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Det här är Högalids församlings verksamhets-
berättelse för 2021. En verksamhetsberättelse 
är ett svar på verksamhetsplanen. Blev det 
som planerat? Om inte, vad beror det på? 
Enligt verksamhetsplanen för 2021 skulle 
Högalids församling: 

• möta hela människan och stärka andlig 
och existentiell hälsa

• samverka i samhället
• stärka arbetet med och för ideella med- 

arbetare – Det ska vara lätt att engagera sig

Planerna för år 2021 gjordes under 2020, ett 
år som inte liknar något annat i modern histo-
ria. Coronapandemin förändrade människors 
möjligheter att mötas, isolering och ensamhet 
hotade alla de av oss som tillhörde riskgrup-
per eller var beroende av öppna mötesplatser 
i samhället för mänsklig kontakt och social 
samvaro. 2020 var året då mycket stängdes 
ner och arenan begränsades för många. Det 
blev tydligt hur viktig den andliga och existen-
tiella hälsan är för människors liv. Det var un-
der detta år planerna för 2021 gjordes upp. Få 
av oss kunde då ana att pandemin skulle hålla 
världen i sitt grepp ytterligare minst ett år. 

När jag tänker tillbaka på 2021 tänker jag 
på ett frö. Det lilla fröet kan se så dött och liv-
löst ut, som att det helt saknar förutsättningar 
att förändras och förvandlas till en växt; en 
växt som kanske kan ge föda åt andra; en växt 
som kan ge syre åt vår värld; en växt som kan 
ge rum åt fåglar och allehanda småkryp; en 
växt som kan vara vacker. 

Våren 2021 firade vi inga offentliga guds-
tjänster i det fysiska rummet. De restriktio-
ner som rådde begränsade möjligheterna att 
samla fler än åtta personer. Begränsningarna 
födde uppfinningsrikedom och nya sätt att 
mötas. Söndagarnas gudstjänst livestrea-
mades via församlingens Facebooksida, en 
kvällsgudstjänst livesändes via Instagram och 
flera gudstjänster och andakter för särskilda 
målgrupper spelades in och publicerades på 
församlingens YouTubekanal. De som förlorat 

sina anhöriga bjöds in till digitala tacksägelse-
gudstjänster. 

I början av sommaren blev det möjligt att 
samlas igen. Erfarenheterna av de digitala 
tacksägelseandakterna var positiva. Många 
anhöriga boende på annan ort, eller i annat 
land, uppskattade möjligheten att kunna vara 
med vid tacksägelse och ljuständning. Vi valde 
därför att fortsatt livesända tacksägelsen digi-
talt, också när det blev möjligt att faktiskt fira 
gudstjänst i det fysiska rummet igen. I början 
av augusti började vi fira nattvard igen, efter 
ett långt uppehåll. 

Trots pandemi och begränsade möjligheter 
att ses bestämde vi oss i församlingen för att 
hålla kyrkorummet öppet för ljuständning och 
enskild andakt. Anställda och ideella medar-
betare bemannade vapenhuset och tillsåg att 
det fanns någon att prata med och en kopp 
kaffe att dricka. När Högalidskyrkan stängde 
för renovering 1 mars 2021 flyttade denna 
mötesplats in i församlingshuset. I försam-
lingshuset finns en stor sal som iordningställts 
till kyrksal och utanför kyrksalen en foajé. 
Under året blev foajén med hjälp av ideella 
medarbetare, personer som arbetstränar eller 
gör praktik och anställda ett slags vardags-
rum; en plats att vara på; en plats att vila på; 
en plats att dela livet med någon annan. 

Kyrkorummet i sig är en viktig plats i oros-
tider. Under 2021 stängde Högalidskyrkan för 
renovering. Stora salen i församlingshuset har 
varit öppen varje dag och många har sökt sig till 
kyrksalen för enskild andakt och ljuständning. 

Fröet. I augusti 2020 fördjupade sig för-
samlingens personal i att vara en diakonins 
kyrka. Då började samtalet om att vi kanske 
borde odla upp en del av kyrkotomten. Kan-
ske ett potatisland? Detta samtal fortsatte sina 
vindlande vägar under hösten och vintern. 
Ute var det mörkt och kallt, snö, is och lera. 
Men, inne i människor i församlingen, ideella 
och anställda medarbetare, växte det. Det där 
lilla fröet som såtts, tanken på ett potatisland, 
växte. Av potatislandet blev det med hjälp 
av många människors fantasi, entusiasm, 

högalids församling 2021
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kompetens, uppfinningsrikedom, inspiration 
och vilja en helande trädgård med en utom-
huskyrka. Att inte kunna samlas inomhus på 
grund av smittspridning var en begränsning. 
Men, arbetet med trädgården blev en möjlig-
het att samlas kring någonting positivt som 
var förknippat med växt och skönhet. Arbetet 
i sig blev helande och människor från världens 
alla hörn med skiftande livsberättelser och 
förmågor engagerade sig i framväxten av den 
helande trädgården. I början av juni invigdes 
”Barnens träd” och i slutet av samma månad 
utomhuskyrkan. 

Under våren 2021 gick Högalids församling 
med i det nationella projektet ”Skapa plats”. 
Projektet bedrivs av Svenska kyrkan på na-
tionell nivå med stöd av Europeiska Social-
fonden och syftar till att församlingar ska bli 
bättre på att ta emot personer som arbetsträ-
nar och som av olika anledningar står långt 
ifrån arbetsmarknaden. I augusti åkte perso-
nalen på en studieresa till Lindesberg för att 
besöka verksamheten S:t Mary, en verksamhet 
som drivs av Svenska kyrkan i samverkan 
med olika aktörer i samhället. Syftet är att 
möjliggöra för fler att komma i arbete. Under 
hösten har flera medarbetare genomgått en 
handledarutbildning för att kunna handleda 
personer som arbetstränar. 

Sjukhuskyrkans personal var ett hoppets 
tecken för många och blev viktiga för patien-
ter 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 svårt av pandemin. Under de  
tider av året då det varit möjligt har guds-
tjänst firats på vård- och omsorgsboenden. 
Innan jul delades julgrupper som gjorts av 
dem som mötts i foajén ut till vård- och om-
sorgsboenden.

Högalids församling höll sommarcaféet 
öppet i stort sett alla vardagar under juni, 
juli och nästan hela augusti. I sommarcaféet 
möttes ideella medarbetare, personer som 

arbetstränar och gör praktik och anställda. 
Tillsammans kunde vi verka för att skapa en 
välkomnande miljö för de som sökte ett sam-
manhang. 

Sommarens konfirmationsläger, Gålölägret, 
kunde genomföras trots den pågående pandemin. 

Kvällsandakterna som under våren sänts 
på instagram blev kvällsmässor som firades i 
Stora salen. Ungdomar från hela Storstock-
holm slöt upp och under hösten börjades en 
ny tradition då kvällarna avslutades med en 
enkel middag och soffhäng och brädspel. 

En längtan efter regelbunden bön växte 
fram och i november började vi bjuda in till 
lunchbön varje vardag kl 12. Pilgrimsvand-
ringar har blivit en viktig del av församlingens 
liv med andlig och existentiell hälsa liksom 
retreater och andlig vägledning. 

