 68 00

Händer just nu 
Klockan Elva på webben
På söndagar 11.00 publiceras webb-
gudstjänsten Klockan Elva på vår 
hemsida samt Facebook & YouTube.

Hjälpgrupp Corona
Katarina Volontär samlar de som vill 
hjälpa människor i riskgrupper att 
handla mat och stötta med annat 
praktiskt i vardagen. 

Hjälptelefon 
Ring 073-046 57 99  eller mejla 
katarina.forsamling@svenskakyrkan.se

Vill du hjälpa till? 
Anmäl dig via Facebook-gruppen: 
Katarina Volontär – Hjälpgrupp Corona.

Samarbete med Sopköket 
Nu samarbetar vi med Sopköket i 
Söderhallarna som lagar mat på rädda-
de råvaror. Deras kunder kan köpa en 
måltid att ge bort och i samarbete med 
stadsdelen så kommer behövande/ 
boenden att kunna höra av sig till 
vår hjälptelefon för att få en matlåda 
som volontärer bär u

Kyrkan har öppet
Katarina kyrka har öppet sön–fre 
kl 8.30–17.00, lördag kl 10.00–17.00.

maria magdalena
svenskakyrkan.se/mariamagdalena
facebook.com/mariamagdalenaforsamling
08-462 29 40

Händer just nu
Söndagar i Maria
Söndagar kl 11.00 är det gudstjänst 
utomhus på kyrkogården, kyrkkaffe 
eller eget kaffe. Vid regn ställer vi fram 
ett tälttak. Ett fåtal sittplatser finns. 

Utomhusgudstjänsterna startar 
Kristi himmelsfärdsdag 21/5 och sedan 
söndagar framåt

För personer över 70 år och personer i 
andra riskgrupper; vänligen respektera 
gällande rekommendationer.

Matlådor
Lördagar och söndagar kl 12.00–14.00 
har vi i samarbete med Stadsmissionen 
utdelning av matlådor utanför kyrkan. 

Webbsändningar
På söndagar publiceras veckans 
andakt i filmad version på vår hemsida 
samt Facebook och Youtube. 
Sök Maria Magdalena församling!
Andakten finns även som textform.

Kyrkan har öppet
S:ta Maria Magdalena kyrka 
har öppet kl 11.00–17.00.

Välkommen till kyrkorna 
för att samtala med någon, 
lyssna på musik och tända ljus.

Gemensam annonsering i lokalpressen på Södermalm.
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Under biskopsvisitationen 2019 utmanade 
dåvarande biskop Eva Brunne kontraktets 
församlingar att:

• samverka kring konfirmandarbetet
• utveckla möjligheterna till andlig 
fördjupning
• arbeta med rollerna i församlingens 
styrande och ledande organ

Kyrkoherdarna har under året gett medarbe-
tarna i konfirmandarbetslagen i uppdrag att 
utöka samverkan kring konfirmandverksam-
heten.

En utökad samverkan kring kommunikation 
har skett under året liksom samverkan kring 
en gemensam telefonlinje under april och maj.

Samverkan med andra kyrkor och samfund
Högalids församling är en av medlemsförsam-
lingarna i Söders Kristna Råd (SöKR). Det är 
ett samarbetsorgan för kristna församlingar 
och organisationer på Södermalm i Stock-
holm. Högalids församling är representerad 
i styrelsen. Rådets uppgift och ändamål är 
att verka för ömsesidig respekt för och kun-
skap om de olika trossamfunden samt främja 
gemenskapen mellan dem. Det ekumeniska 
samarbetet kring Kafé i Gemenskap är en del 
av ansvarsområdet.

Medlemsförsamlingarna firade en gemen-
sam gudstjänst i Sofia kyrka under den inter-
nationella ekumeniska böneveckan i januari. 
Högalids församlings kyrkoherde predikade.

Inbjudan till konfrmation, gemensamt utskick till alla födda 2006 på Södermalm. 
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styrning och ledning
510 – strategisk styrning

Kyrkans renovering
I november 2020 fattade kyrkofullmäktige i 
Högalids församling rambeslut för kyrkans 
renovering. Beslutet var under förutsättning 
av finansiering. Genomförandebeslut planeras 
för början av 2021.

Ramen för renoveringen sattes till 179 mil-
joner kronor. Beslutet förutsätter samverkans-
entreprenad, vilket betyder att hela  
renoveringen ovillkorligen måste rymmas 
inom beslutad ram. 

Till grund för rambeslutet ligger dels en 
kalkylsatt systemhandling, som färdigställdes 
i september, dels en finansieringsanalys av 
PWC. En risk- och konsekvensanalys utarbe-
tades av kyrkorådet inför beslutet i kyrkofull-
mäktige.

För systemhandlingen svarar Kyrkans Fast-
ighetssamverkan i Stockholm AB (KFS) som 
också är Högalids församlings expertfunktion 
i fastighetsfrågor. Arbetet har varit mycket 
omfattande och en mängd expertkonsulter 
från olika fackområden har bidragit. Avtal har 
slutits med KFS för renoveringen av kyrkan.

Arbetet med systemhandlingen har varit 
som mest intensivt under våren och har för-
svårats och försenats av corona, vilket försvå-
rat och försenat församlingens process. 

I PWC:s finansieringsanalys, som bygger vi-
dare på PWC:s analyser från 2019, förutsätts 
att lån tas, kyrkoavgiften höjs med tio öre och 
att personalen minskas med motsvarande sex 
tjänster fram till år 2024. Kyrkofullmäktige 
beslutade så.

Frågan om kyrkans renovering har varit 
uppe på samtliga sammanträden i kyrkorådet 
under året. Beredande organ är Styrgruppen 
för fastighetsfrågor. Övergripande beslut har 
fattats i kyrkorådet. Styrgruppen har sam-
manträtt tio gånger under året.

Flera samråd med Länsstyrelsen har hållits. 
Länsstyrelsen hade 2019 synpunkter på hur 
förslaget till lösning för brandcell i trappan till 
läktaren är utformat. Församlingen överkla-
gade med hjälp av advokat till förvaltningsrät-
ten. Förvaltningsrätten höll i mars syn på plats 

med domare och nämndemän. Förvaltnings-
rätten dömde i juni till församlingens fördel. 
Länsstyrelsen överklagade beslutet till Kam-
marrätten, vilken under senhösten beviljade 
prövningstillstånd.

Samråd med Stockholms stift har hållits 
inför församlingens ansökningar om Kyrko-
antikvarisk ersättning (KAE).

Samråd med Stadsdelsnämnden på Söder-
malm har hållits inför renoveringen. Gräns-
ytorna mellan staden och församlingen är 
delvis oklara. Områden som träd, växtlighet 
och belysning behöver tydlig ansvarsfördel-
ning. Ytan mellan kolumbariet och Högalids-
gatan tillhör staden men har försummats. Det 
påverkar upplevelsen av kyrkomiljön vilket 
staden lovat att åtgärda. Det gäller också det 
större antal döda almar som finns i området.

Arbetet för församlingens möjlighet att 
stycka av fastigheten, som är upplåten med 
tomträtt av Stockholms stad har intensifierats 
under året. Exploateringsnämndens ordfö-
rande kom till församlingen i juni för att själv 
bilda sig en uppfattning i frågan och har drivit 
den i tjänstemannaled. De formella hindren är 
dock avsevärda.

Förfrågningsunderlag har utarbetats för 
upphandling av lån och byggentreprenör. Styr-
gruppen har beslutat att fyra banker och åtta 
entreprenörer ska tillfrågas. Beslut om gene-
ralentreprenör fattas av kyrkorådet i februari 
2021 och renoveringen ska starta i omedelbar 
anslutning till det.
 
Ingrid Andersson,  
kyrkorådets ordförande

Ytan mellan kolumbariet och Högalidsgatan tillhör staden men har försummats.
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kyrkorådet
Kyrkorådet har följande  
ledamöter och ersättare:

Kyrkorådets ordförande
Ingrid Andersson (S) 

Kyrkorådets vice ordförande
Inger Karlsson (BorgA)

Kyrkorådets andre vice ordförande
Martin Siöland (S)

Övriga ledamöter
Maria Bergendahl Gerholm (S)
Lars Grip (S) 
Ellika Hammarlund (S)
Fredrika Holm (S) 
Karl Neuhold (BorgA)
Gunilla Lindén, kyrkoherde
 
Ersättare
Jan Ejme (S)
Lis Engblom (S)
Leif Kroon (Kr)
Else Lundin (Mpsk)
Monica Torsson Sivberg (S)
Cecilia Söderman (Fisk)
Wolfgang Hed (S)

S: Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
BorgA: Borgerligt alternativ
FiSK: Fria liberaler i Svenska kyrkan
Kr: Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Mpsk: Miljöpartister i Svenska kyrkan

kyrkorådet

Ett kyrkoråd är församlingens styrelse och 
enligt kyrkoordningen fastighetsägare. Det 
innebär ett mycket stort ansvar i Högalids för-
samling och särskilt ett år då de stora besluten 
kring Högalidskyrkans renovering ska fattas. 

År 2020 har det krävts fokus på det  
övergripande, långsiktiga och strategiska i  
styrelseuppdraget mer än någonsin tidigare. 
Beredning och delbeslut i processen är mycket 
omfattande.

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta 
beslutande organ. Vid sitt sammanträde i 
november fattade kyrkofullmäktige i Höga-
lid rambeslut om kyrkans renovering, under 
förutsättning av finansiering. Det är sannolikt 
det största beslutet i församlingen sedan dess 
tillkomst år 1925.

En särskild utmaning är att göra det ett år 
då en Corona-pandemi slår till. Kyrkorådet 
hann lyckligtvis ha sitt fördjupande seminari-
um den 9 och 10 mars enligt plan, omedelbart 
därefter började nedstängningen av samhället 
och försvårade möjligheterna att träffas till 
möten och överläggningar.