Nu lämnar vi 2021 bakom oss. Det har 
liksom 2020 varit ett år som verksamhetsmäs-
sigt har präglats av många omställningar. Det 
har varit ett år som inte blev som planerat. 
Det har varit ett år där det lilla fröet trots allt 
fått växa och ge nytt liv; ett år där en del av 
det som tycktes dött och livlöst fick liv och 
gav värme.

Gunilla Lindén, kyrkoherde

Kornet har sin vila djupt i frusen jord,  
är ej dött, det väckes av ditt skaparord.  
Kärlek från Gud, åt allting ger du liv.  
Kärlek med ditt ljus kom,  
kom och hos oss förbliv.
Svenska Psalmboken 204:1
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Så blev det då äntligen synligt och tydligt! 
Högalidskyrkan ska renoveras. Byggnads-
ställningar restes, och hela långhuset kläddes 
en bra bit upp på tornen. När 2021 var till 
ända hade erfarna murare knackat bort och 
på nytt fogat tegelfasaden på hela västra och 
södra sidan. Det lyste rent och vitt, vida om-
kring, så som det var när kyrkan var ny.

Men året började med ett intensivt arbete 
enligt kyrkofullmäktiges inriktningsbeslut om 
kyrkans renovering från november 2020.  
Beslutet var under förutsättning av finan-
siering. Finansieringsbeslutet kunde fattas 
av kyrkorådet först i januari 2021, efter att 
församlingen beviljats lån. Högalidskyrkans 
renovering är en av de största i landet under 
överskådlig tid.

Upphandlingen av entreprenör gjordes av 
församlingens expertfunktion, Kyrkans Fast-
ighetssamverkan i Stockholm AB, KFS, som 
tidigare gjort samma sak i till exempel Maria 
Magdalena församling och i Storkyrkan. KFS 
projektleder också renoveringen. 

Valet av entreprenör föll, efter hårda för-
handlingar, på In3prenör. Hårda förhand-
lingar, eftersom så mycket ska rymmas i denna 
renovering. Vi gör det mot ett kostnadstak av 
179 miljoner kronor, och i form av samver-
kansentreprenad. Alla parter måste hela tiden 
anstränga sig att hålla kostnader nere och 
kvalitet uppe. Den beslutade renoveringssum-
man får inte överskridas. 

Arbetet sker också mot en deadline, 10 juni 
2023 fyller Högalidskyrkan 100 år och då ska 
hon på nytt stå klar för gudstjänst. Kyrko-
antikvarisk ersättning, som betalas av staten 
som en del ersättningen för de merkostnader 
församlingen måste åta sig för att renovera 
enligt kulturmiljölagen, har tidsramar. Det gör 
att insatserna ska ske i viss ordning och bli 
klara i tid i varje fas av renoveringen för att 
beviljad KAE inte ska frysa inne. En mängd 
åtgärder kräver tillstånd av Länsstyrelsen.

Den 18 februari fattade kyrkorådet genom-
förandebeslutet. Den 26 februari tecknades 
under högtidliga former avtal om renove-

ringen. Vi gjorde det i Högalidskyrkans kor, 
framför altaret. Att renovera en kyrka är inte 
att renovera vilken byggnad som helst.

Det understryker också det faktum att vi  
renoverar för att vi måste. Sommaren 2017 
föll under pågående högmässa en sten från 
valvet rakt ner på kyrkans altare. Ett under att 
ingen skadades. Nu är ställningar resta ända 
upp till kyrktaket, alla sprickor lagas. Och 
kyrkans alla valv ska på nytt bli rena.

Den första insatsen i renoveringen är också 
den största och mest akuta: taket måste bytas. 

Det magnifika koppartaket har i det stora 
hela hållit för tidens tand, men dess infäst-
ningar har det inte. Vi är mycket lättade över 
att ingen vinterstorm hunnit före renovering-
en; risken för att hela taket ska lyfta har varit 
överhängande. Våren, sommaren och hösten 
har präglats av denna stora insats. I skrivande 
stund har besiktning just skett, och vi vet att 
det har gått bra. 15 ton koppar har bytts.

Denna mängd koppar sätter också fingret 
på det faktum att vi är mycket sårbara för 
råvarupriser och konjunktursvängningar. Det 
går också åt mycket spik, skruv, trä och mur-
bruk för att renovera Högalidskyrkan. Hela 
byggbranschen präglas av stora kostnadsök-
ningar just nu. 

I Högalids fall finns inget utrymme för att 
höja renoveringsbudgeten. Senare delen av 
hösten har präglats av intensiva diskussioner 
om prioriteringar. Kyrkofullmäktiges beslut 
om 179 miljoner kronor kommer att följas.

Vi gör det i respekt för de demokratiska 
besluten. Högalids församling har ett mycket 
högt valdeltagande, det fjärde högsta i landet. 
I valarbetet inför kyrkovalet i september har 
renoveringen funnits i förgrunden för samtliga 
nomineringsgrupper. Vi uppfattar att Höga-
lidsborna stöd för kyrkans renovering är stort. 
Det visar sig också i gåvor till den insamling vi 
bedriver för Högalidskyrkans renovering. Vi 
är mycket tacksamma för allt stöd.

Vi gör det också i respekt för den breda och 
fina verksamhet som finns i församlingen, som 
ni kan läsa om på följande sidor. En renove-

START FÖR KYRKANS RENOVERING
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ring innebär umbäranden, men vi ska göra allt 
vi kan för att kärnverksamheten ska blomstra 
också i fortsättningen. Och den nyrenoverade 
kyrkan ska rymma mesta möjliga verksam-
hetslokaler och arbetsplatser.

Det finns stark enighet mellan verksamhets-
ledningen och förtroendevalda, och mellan 
förtroendevalda av olika nomineringsgrupper, 
i Högalids församling. Det är en viktig grund 
att stå på. 

Vi renoverar för att Högalidskyrkan ska 
fortsätta vara kyrkan mitt i byn, platsen för de 

viktigaste händelserna i människors liv – dop, 
vigsel, begravning, gudstjänst – också i kom-
mande generationer.

Steg för steg tar vi oss an framtiden, med 
förväntan, stolthet och även någon bävan. Det 
är en mycket stor uppgift att renovera Höga-
lidskyrkan till en plats för människors möten 
med Gud och varandra också i kommande 
generationer.

Ingrid Andersson
Kyrkorådets ordförande

Sommaren 2017 föll under pågående högmässa en sten från valvet rakt ner på kyrkans altare.  
Därefter sattes ett skyddande nät upp.
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Högalidskyrkans renovering startar
År 2021 påbörjades Högalidskyrkans renove-
ring. Det är en stor händelse i församlingen, 
men också i hela »kyrk-Sverige«. Högalids-
kyrkans renovering är en av landets för när-
varande största, och kyrkan anses vara en av 
den svenska nationalromantikens viktigaste 
byggnader överhuvudtaget.

Kyrkan ska totalrenoveras, både exteriört 
och interiört. Underhållet är starkt eftersatt. 
Källaren grävs ut för att ge utrymme för verk-
samhetslokaler och arbetsplatser. Här följer 
nu en kort berättelse i ord och bild om de 
viktigaste stegen under året.

Kontraktsskrivning (nedan)
Den 18 februari fattade kyrkorådet genomför-
andebeslut för Högalidskyrkans renovering. 
Det var slutpunkten på flera års process med 
förstudie och fördjupade analyser av kyrkans 
skick, finansieringsanalyser, och kyrkofull-
mäktiges rambeslut i november 2020.