Den 25 mars fattade kyrkorådet beslut som 
gör det möjligt att sammanträda digitalt, 
att kunna sammanträda genom att per mejl 
cirkulera handlingar, och att ordförande och 
kyrkoherde kan fatta beslut i brådskande 
ärenden enligt en tillfällig delegation. Beslutet 
bekräftas senare i fullmäktige.

För att säkerställa kontinuitet har kyrko- 
rådets presidium förstärkts med kyrkofull-
mäktiges presidium under den tid pandemin 
varar och de stora byggbesluten fattas.

Kyrkorådet hade under året elva samman-
träden, varav två extra sammanträden. Vid 
ett av dessa tillfällen (ordinarie sammanträde) 
cirkulerades handlingar och beslut fattades 
därefter av kyrkorådets ordförande och kyr-
koherden tillsammans.

Kyrkofullmäktiges vårsammanträde flytta-
des fram i tiden en månad till den 10 juni för 
att möjliggöra fysisk närvaro av ledamöterna.

I övrigt är merparten av styrorganens sam-
manträden, inklusive presidium, digitala. 

Det finns en ökad teknikmognad både i för-
samlingen och bland ledamöter som gör det 
möjligt. Närvaro och engagemang har varit 
mycket högt under året.
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580 – verksamhetsledning

”Svenska kyrkan framträder lokalt  
som en församling. Församlingens grundläg-
gande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva 
undervisning samt utöva diakoni och mission. 
 Syftet är att människor ska komma till  
tro på Kristus och leva i tro, en kristen  
gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike 
utbredas och skapelsen återupprättas. 
Allt annat som församlingen utför är  
stöd för och en konsekvens av denna grundläg-
gande uppgift. ”   
      
Kyrkoordningen 2018

Kyrkorådet är församlingens styrande organ 
och kyrkoherden har uppdraget att leda för-
samlingens verksamhet utifrån de direktiv och 
mål som uttrycks i beslut och i församlingens 
församlingsinstruktion och med hjälp av den 
budgetram som kyrkofullmäktige beslutar 
om. 

Församlingens verksamhet syftar till att 
människor i Guds rike utbreds och att skapel-
sen återupprättas. Det är kyrkoherden som 
verksamhetsledare som ska möjliggöra och 
säkerställa detta arbete. Ett övergripande mål 
för församlingens arbete 2020 var att försam-
lingen ska styras och ledas på ett framåtsik-
tande, tydligt och transparent sätt. 

År 2020 innebar stora utmaningar och stän-
diga omprövningar för verksamhetsledningen. 
En viktig del av ledningsfunktionen har be-
stått i att noggrant följa händelseutvecklingen 
i Sverige för att kunna tolka riktlinjer och 
rekommendationer kring den pågående pan-
demin i församlingsarbetet. 

Innan pandemin till fullo hann bryta ut 
hade kyrkorådet, där kyrkoherden är leda-
mot, gemensamma arbetsdagar på internat. 
Syftet var i första hand att fördjupa förståel-
sen kring projekteringen inför renoveringen av 
Högalidskyrkan. Dagarna rymde också frågor 
om församlingens identitet och framtid. 

I slutet av mars beslutade kyrkorådet om en 
tillfällig delegation med anledning av den på-
gående pandemin och svårigheterna att kalla 

till fysiska möten. Den tillfälliga delegationen 
innebar ett utökat presidium och medgav 
möjligheten för kyrkorådets ordförande att 
tillsammans med kyrkoherden fatta beslut i 
brådskande frågor. 

Under senare delen av mars 2020 trädde till 
följd av krisläget församlingens beredskaps-
plan i kraft. Det innebar att kyrkoherden 
ledde krisarbetet i församlingen och fortlö-
pande informerade kyrkoråd och personal. 
Arbetet organiserades utifrån beredskapspla-
nen till i början av maj då pandemin gick in i 
ett nytt läge.

Kyrkoherden och kyrkorådets ordförande 
har haft regelbundna avstämningar under 
året. 

Under året fastställde kyrkorådet ett antal 
principiellt viktiga dokument:

• Dopstrategi
• Arbetsmiljöpolicy
• Alkohol- och drogpolicy
• Policy för internet- och e-postanvändning
• Telefonpolicy
• Arbetsordning för kyrkorådet
• Diakonal strategi

Utvecklingsarbete, fortbildning och uppföljning
Mot slutet av 2019 inleddes ett samarbete 
med Sensus och Ideellt forum i syfte att ut-
veckla medarbetarskap och ledarskap. 

De anställda medarbetarna genomgick då 
en arbetslagsutveckling. ”Ett nytt sätt att vara 
kyrka”, som syftar till att medarbetarna ska 
nå sin fulla potential och att beslut ska fat-
tas så nära verksamheterna som möjligt. Ett 
syfte med utbildningen var att också öka del-
aktigheten och främja det ideella medarbetar-
skapet. Ledord i utvecklingsarbetet är ”tillit–
transparens–självbestämmande”. I början av 
2020 slutfördes denna utbildning. 

Församlingens medarbetare har under året 
erbjudits fortbildning såväl utifrån individu-
ella fortbildningsplaner som gemensamma 
satsningar. 

En av församlingens pedagoger har gått 
kursen Kyrkopedagogik på Flämslätts stifts-
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gård. Utbildningen kom till användning ge-
nom guidade visningar av kyrkan både fysiskt 
och digitalt. Syftet var att upptäcka och lära 
känna kyrkorummet på ett nytt sätt för för-
samlingsbor. All personal har under året tagit 
del av kyrkopedagogiska vandringar för att 
lära sig mer om Högalidskyrkan.

Prästerna deltog under våren i utbildningen 
”Vårt judiska sammanhang”. Utbildningen 
anordnades av Centrum för religionsdialog. 
I mars månad erbjöds alla anställda att ta del 
av utbildningen ”Förstår du vad du läser?” i 
syfte att främja bibeltolkning i allmänhet och 
kring HBTQ-frågor i synnerhet. Utbildningen 
var obligatorisk för diakoner och präster. 

I mars hölls en föreläsning med klimatfo-
kus där Björn Wiman gästade församlingen. 
Diakoner och präster läste under våren bi-
skoparnas brev om klimatet. Diakonerna och 
kyrkoherden läste tillsammans boken  
”Diakonins kyrka” av Ninna Edgardh. För 
präster och diakoner genomfördes i juni en 
gemensam fördjupningsdag kring biskoparnas 
brev om klimatet och diakonins teologi.

I augusti låg fokus på personaldagarna på 
såväl klimatfrågor som diakoni. Pella Thiel, 

ekolog och koordinator i nätverket för natu-
rens rättigheter, och Ninna Edgardh, professor 
i kyrkovetenskap föreläste och ledde fördju-
pande pass.  

Verksamheten följdes under året upp kvar-
talsvis av verksamhetsansvariga.

540 – REVISION
Församlingens räkenskaper och rutiner 
granskas av revisionsbyrån Grant Thornton 
som är församlingens revisorer under pe-
rioden 2019–2022. Förutom granskning av 
räkenskaper granskar revisorerna underlag 
till KAE-rekvirering och hur styrning och 
processer fungerar i församlingen. Utöver ett 
revisionsbolag har kyrkofullmäktige utsett två 
förtroendevalda revisorer samt två revisorser-
sättare med uppdrag att bl.a. granska kyrko-
rådets arbete.

Till vänster: Stockholm Pride blev till digitala Summer Stream. Till höger: Kyrkopedagogiska guidningar var ett populärt inslag. 
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www.svenskakyrkan.se/hogalid 
facebook.com/hogalidsforsamling

Nyfiken på

Högalidskyrkan

Skanna QR-koden med din mobilkamera eller en QR-läsare.  
Du länkas till textade filmer på församlingens YouTubekanal.

Digitala visningar

Högalidskyrkans  
historia

Konsten i  
Högalidskyrkan

Filip Månsson
Dekorationsmålaren 
som målade taket i 
vapenhuset

Den unge 
Erik Jerken  
och altartavlan

Arkitekten  
Ivar Tengbom  
och ärkebiskop 
Nathan Söderblom

Högalidskyrkans  
kolumbarium

Vill du hellre bara läsa text,  
skanna QR-koden här --> 

Nyfiken på Högalidskyrkan? Kolla in filmerna, ”fota” qr-koderna med mobilen!
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Stödjande verksamhet är de arbeten som ut-
förs av vaktmästare, lokalvårdare och husmor. 
Stödjande verksamhet innefattar även infor-
mation och kommunikation.

I kostnaderna för den gemensamma admi-
nistrationen ingår bokning, diarium, expedi-
tion, IT, telefoni, arbetsmiljöarbete och andra 
övergripande kostnader. Här ligger även kost-
nader för församlingsadministrationen som är 
ett stöd till den grundläggande uppgiften. 

Under året har mycket arbete lagts ner på 
att rensa i förråd, slänga och sälja sådant som 
inte används längre för att på så vis minska 
mängden som behöver magasineras under 
renoveringstiden och för att kunna härbärgera 
så mycket som möjligt inom de egna loka-
lerna. 

Till följd av pandemin har flera verksamhe-
ter haft minskat personalbehov, och försam-
lingen har inte behövt hyra in personal för 
detta stora jobb utan kunnat använda egen 
personal. Under en gemensam städdag under 

senhösten flyttades ett stort antal möbler från 
kyrkan till de övriga byggnaderna och vid 
årets slut kvarstår i stort sett endast det som 
finns i kyrkorummet. 

Bokningen och kommunikatörerna har haft 
ett hektiskt år med alla av- och ombokningar 
som gjorts till följd av pandemin och all infor-
mation som behövts kommuniceras till olika 
intressenter på olika sätt. 

Ett nytt diariesystem som införts inom 
Svenska kyrkan har tagits i bruk under året 
vilket inte har varit helt smärtfritt.

Församlingen har under året köpt tjänster 
av Stockholms stifts servicebyrå (SSSB) avse-
ende löpande ekonomihantering och lönead-
ministration. SSSB lade ner sin verksamhet 
under året. Ekonomihanteringen flyttades till 
Göteborgs stifts servicebyrå och lönetjäns-
terna till Uppsala stifts servicebyrå.