Den 26 februari slöts avtal med generalen-
treprenören In3prenör, som fått uppdraget 
efter en omfattande upphandling. Avtalet 
skrevs under högtidliga former i kyrkans kor, 
att renovera Högalidskyrkan är en mycket 
speciell uppgift.

HÖGALIDSKYRKANS RENOVERING 
– DET FÖRSTA ÅRET
 
Texter och bildurval:  
Ingrid Andersson, kyrkorådets ordförande
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Kyrkan töms (ovan)
Den 1 mars stängdes kyrkan för gudstjänster 
och all verksamhet. Kyrkan tömdes på alla 
lösa inventarier. Den största insatsen var att 
flytta ut alla bänkar. De förvaras nu i Upp-
landsmuseets lokaler i Morgongåva. Bän-
karna är ovanligt långa, 8 meter, bara att hitta 
en transport som klarade längden har varit en 
utmaning.

Flera inventarier, som krucifixet, är kvar 
i kyrkan och har noga klätts in. Det gäller 
också kyrkans orglar.

Ställning byggs (nedan)
Första insatsen i själva renoveringen är att 
bygga ställning. Kyrkan kommer att renoveras 
i två huvudetapper, och under våren byggdes 
ställning runt långhuset. Dels för att ge möj-
lighet för murarnas arbete med omfogning, 
dels för arbetena med taket.

Tidsplanen har varit tight. För att försam-
lingen ska kunna erhålla den kyrkoantikva-
riska ersättning som församlingen ansökt 
om och fått beviljad behövde arbetena vara 
avslutade före årsskiftet.
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Taket byts (ovan)
Att byta kyrkans koppartak mot ett nytt har 
varit en av de viktigaste och mest brådskande 
delarna i kyrkans renovering. Det gamla 
takets fästen var helt sönderrostade och taket 
låg närmast löst. Vi har varit rädda för stor-
mar. Insatsen har varit akut.

Det hade befarats att undertaket i trä var i 
dåligt skick. Men det visade sig vara bättre än 
väntat. Kyrkan är som helhet mycket väl-
byggd.

Taket klart (nedan)
Det nya taket är tillverkat i Finland. Det är 
förpatinerat för att kyrkans olika tak-delar så 
snart som möjligt visuellt ska smälta samman. 
Sammanlagt 15 ton koppar har använts. Inkö-
pen gjordes tidigt på året, vilket i någon mån 
minskade fördyrningen av insatsen. Höga-
lidskyrkan renoveras i en period med höjda 
råvarupriser.

I slutet på året var takläggare och plåt- 
slagare klara med sitt arbete. Besiktning har 
gjorts. Taket får väl godkänt!
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Omfogning (ovan)
En annan av de stora insatserna är omfogning 
av fasaden. Planeringen är att kyrkan ska om-
fogas till 70 procent. Det kan visa sig bli mer, 
när vi kommit åt att undersöka hela kyrkan. 
Varje gammal fog ska knackas bort för hand, 
och fyllas på nytt. Det gamla murbruket är 
hårt ansatt av smuts och tidens tand.

Utöver att trasigt blir helt kommer intrycket 
av kyrkan att bli betydligt ljusare. Och på nytt 
kommer de många mönster i tegelsättningen som 
arkitekt, byggmästare och murare lagt in från 
början åter bli synliga. Det finns också många 
separata ornamenteringar som gjorts rena, till 
exempel denna slutsten i kalksten. Murarna pau-
sade sitt arbete på senhösten, när temperaturen 
går under +5 kan arbete utomhus inte utföras.

Utgångsläge interiört (nedan)
Det här är en bild av utgångsläget interiört. 
Kyrkan är mycket smutsig, och ytskikt, snick-
erier och inventarier tar skada. Damm och 
smuts kan innehålla kemiska ämnen och utgör 
grogrund för påväxt. Mot slutet av renove-
ringen kommer vi att installera partikelrenare.

Kyrkan ska göras ren från golv till tak och 
valv, och eftersom Högalidskyrkan är så stor 
är detta en mycket omfattande åtgärd. Olika 
metoder har provats under året, och det hand-
lar både om kvalitet och pris. Vi gör detta, 
liksom mycket annat i renoveringen, under 
tillsyn av länsstyrelsen.
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Värmesystemet byts (ovan)
Energieffektivisering av kyrkan är en av de 
viktiga åtgärderna. Värmesystemet kommer 
att ersättas och golvvärme installeras.

Överlag är det de tekniska systemen som 
har varit kyrkans svagaste punkt. Elen i  
kyrkan är från 1958. Problem med avlopp 
och gamla rör har stört driften under många 
år. Det gäller också brand- och åskskydd.

Fönsterrenovering (nedan)
Kyrkans fönster är en viktig del i energief-
fektiviseringen. Alla fönster har blyinfattade 
antikglas i ytterbågen och klarglas i innerbå-
gen. Ruta för ruta ersätts nu det gamla klar-
glaset med energiglas. Alla karmar ska målas 
om med särskilt utvald färg. Arbetet sker inne 
i kyrkans S:t Ansgarskapell som blivit tillfällig 
måleriverkstad.

Åtgärden kräver yttersta hantverksskicklig-
het. Överlag är många specialistkompetenser 
inblandade, alltifrån de som har gjort under-
sökningarna inför kyrkans renovering till dem 
som utför åtgärderna.
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Ställning interiört (ovan)
Under hösten har ställning byggts inne i 
kyrkan. Kyrkans valv är inte rengjorda sedan 
kyrkan byggdes, men nu måste det ske. Efter-
som kyrkan är så hög blir ställningsbyggandet 
också mycket omfattande.

Arbetsmiljön för dem som arbetar i kyrkan 
är inte församlingens specifika ansvar, men 
självfallet en angelägenhet för församlingen. 
Allt säkerhetsarbete måste ske med största 
noggrannhet.

Spricklagning (nedan)
Sprickor finns i valven. De har lagats i om-
gångar under åren. Grus och sten från stjärn-
valvet över koret föll ner på altaret under 
pågående gudstjänst sommaren 2017, och var 
ett startskott för kyrkans renovering.

Sprickorna måste lagas så att de inte syns, 
menar länsstyrelsen. Mycket arbete måste läg-
gas på detta. Sprickbildningen är som helhet 
avstannad, men åtgärder behöver också göras 
för att förebygga nya sprickor och sättningar.
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Kommunikation och förankring (nedan)
Högalidskyrkan är hela församlingens ange-
lägenhet. Absoluta merparten av renoverings-
kostnaden täcks av kyrkoavgiften. En viktig 
del av renoveringen är att ge församlingen 
insyn i varför och hur Högalidskyrkan reno-
veras. Alla ledamöter och ersättare i kyrko-
fullmäktige och kyrkoråd samt församlingens 
personal har getts möjlighet att se kyrkans 
renovering från insidan.

I oktober inbjöd församlingen till två med-
borgarmöten, med information både om 
ekonomi och de olika stegen i renoveringen. 
Media har under året gjort flera inslag om 
renoveringen, vilket intresserar många fler än 
de som bor och verkar i församlingen.

Kyrkans källare (ovan)
Kyrkans källare grävs ut. Sten spräcks och 
grus fraktas ut. Det är ett mycket komplicerat 
arbete. Vi gör det, dels för att rymma de tek-
niska installationer som kyrkorummet kräver, 
dels för att öka ytan av verksamhetslokaler 
och arbetsplatser.