Vidare köps arkivarietjänster in för att bistå 
med korrekt gallring och arkivering av hand-
lingar. Även vissa it-tjänster köps in.

610 - församlingsadministration och verksamhetsstöd

stödjande verksamhet

Under en städdag under senhösten flyttades ett stort antal möbler från kyrkan till de övriga byggnaderna och vid årets slut  
kvarstår i stort sett endast det som finns i kyrkorummet. 



42

624 – information och kommunikation
Kommunikationens syfte är att bidra till de 
församlingsövergripande målen, genom att 
informera/kommunicera, fördjupa kunskapen 
om samt väcka nyfikenhet och intresse för 
Svenska kyrkan och särskilt Högalids försam-
ling. Målgruppen är de som bor och vistas i 
församlingen. En av utmaningarna detta spe-
ciella år, har varit att berätta om att vi finns 
och att verksamheter är igång – samtidigt utan 
att locka alltför många till samtidiga besök. 

Hemsida och sociala medier
Kommunikation sker fortlöpande genom 
bland annat församlingens hemsida som sk 
innehålla aktuell information och samtidigt 
puffa för ett axplock av verksamheter. Under 
året påbörjades en satsning på att förbättra 
kalendarieinnehållet, en av de i särklass mest 
använda funktionerna på webben. 

Facebooksidan växer fortfarande och hade 
mot slutet av året ca 3 600 gilla-markeringar, 

en ökning med 300 ”gillare”. Det är en av 
landets största församlingssidor. Under året 
har aktiviteten på Facebook utökats, framfö-
rallt med en mängd filmer. I december hade 
vi en adventskalender med dagliga filmhäls-
ningar från församlingens olika verksamheter, 
många följde och kommenterade kalendern.

Församlingens Instagramsida startades åter, 
då den fick bli plattform för den nystartade 
söndagskvällsmässan/andakten. 

Alla förinspelade filmer textas för ökad 
tilllgänglighet. Vid direktsändningar saknar vi 
den möjligheten.

Församlingen ansökte om registrering 
om anmälan för TV-verksamhet hos MPRT 
(Myndigheten för press, radio och TV), något 
som krävs om man har bl a digitala direkt-
sändningar.

 Annonsering
Vi annonserar sedan många år i lokaltid-
ningen SödermalmDirekt, från oktober Mitt i 

En varmare stad – gerillakampanj 14 januari med utdelning av halsdukar som stickades av personal och frivilliga med flera.
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Södermalm då de båda lokaltidningarna slogs 
samman. Sedan några år delar vi ett helt upp-
slag med församlingarna Sofia och Katarina 
och alternerar med halv- respektive helsidor. 

Under våren fick vi flera gånger ”stoppa 
pressarna”. Annonseringen utvecklades till 
att bli mer gemensam för Svenska kyrkan på 
Södermalm. Innehållet blev mer budskaps-
orienterat, istället för aktivitetsbaserat. Vi 
försökte förmedla hopp och samtidigt berätta 
om att kyrkorna hölls öppna och de möjlighe-
ter till stöd och kontakt som församlingarna 
kunde erbjuda. Högalids församling har varit 
drivande i den utvecklingen

Församlingsfoldrarna skalades ner, och blev 
i två fall till ”vykort”, om än omfångsrika så-
dana, som delades ut till alla hushåll i försam-
lingen. Vid allhelgonatid gjordes ett sedvanligt 
folderutskick, med fördjupad information om 
Högalidskyrkans förestående renovering.

Dopstrategi
Implementeringen av dopstrategin med till-
hörande kommunikationsplan och aktivitets-
plan för liksom dopkalendern, den digitala 
dopbokningen kopplad till bokningsprogram-
met Aveny,  pausades på grund av pandemin. 
Dock hann vi med att arrangera ett mycket 
uppskattat drop in-dop under hösten, innan 
restriktionerna åter skärptes. 

Gemensam satsning på Södermalm
Kommunikatörerna i Svenska kyrkans för-
samlingar på Södermalm bidrog återigen till 
en gemensam informationssatsning kring 
konfirmation med foldrar för utskick och 
information på församlingarnas egna  
plattformar och den gemensamma hemsidan: 
www.svenskakyrkan.se/sodermalm. Under 
hösten började vi planera för gemensamma 
insatser i samband med kyrkovalet 2021. 

Hela Sverige plockar skräp! Håll Sverige rent-dagen 19 september. 80 000 skräpplockare deltog.
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Kampanjer
Kampanjer ”på stan” när vi delar ut små 
gåvor och bjuder på fika, syftar till att synlig-
göra församlingen och knyta kontakter på ett 
informellt sätt. Dessa aktiviteter ger många 
tillfällen till samtal över en kopp kaffe. Under 
året har vi dock legat lågt med dessa insatser, 
men ändå delat ut ljus i samband med allhel-
gonahelgen och reflexänglar ”med distans”.