Länsstyrelsen har gett tillstånd till att fem av 
fönstren i källarvåningen byts ut mot större. 
Det ger en betydande ökning till befintligt 
ljusinsläpp och kommer att öka kyrkans an-
vändning. Dock finns ännu inget tillstånd från 
Stockholms stad för åtgärden. Tillståndspro-
cesserna kring kyrkans renovering är omfat-
tande.
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Insamling (ovan)
Redan under renoveringens planering öpp-
nade församlingen för möjligheten att stödja 
renoveringen finansiering med gåvor. Under 
året har insamlingsinsatserna intensifierats. 
Under 2021 msamlades 368 414 kr in, och 
totalt har 860 418 kronor kommit in.

En särskild satsning med möjlighet att 
skänka pengar till konkreta ändamål inleddes 
under året. Till exempel kan den som önskar 
bidra med finansiering av de stolar som är 
tänkta komplettera kyrkans bänkar. Den som 
så önskar kan också få sitt namn ingraverat 
på en skylt. Stolen på bilden är från Lin- 
köpings domkyrka, färgsättningen i  
Högalidskyrkan kommer att bli annorlunda.

Kyrkan i vinterskrud (nedan)
Så här avslutades 2021. Kyrkans långhus är 
omfogat på södra och västra sidan, och till 
dels på den östra. Taket är bytt fram till och 
med tornen. Renoveringen av tornen är myck-
et komplicerad och kommer att inledas under 
våren. Då kommer också den sista delen av 
taket att bytas. Interiört pågår rengöring och 
spricklagning. Lampor och andra inventarier 
renoveras.

Renovering kommer att pågå under hela 
2022. Återinvigning av kyrkan planeras till 
100-årsjubileet i juni 2023.
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grundläggande uppgiften
101 verksamhetsgemensamt

Guds rike är ett tillsammans-projekt
Människor som bor och vistas i Högalids 
församling har under 2021 på många olika 
sätt bidragit till församlingens liv. Vid slutet 
av 2020 var 16 175 av de 31 905 invånarna 
i Högalids församling medlemmar i Svenska 
kyrkan vilket motsvarar 50,7% av befolk-
ningen. Församlingens huvudsakliga inkomst 
består av en kyrkoavgift som 2021 var 0,94 
kr. Denna intäkt reduceras av ett utjämnings-
bidrag som beslutas av Svenska kyrkan på 
nationell nivå. 

Utöver kyrkoavgiften fick församlingen  
under 2021 verksamhetsbidrag från Stock-
holms stift för arbetet med Sjukhuskyrkan 
som bedriver andlig vård på Södersjukhuset. 
Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt arbetslag 
och består förutom av en diakon och en präst 
från Svenska kyrkan av en pastor som är an-
ställd av Frikyrkorådet. 

I Högalids församling ryms 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 ungdomsarbet

Församlingen uppbar verksamhetsbidrag 
från Stockholms stift och bidrag från externa 
fonder och stiftelser för arbetet med Gålö-
lägret, Gålöcafé och viss teckenspråkig verk-
samhet.

Det har under flera års tid varit övergripan-
de mål att samverka med olika instanser för 
ett ökat socialt ansvarstagande samt att öka 
det ideella engagemanget. Under 2021 gick 
Högalids församling med i det nationella pro-
jektet ”Skapa plats” som syftar till att försam-
lingar ska bli bättre på att ta emot personer 
som av olika anledningar hamnat långt från 
arbetsmarknaden. Under året har flera medar-
betare genomgått handledarutbildningar för 
att möjliggöra för att ta emot personer som 
arbetstränar och gör praktik på ett systema-
tiskt och professionellt sätt. 

Parallellt med det systematiska arbetet för 
att möjliggöra för fler att komma i arbete och 

finna vägar till egenmakt och gemenskap har 
det ideella engagemanget i församlingen ökat. 

Församlingen har flera öppna mötesplatser 
för olika åldrar. Det ideella engagemanget på 
församlingens öppna mötesplatser har ökat 
under året.

Coronapandemin har under delar av året 
inneburit begränsningar i att samla människor 
fysiskt. Arbetet med att anlägga en helande 
trädgård och utomhuskyrka blev under året 
en gemensam mötesplats för ideella medarbe-
tare, personer som arbetstränar och praktik 
och de som sökt en plats för läkning, stillhet 
och kontemplation. 

Församlingens körer samlar många ideella 
medarbetare i alla åldrar. Stora delar av 2021 
har körverksamheten varit begränsad av till 
följd av gällande råd och restriktioner för 
begränsning av smittspridning.

För att livet och Guds rike  
är ett tillsammansprojekt,  
och kyrkan är sina människor.  
Tillsammans är vi Kristi kropp.

När vi träffas i samband med Gålöcafé finns alltid  
teckenspråkstolkar på plats.
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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 värl-
den 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  
existentiella och andliga behov får plats. 
Coronapandemin har inneburit att formerna 
för gudstjänsten har fått omprövats då det har 
varit svårt att kalla till gudstjänst under delar 
av året. 

Under våren 2021 innebar restriktionerna 
begränsningar i hur många som kunde sam-
las. I stället för att kalla till gudstjänster i det 
fysiska rummet erbjöd församlingen guds-
tjänster som livestreamades på församlingens 
Facebooksida. Söndagens huvudgudstjänst 
livestreamades liksom söndagskvällens guds-
tjänst. Flera gudstjänster och andakter som 
riktade sig till särskilda målgrupper  
livestreamdes eller spelades in, t ex guds- 
tjänster riktade till personer på vård- och 
omsorgsboende, teckenspråkstolkade guds-
tjänster och andakter för de mindre barnen 
och deras familjer. 

Från och med 1 juni blev det åter möjligt 
att samla större grupper av människor och 
församlingen kunde kalla till gudstjänst i sina 
lokaler igen. 

Den 27 juni invigdes utomhuskyrkan i 
Prästgårdsparken. Detta innebar att försam-
lingen fick ett gudstjänstrum utomhus. 

Till följd av besöksförbudet på Södersjuk-
huset hade gudstjänsterna i Sjukhuskyrkans 
kapell uppehåll under hela 2021. 

Sommarmånaderna innebar en lägre smitt-
spridning i Stockholmsregionen och försam-
lingen kallade under denna tid till huvud-
gudstjänst på söndagar kl 11.00 och en enkel 
vardagsgudstjänst onsdagar kl 12.00. Under 
sommaren firades inte mässa för att undvika 
trängsel och rörelse i rummet. Delar av  
sommaren förekom ingen psalmsång eftersom 
rådande restriktioner avrådde från sång.

Restriktionerna ändrades under sensomma-
ren och hösten och församlingen kunde  
fr o m 1 augusti kalla till mässa. Vid psalm-
sång användes munskydd fram till 1 septem-
ber då restriktionerna kring sång hävdes. 

Större delen av hösten kunde församlingen 
kalla till mässa i Stora salen. Antalet personer 
som kom till gudstjänsten ökade och körerna 
kunde åter bli en del av församlingens guds-
tjänst. 

I mitten av oktober började församlingen 
fira lunchbön varje vardag kl 12.00, utom 
onsdag då mässa firades. 

Den 8 december kom nya restriktioner 
till följd av ökad smittspridning. Ytterligare 
restriktioner infördes precis innan jul. Detta 
innebar att församlingen inte längre kunde 
kalla till offentliga nattvardsgudstjänster då 
restriktionerna föreskrev att deltagare vid 
offentliga evenemang ska sitta på anvisade 
platser. De som önskat ta emot enskild natt-
vard har kunnat göra det.

De särskilda boenden för äldre har på-
verkats starkt av pandemin, speciellt under 
våren 2021, då besöksförbud rådde under 
flera månader. Högalids församling har trots 
restriktioner försökt ha regelbunden kontakt 

110 – gudstjänster och kyrkliga handlingar
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Strax efter midsommar, den 27 juni invigdes utomhuskyrkan i Prästgårdsparken. Detta innebar att församlingen fick ett unikt  
gudstjänstrum utomhus. 
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med boendena och när det var möjligt firat 
gudstjänst på plats. Musiker och körmedlem-
mar gjorde också några uppskattade korta 
sångframträdanden under året utanför några 
av äldreboendena.

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. 
Den 1 mars stängde Högalidskyrkan för reno-
vering. Stora salen i församlingshuset inreddes 
som kyrksal. Det har varit möjligt att dagligen 
komma in i kyrksalen och tända ljus och sitta 
ner för enskild andakt. Diakon eller präst har 
funnits närvarande i kyrkorummet i stort sett 
dagligen sedan november 2020 och övriga 
medarbetare, anställda och ideella, har varit 
kyrkvakter. I kyrkorummet 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 under stora delar av året.

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 har firat gudstjänster på talad svenska. 
Några huvudgudstjänster och veckomässor 

har teckenspråkstolkats. Högalids församling 
har under året samarbetat med teckenspråk-
stolksutbildningen vid Södertörns folkhög-
skola för att öka tillgängligheten för tecken-
språkiga. 

I december anordnades en välbesökt jul-
konsert i samarbete med Autism- & Asperger-
förbundet. 

Dop
I dopet kallas vi att vara Jesus lärjungar –  
oavsett ålder. Dopet kräver ingen motpresta-
tion utan är en bild för kyrkans gemenskap

De första kristna beslutade sig för att en 
människa måste vara döpt för att bli upptagen 
i församlingen. I de flesta kyrkor i världen 
är det så också idag. Svenska kyrkan är ett 
undantag, den kan man tillhöra även som 
odöpt. Den som döps blir i samband med 
dopet medlem i Svenska kyrkan. Dopet är en 
engångshandling. 

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

Pandemin har inneburit en bred nedgång i 
antalet som döpts, inte bara i Högalids  
församling utan i Svenska kyrkan i stort. 

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

Restriktioner ledde under delar av året till 
begränsat deltagarantal vid begravnings-
gudstjänster. Många begravningsgudstjänster 
livestreamades via begravningsbyråerna.

Under allhelgonahelgen var församlingshu-
set och kolumbariet med minneslunden öppen 
för enskild andakt och samtal med diakon 
och präst. Vid sidan av minnesgudstjänster 
erbjöds mindre körkonserter i kolumbariet 
och enkla orgelkonserter i Stora salen i för-
samlingshuset.
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I församlingen har under året inbjudits till 
sorgegrupper. När församlingen åter kunde 
kalla till gudstjänst i det fysiska rummet fort-
satte tacksägelsen att sändas digitalt så att de 
som av olika skäl var förhindrade att komma 
till gudstjänsten ändå kunde delta på distans. 

Gud, i dina händer vilar vi. Du bär oss ge-
nom liv och död. Amen. 

Gudstjänsten i siffror
Under 2021 (2020 års siffror anges inom 
parentes) har gudstjänster firats i Högalids-
kyrkan, Stora salen i församlingshuset och i 
utomhuskyrkan, på vård- och omsorgsboen-
den, på konfirmationsläger och i ungdoms-
ledarutbildningar. 

Formerna för gudstjänst har förändrats 
under året. Sammantaget har fler gudstjänster 
än föregående år firats, och långt fler har firat 
mässa än under 2020. Stora delar av året har 
församlingen inte kallat till offentlig guds-
tjänst i det fysiska rummet. Då har gudstjäns-
ten livestreamats.

• 23 (23) mässor som huvudgudstjänst  
med 972 (1 415) deltagare och 582 (845) 
kommunikanter.

3 (0) gudstjänster på söndagar och helg-
dagar, ej huvudgudstjänst med 117 deltagare.

• 35 (23) mässor som inte varit huvudguds-
tjänst med totalt 954 (383) besökare och 897 
(281) kommunikanter.

• 88 (53) övriga offentliga gudstjänster, 
många digitala, med 694 (807) deltagare och 
0 (0) kommunikanter.

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

• 0 (0) söndagsmässa, 0 (0) deltagare och 0 
(0) kommunikanter.

• 3 (12) musikgudstjänster, 110 (900)  
deltagare. 

• 0 (3) mässor med små och stora, 0 (238) 
deltagare och 0 (85) kommunikanter.

• 0 (1) babygudstjänster, 0 (4) deltagare.
• 0 (9) barngudstjänster, 0 (105) deltagare.
• 42 (0) lunchböner med 176 (0) deltagare.
• 31 (19) gudstjänster på äldreboenden med 

398 (340) deltagare och 0 (0) kommunikanter.
• 101 digitala sändningar, både förinspelade 

och direktsända, med 67 284 visningar.

Antalet huvudgudstjänster är lika många som 
föregående år. Huvudgudstjänst har inte firats 
varje söndag p g a coronapandemin. Guds-
tjänststatistiken åskådliggör hur församlingen 
sökt nya vägar för att kunna fira gudstjänst, 
trots att omständigheterna ibland varit svåra.

Kyrkliga handlingar
• Dopgudstjänster 40 (57) st, 769 (1 474) 

deltagare.
• Vigselgudstjänster 10 (15) st, 401 (362) 

deltagare.
• Konfirmationsgudstjänst 2 (2) st, 130 (97) 

deltagare.
• Begravningsgudstjänster 123 (164) st, 

2412 (3 812) deltagare.
• Välsignelse över borgerligt ingånget äkten-

skap, 0 (1) st, 0 (32) 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 året är svårtolkade då 
det pandemin lett till av- och ombokningar av 
dop. 

Under 2021 har 40 personer döpts av 
församlingens präster eller i församlingens 
lokaler. Utöver det har ytterligare 40 döpts på 
annan plats. Detta beror förmodligen på att 
Högalidskyrkan varit stängd under stora delar 
av året och att många önskar dop i en kyrka

Antalet dop är betydligt lägre antal än såväl 
2020 som 2019. En förklaring till det, vid si-
dan av att kyrkan är stängd för renovering, är 
pandemin som omöjliggjort för större sällskap 
att samlas under delar av året. Hösten 2021 
bjöd församlingen in till drop in-dop för att 
möjliggöra för fler dop: Fyra personer döptes, 
tre vuxna och ett barn.

Allt färre människor ingår äktenskap. Av 
dem som ingår äktenskap gör allt färre det i 
kyrklig ordning. I Högalids församling har 
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Ovan: Drop in-dop hölls i oktober. 
Nedan: Under allhelgonahelgen gavs flera korta konserter utomhus i kolumbariet. Mycket uppskattat.

antalet vigslar under 2021 uppgått till 67 pro-
cent jämfört med föregående år. Det innebär 
att den nedåtgående trend som varit från 2016 
har fortsatt. Siffrorna är dock svårtolkade  
p g a pandemin.