En påse hopp: I Högalidskyrkan fanns 
under våren och försommaren en liten goo-
diebag att ta med sig, ett startpaket att fylla 
på med något eget och ge vidare, för den som 
ville sprida hopp! Ca 200 påsar delades ut.

Halsdukskampanjen #En varmare stad: 
En gemensam kampanj där mer än 60 för-
samlingar i hela landet deltog. Ideella, för-
samlingsbor, personal och föräldrar stickade 
mängder av halsdukar. Dessa placerades ut 
vid busskurer och parkbänkar runt om i för-
samlingen tidigt på morgonen 14 januari med 
en lapp med texten: ”Det är vinter i Stock-
holm. Fryser du? Den här halsduken är inte 
borttappad. Den är handgjord just för dig. Ta 
den – Varsågod! #En varmare stad. 

Hela Sverige plockar skräp. Över 80 000 
skräpplockare var anmälda till årets Håll  
Sverige rent-dag 19 september, däribland en 
liten grupp ur Högalids församling, som  
städade omgivningarna kring kyrkan. 

Tickster
Biljettförsäljningsplattformen Tickster med 
möjlighet att marknadsföra och sälja biljet-
ter till evenemang användes flitigt. Under året 
dock för att kunna begränsa antalet besökare 
till öppna förskolan och sommarens sång-
stunder. Det upplevdes som mycket positivt 
att i förväg få veta att man hade en plats till 
aktiviteten säkrad. 

Ett antal konserter genomfördes under hös-
ten. Till nästan samtliga av dessa såldes biljet-
ter, och de som önskade kunde välja att köpa 
»stödplåt«, en dyrare biljett för att stödja 
Högalidskyrkans renovering.

Överst: En påse hopp – ett startpaket att fylla på och ge vidare. Mitten: Halsdukar redo att ”glömmas” på parkbänkar,  
busshållplatser m m Söder runt. Nederst: Arbetsdagen började strax efter kl 5.00 när halsdukarna skulle smygas ut. 
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Festivaler
Traditionsenligt planerade vi för en vårfestival 
då vi tänkt nå många människor med infor-
mation kring renoveringen. Tyvärr blev vi 
tvungna att ställa in festivalen. Istället pla-
nerade vi för en stor Högalidsfest till hösten. 
Även den ställdes in.

Stödkonserter
Under våren började vi planera för stödkon-
serter för Högalidskyrkan, också i samarbete 
med externa aktörer. Även de planerna ställ-
des in. 

Digital närvaro 
Året har präglats av inställda planer och 
omställning. Det blev viktigt att synas mer 
digitalt när människor inte kan komma till 
oss. Filmproduktion inleddes. En serie om åtta 
digitala visningar skapades: Högalidskyrkans 
historia, konstnärerna Filip Månsson (vapen-
huset) och Erik Jerken (altarskåpet), arkitek-
ten Ivar Tengbom och Nathan Söderblom, 
läktarorgeln, kororgeln, continuoorgeln och 
kolumbariet

Filmerna finns på Facebook, hemsidan och
Youtube. I samband med publiceringen av 

624 – information och kommunikation 
högalidskyrkans renovering
2020, ett omställningens år för oss alla.
Coronapandemin har påverkat alla planer. 
Högalidskyrkans kommande renovering kom-
mer också att påverka oss alla. Vi som arbetar, 
våra församlingsbor och besökare. 

Extern information
Det har varit viktigt att medvetandegöra 
församlingsbor och andra intressenter om 
Högalidskyrkans kommande stängning och 
renovering. För att sprida information om 
detta har vi gått ut i flera kanaler, som för-
samlingens hemsida, Facebook, annonsering 
i lokalpressen, affischering och information i 
samband med direktutskick till församlings-
borna. 

Bokmärket ”Rädda Högalidskyrkan” med 
information om renoveringen fortsatte att 
delas ut och rollups med information om re-
noveringen och uppmaning att ”Rädda Höga-
lidskyrkan” placerades i kyrkan, expeditionen 
och församlingshuset.

En pressrelease om Högalidskyrkans reno-
vering gav uppmärksamhet i Bygga Stock-
holm, Dagen och SVT. 

Filmer om Högalidskyrkans historia, arkitekten Ivar Tengbom och konstnärerna som smyckat kyrkan, spelades in.  
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filmerna informerades om Högalidskyrkans 
renovering och att församlingen gärna tar 
emot gåvor. Vi placerade rollups med QR- 
koder som länkar till alla filmerna i vapen- 
huset och församlingshuset. 

Även en serie digitala andakter, sång och 
musik filmas och görs tillgängliga för digitala 
besökare.

Visning av kolumbariet
Inför kommande förändringar kring begrav-
ningar i samband med renoveringen genom-
förde vi ett par mycket uppskattade visningar 
av kolumbariet för begravningsbyråer. Vi 
visade t ex hur en begravningsakt med urna 
kan utformas i kolumbariets nedre del och hur 
kistbegravning kan ske i den övre delen vid 
minneslunden. Informationsfoldrar med nya 
rutiner under kyrkans renoveringstid dela-
des ut till närvarande begravningsbyråer och 
skickades senare ut digitalt till övriga byråer.