Antalet begravningar hänger dels sam-
man med hur många som avlidit, dels med 
hur många som begravs i Svenska kyrkans 
ordning. Under 2021 var antalet begrav-
ningsgudstjänster i Högalids församling lägre 
jämfört med föregående år. 

En förklaring till detta är troligen en viss 
underdödlighet under året. Färre personer 
än vanligt avled. Detta kan förklaras med 
överdödlighet under 2020 till följd av corona-
pandemin. 

Frågan om vilken roll den kyrkliga begrav-
ningen och stödet kring dödsfall har spelat 
under året är ännu oklar. Arbetet med sorge-
grupper har fortlöpt under året och Högalids 
församling har informerat om möjlighet till 
begravning med urna i kolumbariet. 
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Under andra halvan av höstterminen kunde 
vi börja ge konserter igen, och på grund av 
renoveringen av kyrkan har både körer och 
organist musicerat i olika kyrkor i Stock-
holmsområdet: ”Högalid på turné”

I ett led att stärka församlingssången  
genomförde vi en kväll med gamla välkända 
men också nyskrivna psalmer; ”Psalmer och 
tacos”.

Under hösten startade två nya grupper, 
eftersom vi såg behov av det; en kör för 
unga vuxna och en öppen körgrupp för 
föräldralediga.

För att utveckla verksamheten och möta 
olika delar av körsångarnas behov har vi  
förtydligat de olika ansvarsområdena;  
musikern är musikaliskt ansvarig, kör- 
kaplanen är andligt ansvarig och styrelsen i de 
olika körföreningarna är socialt ansvariga.

118 - musikverksamhet

Omställningens tid på grund av pandemin 
fortsatte under 2021. I stället för att sjunga på 
mässor och konserter erbjöd vi under våren 
våra vuxenkörsångare en digital föreläsnings-
serie med församlingens musiker och även 
inbjudna gästföreläsare. 

Barn- och ungdomskörerna kunde fortsätta 
repetera, i mindre grupper, och under våren 
spelade vi in filmer med dem eftersom vi inte 
kunde sjunga inför publik. 

Änglakören hade en avslutning utomhus för 
sina föräldrar.

Under året genomförde vi en delning av 
diskantkören till flick- och gosskör, något som 
forskning och erfarenheter menar ger bättre 
förutsättningar för pojkar att fortsätta sjunga. 
Grupperna samarbetar dock tätt, och när 
samhället öppnade upp under slutet av året 
sjöng de tillsammans på luciakonserterna.

I oktober var det familjedag med plantering av vårlökar och barnkören sjöng. Församlingsafton med psalmer och tacos en  
fredagkväll i november – populärt bland både stora och små. På turné – ”Högalid” musicerar i andra kyrkor.   

Brittiskt på  
Mikaelidagen 
Benjamin Brittens Te Deum i c-dur samt 
annan brittisk musik för kör och orgel 
Kammarkören Högalid 
Nils Larsson, orgel

Benedikt Melichar, dirigent

På  
»turné«

sofia kyrka söndag 3/10 kl 18.00



23

150 – barnverksamhet 0–12 år

I kyrkoordningen beskrivs barn ha en särställ-
ning i Svenska kyrkan. Det speglas i de grund-
läggande uppgifterna och perspektiven guds-
tjänst, undervisning, diakoni och mission. Till 
perspektivet kyrkan hela livet hör ett aktivt 
arbete med föräldrar och andra vuxna i barns 
och ungas närhet. Det finns behov av grund-
läggande kunskap om kristen tro som skapar 
sammanhang. Centralt är kunskap som utgår 
från trons formuleringar och inre liv och som 
syftar bortom det förnimbara. Församlingen 
önskar ge stöd för livslångt lärande och för-
djupning 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, exempelvis efter sång- 
stunden 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 funktionsnedsättningar 
och behov av särskilt stöd. 

Verka för ett diakonalt arbete och förhåll-
ningssätt som förebygger psykisk ohälsa bland 
barnfamiljer. 

Ge barn, unga och deras familjer tillfälle för 
goda möten med församlingen.

På så sätt kan relationen till kyrkan kan bli 
livslång och vara en inkluderande miljö som 
främjar mångfald.

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. 

Statistiken för öppen verksamhet under 
2021 visar en markant minskning på grund av 
den pågående pandemin:

• Söndagsskola i anslutning till söndags-
gudstjänsten, 11 söndagar, 23 deltagare.

• Öppen förskola med vuxna och barn i 
åldern 0–6 år, med sångstund och barnguds-
tjänst. Antal familjer/tillfälle har begränsats 
pga. pandemin och har reglerats med hjälp av 
biljettköp som har gjorts via Tickster. Det var 
23 tillfällen och 684 barn och vuxna som del-
tog. Stockholm Pride såg annorlunda ut även 
i år och därför hade vi ingen öppen förskola 
denna vecka.

• De sångstunder vi spelade in och la upp 
via Youtube 2020 är fortfarande välbesökta. 
Vi har även haft regelbundna sångstunder 
digitalt via Zoom under våren. En gång/vecka 
har vi fortsatt att besöka Drakenbergsparken 
med ”kärran”. Ett viktigt steg att komma ner 
från berget och göra kyrkans barn- och fa-
miljearbete synligt. På så sätt har vi bibehållit 
och skaffat nya kontakter med barnfamiljer i 
vårt upptagningsområde. Det blir ett tillfälle 
att fånga upp församlingsbornas frågor och 
undringar om såväl kyrkorenovering som 
tros- och livsfrågor.

• Vanligtvis erbjuds påsk- och julspel barn 
i åldrarna 4–6 år, påsk- och julvandringar 
barn i åldrarna 6–9 år. Under påsken ställde 
vi i ordning ett ”påskbord” i kyrksalen/stora 
salen. Där kunde förskolor, skolor och övrig 
besökare få en pedagogisk introduktion till 
påskens händelser i form av tre iordningsställ-
da scener: den sista måltiden, tiden på korset 
och den tomma graven. 
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Lärdomar från 2021
Vi har visat prov på förmågan att fortsätta 
ställa om och hitta nya kommunikationsvä-
gar och sätt att bygga relationer. 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 efter det att restriktionerna lättat. 

Vi har lärt oss att använda digitala mötes-
platser som även fortsatt kan användas som 
komplement, men inte ersätta det personliga 
mötet i våra lokaler eller på annan plats. 

Med hjälp av sommarcaféet och tömning 
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, bland annat genom det julspel vi ge-
nomförde på ett enklare sätt och med mindre 
resurser. Men resultatet blev lika uppskattat 
av barn och lärare.

De omställningar vi har gjort har lett till fler 
samtal med församlingsborna och vi har upp-
täckt att det finns en stor nyfikenhet och vilja 
att lära sig om både kyrkans tro och tradition. 
Inför 2022 är det något vi vill fortsätta att ta 
vara på.

• Under november/december kunde vi 
äntligen genomföra våra välbesökta julspel 
och julvandringar som låter förskolor och 
skolklasserna bli omhändertagna av kyrkans 
anställda för en stund, helt kravlöst. Vi be-
arbetade om dessa så att de anpassades till 
samtliga åldersgrupper, vårt nya kyrkorum 
och begränsade personalresurser. Det kom 
totalt 405 barn och vuxna.

Sedan vi införde kyrkvaktsystemet bland 
personalen har vi fått en naturlig kontakt med 
våra församlingsbor. Vi har kunnat möta och 
fånga upp människors frågor och erfarenheter 
av tro och kyrkorummet.

Gruppverksamhet under 2021
Spädbarnsmassagekursen under våren kunde 
tyvärr inte genomföras på grund av pande-
min, men under hösten var det många som 
ville delta och vi hade vi två kurser med 24 
bebisar och föräldrar.

Musiklekis (4–6 år) har haft 14 barn in-
skrivna.

Särskilda händelser som Högalids vårfesti-
val och klädbytardag har inte kunnat arrang-
eras under året på grund av pandemin.

Sommarcafé genomfördes på ett för oss nytt 
sätt, som slog väl ut. Vi uppnådde en ålders-
integrerad gemenskap utomhus varje vardags-
eftermiddag från början av juni till slutet av 
augusti. Under 58 dagar hade vi 1103 totalt 
besökare. 

320 barn och vuxna deltog i sångstunden 
under 20 tillfällen. 

En ny drop in-kör har startats i samband 
med öppna förskolans öppethållande, den 
riktar sig till föräldralediga med bebisar som 
vill sjunga i kör och kallas ”kör för föräldra-
lediga”.

 En lördagseftermiddag i samband med  
Lucia bjöd vi in de barn som fyllt 6 och 7 
år att hämta en egen barnens Bibel. Det var 
rekordmånga som var intresserade och vi fick 
dela ut ca 30 biblar.

Musiklekis träffas utomhus i Prästgårdsparken en  
ganska kylig vårdag.
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År 2017 fördes inom 0–18-arbetslaget samtal 
om ökad integration i ungdomsarbetet och ett 
vidgat perspektiv på församlingens ungdoms-
arbete. Idag utgår all ungdomsverksamhet 
från att ungdomar med och utan behov av 
särskilt stöd ska kunna delta i församlingens 
aktiviteter och där känna sig välkomna. På 
grund av pandemin blev vi tvungna att ställa 
in eller ställa om våra mötesplatser för ung-
domar under perioden januari–april. I maj 
kunde vi börja träffas igen, och då med aktivi-
teter utomhus.

Gålöcafé 
Gålöcafé är en mötesplats utan övre ålders-
gräns. Under vårterminen uteblev Gålöcafé 
med anledning av pandemin. Under 2021 
hade Gålöcafé i genomsnitt 20 deltagare un-
der höstterminens fyra tillfällen. 

Ungdomskvällar
Under 2021 med start i maj kunde vi börja 
träffas i ungdomsgruppen igen och till en 
början med träffar utomhus. Träffarna låg 
under tisdagskvällar och deltagandet mellan 
5–8 personer per tillfälle. På höstlovet hade 
vi ett lyckat läger på Ängsholmen, en liten 
skärgårdsö utanför Värmdö som drivs av 
KFUM-KFUK Ängsholmen. 

Under lägret fick ungdomarna delta i 
den verksamhet som ön bedriver, såsom gå 
höghöjdsbana, backklättring, kanotpadd-
ling, samarbetsbanor och liknande. Utöver 
detta planerade och genomförde ungdomarna 
kvällsandakter och en kvällsmässa. Det var 
nio ungdomar, två ledare och en präst med på 
lägret. 

Kvällsmässa i Högalid
På kyrkovalsdagen 19 september 2021 kunde 
vi äntligen starta kvällsmässan igen. Det är en 
mässa för alla, men med ett tilltal som riktar 
sig mer åt ungdomar. Kvällsmässan startade i 
början av hösten 2020 men var snart tvungen 
att pausas till september 2021 med anledning 
av pandemins restriktioner. En av kvällsmäs-

sans grundidéer var att erbjuda ett kyrkligt 
sammanhang både för dem som konfirmera-
des i Högalids församling och för ungdomar 
som konfirmerats på externa konfirmandläger 
och som efter lägret inte har en given försam-
ling att vända sig till. Tanken är att mässan 
ska påminna om deras egna andakter från 
konfirmandtiden. I detta har mässan 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. 

Efter mässan serveras en enklare middag be-
stående av soppa, bröd och dryck. Både mässa 
och middag har varit mycket populärt och vid 
den första kvällsmässan som firades i utom-
huskyrkan den 19 september kom 97 personer 
att delta. Därefter har det i genomsnitt kom-
mit ett femtiotal ungdomar om söndagarna 
till Högalid. 

Ledarutbildning
Under hösten påbörjades en ledarutbildning 
med 15 ungdomar. Av dessa var 12 nykonfir-
merade i församlingen, två har gått försam-
lingens ledarutbildning tidigare och en person 
är en nytillkommen ungdom i Högalid. Under 
året valde två ungdomar att hoppa av ledar-
utbildningen. Ledarutbildningen syftar till två 
saker: dels att erbjuda ytterligare ett sam-

Under hösten kunde äntligen den efterlängtade  
kvällsmässan starta igen!

160 – ungdomsverksamhet
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manhang för ungdomar att delta i och dels att 
året efter genomgången ledarutbildning kunna 
delta som någon form av ledare i församling-
ens olika barn-, ungdoms- och gudstjänstverk-
samheter. 

Skolkyrkan
Skolkyrkans verksamhet på högstadiet och 
gymnasiet har bestått av information och 
besök på Högalidsskolan och Globala gym-
nasiet som vi har goda relationer med. Präst 
och församlingspedagog har funnits med i det 
elevvårdande teamarbetet på Högalidsskolan 
och präst har närvarat under inskolningspe-
rioden. Vi har även vid ett antal tillfällen varit 
närvarande i Högalidsskolans korridorer med 
Grubbelklubben. Grubbelklubben är en me-
tod där ungdomar får chansen att reflektera 
över ”dagens fråga’’ som kan handla om allt 
från vad vänskap handlar om till vad me-
ningen med livet är. Grubbelklubben har dock 
pausats med anledning av pandemin. 

Präster har gjort regelbundna besök på Glo-

bala gymnasiet i form av lektioner i samband 
med etik och livsåskådningsmoment. Elever 
från Globala gymnasiet har också kommit till 
oss i församlingen för att intervjua präster om 
livet och tron utifrån ett kristet perspektiv. 

 
170 – konfirmandverksamhet
Ett sommarläger, Gålölägret, genomfördes 
under tre veckor i juni–juli med 18 konfirman-
der. Med anledning av Högalidskyrkans  
renovering ägde konfirmationsgudstjänsten 
för Gålölägret rum lördagen 3 juli i  
S:ta Maria Magdalena kyrka.

Dessutom genomfördes alternativet  
Konfa Högalid med tre konfirmander.  
Träffarna för Konfa Högalid ägde rum varan-
nan söndag mellan november 2020 och juni 
2021 och var ett alternativ för de konfirman-
der som inte ville åka bort på läger en längre 
tid. 

Konfirmationsgudstjänst för Konfa Högalid 
hölls i stora salen söndagen 6 juni.

Gålölägret kunde återigen genomföras som sommarläger.
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180 – vuxenverksamhet

Rum för livet – mötesplatser för vuxna
Även 2021 kom i hög grad att präglas av 
pandemin, dock med en mycket välkommen 
öppning under hösten. Således levde vi med 
fortsatta anpassningar av verksamheten, 
men fortfarande med ambitionen 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 oav-
sett om deltagaren räknar sig som en nyfiken 
sökare eller bekännande kristen – samtalskli-
matet ska vara öppet, förutsättningslöst och 
präglat av ett respektfullt lyssnande. Fyra 
huvudprofiler under rubriken ”rum för livet” 
kan urskiljas:

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

2) Själavård och andlig vägledning, samtal 
utifrån den ignatianska traditionen.