Paradmarsch ”Rädda Högalidskyrkan” 
Den 3 oktober gick barnkörer, föräldrar och 
personal i en minikarneval runt Högalid och 
Tanto med paradbanderollen ”Rädda Höga-
lidskyrkan”. Med sånger, rop och prat ville vi 

uppmärksamma människor på och informera 
om Högalidskyrkans renoveringsbehov. Vi 
bjuder samtidigt på reklamgodis som uppma-
nar till att bidra till kyrkans renovering.

Avyttring av tavlor
Bukowskis anlitades för värdering av försam-
lingens tavlor. Nio tavlor ansågs säljbara via 
deras nätauktion. Åtta av dessa såldes till ett 
bruttovärde av drygt 60 000 kr minus avgifter 
till Bukowskis.

En mängd tavlor som inte betingar något 
högre värde och som församlingen behöver 
göra sig av med, exponeras till försäljning i 
kyrkan. Pengarna går till kyrkans renovering.

Brickor med Högalidsmotiv 
Vi beställde 200 brickor till försäljning, med 
motiv av illustratören Tove Hennix. De var 
mycket populära, alla gick åt på mindre än en 
vecka! Överskottet till kyrkans renovering.

Kommunikationsstrategi
En kommunikationsstrategi för Högalids- 
kyrkans renovering utarbetades och antogs  
av kyrkorådet under hösten.

Till vänster: Paradmarschen ”Rädda Högalidskyrkan” 3 oktober. Till höger: Begravningsakt med urna. Visning av kolumbariet
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Församlingen äger tre byggnader på en tomt-
rätt som ägs av Stockholms stad;

• Högalidskyrkan inklusive  
S:t Ansgarskapellet

• Församlingshuset med verksamhetslokaler 
och lokaler för korttidsuthyrning.

• Prästgården som består av 4 hyreslägen-
heter och lokaler som i huvudsak används av 
personalen och för expedition. Stockholms 
stift hyr en av lokalerna. Prästgården är till 
följd av uthyrningen klassad som skatteplik-
tig verksamhet varför församlingen erlägger 
fastighetsskatt och fastighetsavgift för denna 
byggnad.

Förutom att ta hand om byggnaderna och 
vårda dem kontinuerligt krävs mycket arbete 
med den mark och växtlighet som finns runt 
byggnaderna och muren som skiljer försam-
lingen från parken. Under året har försam-
lingen fått hjälp av några ideella krafter som 
hjälper till med att sköta markområdena, ett 
tacksamt och värdefullt bidrag.

I prästgårdens lägenheter har tvättpelare 
installerats i samtliga hyreslägenheter och 
den gamla tvättstugan i källaren har demon-
terats. I prästgården upptäcktes också gamla 
fuktskador vilket medförde en hel del kost-
samma men nödvändiga åtgärder.

Stora salen i församlingshuset har anpassats 
för att kunna fungera som kyrka under den 
tid Högalidskyrkan är stängd för renovering.

Församlingen köpte under året fastighets-
förvaltningstjänster från Kyrkans Fastighets-
samverkan (KFS). KFS utför viss fastighets-
skötsel, övervakar bl.a. att vård- och under- 
hållsplanen följs och upphandlar olika fast-
ighetstjänster för församlingens räkning. 
Vidare har tjänster avseende viss lokalvård 
och markarbeten köpts in när församlingens 
resurser inte räcker till. KFS har även projekt-
lett arbetet med systemhandlingen inför 
Högalidskyrkans renovering och för vilken 
församlingen under året erhållit 3,85 miljoner 
kr i KAE-bidrag. 

En systemhandling togs fram under 2020 
och i slutet av året kunde en offertförfrågan 
äntligen skickas ut för både upphandling av 
byggentreprenör liksom för upptagande av 
lån. Renoveringsstarten beräknas komma 
igång under kvartal 1, 2021. 

Ärendet med den önskade fastighetsdelning-
en som påbörjades 2018 har fortgått under 
2020 och kommer att fortsätta även 2021. 
En fastighetsdelning är förutsättningen för en 
pantsättning vid den kommande låneupptag-
ningen.

650 fastigheter

Stora salen i församlingshuset inreddes till kyrkosal. 
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801 - begravningsverksamhet

Urnlunden och kolumbariet är ritade av ar-
kitekten Ivar Tengbom. Den äldre delen som 
omfattar urnlunden byggdes år 1939 och den 
nya runda kolumbariedelen byggdes år 1959. 
Kolumbariet har ca 8 800 gravnischer med 
plats för 1–12 urnor i varje nisch.

Kolumbariet upplevs av många som en oas 
i den stora staden, en plats med lugn och ro. 
Dessa intryck förstärktes efter den stora reno-
veringen av kolumbariet under 2019. 

Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning 
är huvudman för begravningsverksamheten 
i Stockholm. Det innebär att intäkterna från 
begravningsavgiften disponeras av staden och 
inte av församlingen. Högalids församling får 
ett bidrag från staden för varje utförd gravsätt-
ning i Högalids församlings kolumbarium, 
urnlund eller minneslund.

Under 2020 genomfördes 55 gravsättningar 
i kolumbariet vilket är färre än målet om 80 
gravsättningar. Dock tillkommer 40 gravsätt-
ningar i minneslunden. 

Året har präglats mycket av den pågående 
pandemin. Trots ökade öppettider, har det varit 
färre besökare till kolumbariet. 

Många har sökt uppskov för gravsättning,  
eller inte kunnat komma till kolumbariet för 
att välja en gravnisch. 

Under året har färre begravningar hållits och 
antalet deltagare har varit lågt. Även minnes-
stunderna har varit få till antalet. 

Under året fortsatte arbetet med att uppda-
tera gravregistret samt sökandet av gravrätts-
innehavare. Detta har resulterat i ca 100 nya 
gravrättsinnehavare. För att hitta gravrättsin-
nehavare har små skyltar satts upp direkt på ni-
scherna, kombinerat med affischering i kolum-
bariet. Vi har där hänvisat till expeditionen och 
till information på vår hemsida. Vid de stora 
helgerna har vi funnits på plats i kolumbariet 
för att svara på frågor från besökare. 

Det har varit en lång process med gravar som 
varit skyltade i många år utan att någon grav-
rättsinnehavare har hittats. Drygt 100 gravar 
har under året återtagits efter beslut i kyrko-
rådet. På så vis har vi kunnat bereda plats för 
framtida gravsättningar även i den äldre delen 
av kolumbariet med utsikt över urnlunden. 

begravningsverksamhet

Året har präglats mycket av den pågående pandemin. Trots ökade öppettider, har det varit färre besökare till kolumbariet.
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verksamhetsuppföljning 2020Verksamhetsuppföljning 2020

Utfall 2020 Budget 2020
Avvikelse mot 

budget
Förbrukad 
budget (%) Utfall 2019

Grundläggande uppgiften
101 - Verksamhetsgemensamt -34 332 737 -34 226 000 106 737 100% -35 091 792
110 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar 3 806 191 4 495 804 689 613 85% 5 614 205
150 - Barnverksamhet 1 400 171 1 420 545 20 373 99% 1 520 957
160 - Ungdomsverksamhet 580 513 1 010 663 430 150 57% 783 371
170 - Konfirmationsverksamhet 834 249 1 703 469 869 220 49% 848 703
180 - Vuxenundervisning 1 694 927 1 917 542 222 615 88% 257 360
210 - Diakoni 2 512 062 3 160 914 648 853 79% 2 751 603
260 - Mission 0 35 000 35 000 0% 4 377

-23 504 624 -20 482 064 3 022 561 115% -23 311 216
Övrig kyrklig verksamhet
310 - Övrig församlingsverksamhet 189 541 229 278 39 737 83% 46 291
410 - Skattepliktig rörelse 12 574 729 558 716 984 2% 532 997

202 115 958 836 756 721 21% 579 288
Styrning och ledning
510 - Strategisk styrning 1 097 934 1 868 230 770 296 59% 1 161 369
540 - Revision 266 822 184 713 -82 109 144% 282 485
580 - Verksamhetsledning 1 412 759 1 532 571 119 812 92% 1 494 343

2 777 515 3 585 514 808 000 77% 2 938 196
Stödjande verksamhet
610 - Församlingsadmininstration 1 945 697 2 327 846 382 149 84% 2 644 735
630 - Gemensam administration 2 403 677 3 760 440 1 356 763 64% 2 754 819
650 - Fastigheter övergripande 699 039 1 047 189 348 150 67% 1 105 127
660 - Kyrkor och kapell 2 042 841 2 350 857 308 016 87% 1 195 540
680 - Övriga fastigheter 1 307 755 1 935 000 627 245 68% 1 761 501
690 - Finansiella poster -428 114 -400 000 28 114 107% -1 241 051

7 970 895 11 021 332 3 050 437 72% 8 220 671
Begravningsverksamhet
810 - Begravningsverksamhet 50 928 -329 892 -380 820 -15% 156 970

Totalt: -12 503 172 -5 246 273 7 256 899 238% -11 416 091

Kommentarer
Utfallet för 2020 redovisade ett överskott om 12,5 Mkr. Förklaringen till budgetavvikelsen ligger främst i 
kostnader än budgeterat, till följd av pandemin som gjort att mycket planerad verksamhet fått ställas in.
betydligt lägre. Det blev heller ingen avtalsrörelse under 2020 vilket ledde till att personalkostnaderna inte 
ökade som beräknat. Vidare har en del fastighetsåtgärder kunnat skjutas på framtiden för att samordnas med den 
kommande kyrkorenoveringen. En del av de uteblivna kostnaderna 2020 kommer istället att komma under 2021.

Överskottet läggs till det egna kapitalet som ett led i att öka det s.k. målkapitalet som är fastställt till 90 Mkr. 
Per 2020-12-31 understiger det egna kapitalet fastställt målkapital med 22 Mkr. Målkapital och eget kapital 
ska vara i balans senast år 2028.
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till 
70 plus
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