3) Pilgrimsvandringar
4) Retreater
Utöver löpande grupper och verksamhe-

ter vill vi ha ett vaket öga på samtiden och 
försöka fånga upp viktiga frågor som rör sig 
i samhället. Ett uttryck för det blev de öppna 
föreläsningar som hölls under hösten. 

Samtalsgrupper
Bibelgrupp. Under hösten har en grupp läst 
Markusevangeliet tillsammans, under rub-
riken Vad stör, vad berör och vad undrar du 
över? Vi ser det som viktigt att församlingen 
erbjuder liknande bibelgrupp även fortsätt-
ningsvis.

Vi lagar det trasiga. I anslutning till allhel-
gonahelgen, erbjöd församlingen två samtals-
kvällar med möjlighet att laga trasigt porslin, 
med inspiration från den japanska tekniken 
kintsugi, där sprickorna blir synliga med guld-
lagning. 

Bokcirkel. Under våren hölls en digital 
bokcirkel via Zoom utifrån Rowan Williams 
bok ”Vara lärjunge”. Gruppen leddes av präst 
och hade fem deltagare. Formatet fungerar 
väl trots de begränsningar som det innebär att 
inte kunna mötas på plats. 

Pilgrimsvandringar
Under pandemin har församlingen satsat på 
vandringar i närmiljön. Utbudet av kortare 
och längre pilgrimsvandringar har kunnat 
möta behovet av andlighet och gemenskap i 
en svår tid. Vi har pilgrimsvandrat varje  
månad under 2021, oavsett väder. Två  
volontärer har fungerat som pilgrimsledare 
tillsammans med en av prästerna.

Vi lagar det trasiga, samtalskvällar med den japanska tekniken kintsugi. Pilgrimsvandringar årets alla månader!
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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 och i allt, i vardag och 
arbete. En gammal men ändå väldigt  
modern andlig väg! Präst och diakon har re-
gelbundet enskild andlig vägledning och ingår 
även i Stockholms stifts nätverk för andlig 
vägledning.

Retreater
Flera medarbetare och en ideell i församlingen 
är utbildade i den ignatianska spiritualiteten 
och ingår i det ignatianska ledarnätverket på 
stiftet och har även regelbunden handledning 
för att säkerställa kvalitén. Det pågår en pro-
cess att församlingar ska kunna samverka på 
olika sätt utifrån den ignatianska traditionen 
inom Stockholms stift. 

Under våren 2021 genomförde två diakoner 
och två präster i församlingen en femdagars 
digital retreat med enskild andlig vägledning 
för en grupp av deltagare och med en daglig 
kvällsbön som avslut på dagen. 

Genom samarbete med Västermalms för-
samling genomfördes en heldagsretreat utifrån 
ignatiansk andlighet under hösten i Essinge 
kyrka. Diakoner och präster har även deltagit 
som vägledare i av stiftet anordnade retreater. 

Sorgegrupper
I januari avslutades den sorgegrupp som 
formats utifrån de föräldrar vars barn under 
2020 avlidit på Södersjukhuset, diakon från 
Högalid samt präst i sjukhusnätverket höll i 
gruppen. 

Under våren erbjöds sorgegrupp för vuxna 
som förlorat en vuxen närstående i försam-
lingen, gruppen startade inte eftersom ingen 
anmälde sig. Under hösten annonserades på 
nytt om sorgegrupp vilket resulterade i att en 
grupp kunde starta i november.

Öppna föreläsningar
Hösten innebar en öppning efter en lång tid 
med pandemi-anpassad verksamhet. Det 
väckte tanken att erbjuda en mötesplats som 
många skulle kunna komma till. I samråd 
med några ideella föddes idén att bjuda in till 
föreläsningar med profilerade föreläsare på 
teman med tydlig koppling till aktuella livs- 
och samhällsfrågor: klimatet, svenskarnas 
post-kristna religiositet, integration, försoning 
mellan vuxna barn och deras föräldrar.

 Kvällarna utformades när så var möjligt 
som ett samtal mellan en av församlingens 
präster och inbjuden föreläsare. Upplägget 
blev mycket uppskattat och välbesökt – en 
fortsättning önskades av många. 

Annonseringen i främst DN gav tydligt 
resultat liksom publikdragande föreläsare. Vi 
blev en relevant mötesplats för många, inom 
och ”utanför” kyrkan. 

högalids kyrkväg 11 telefon 08-616 88 00
www.svenskakyrkan.se/hogalid 
facebook.com/hogalidsforsamling

Rum för livet – Med livsfrågorna i centrum
 
Öppna träffar för att lyssna, reflektera, dela med sig och låta sig engageras.  
Ingen föranmälan eller kostnad. Plats: Högalidskyrkans församlingshus. Värd: Joakim Kohls, präst.

Onsdag 6/10 kl 18.30–20.30
Klimatkrisen, del 1: Mänsklighetens största utmaning
Om att våga se hur det är och ändå välja hoppet som livshållning.  
Föreläsare: Björn Wiman, kulturchef på Dagens nyheter och författare.

Onsdag 13/10 kl 18.30–20.30
Klimatkrisen, del 2: Mänsklighetens största utmaning
Hur hanterar vi vår klimatångest? Så engagerar du dig för klimatet utan att bli knäckt – psykologins hjälp. 
Föreläsare: Kali Andersson från klimatpsykologerna, leg. psykolog, miljöaktivist och medförfattare till boken 
Klimatpsykologi.

Onsdag 20/10 kl 18.30–20.30 
Sverige – världens ovanligaste land
Om att vi inte är så normala och icke-religiösa som vi tror. Föreläsare: David Thurfjell, professor i  
religionsvetenskap och författare till böckerna Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna  
och religionen & Granskogsfolk: Hur naturen blev svenskarnas religion.

Onsdag 27/10 kl 18.30–20.30 

Integration, mångfald och det offentliga samtalet –  
hur ska vi leva tillsammans? 
Om likhet, olikhet och att kanske dela det viktigaste. Föreläsare: Sven-Eric Liedman,  
professor em i idé- och lärdomshistoria, författare och samhällsdebattör.

Onsdag 3/11 kl 18.30–20.30 
Om försoning mellan vuxna barn och deras föräldrar.
Föreläsare: Görel Fred, leg. psykoterapeut, familjeterapeut, föreläsare och författare.

Onsdag 6/10  
Björn Wiman

Onsdag 13/10 
Kali Andersson

Onsdag 20/10 
David Thurfjell

Onsdag 3/11 
Görel Fred

Onsdag 27/10 
Sven-Eric Liedman
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210 – diakoni

Pandemin har inneburit många omställningar 
och inställda evenemang. Under sommaren 
och hösten när smittspridningen var låg kunde 
vi öppna upp och bjuda in till fler fysiska mö-
ten. Foajén utanför kyrksalen i församlingshu-
set har fungerat som en öppen mötesplats med 
dagligt fika kl 9.00–16.00 samt lunchbön, 
vilket lett till många samtal av själavårdande 
karaktär och vi har kunnat bjuda in till för-
samlingens olika verksamheter.

Skapa plats – arbete med diakonala strategin
Skapa plats – Fortsatt utveckling av den 
diakonala strategin. Efter kontakt med verk-
samhetsutvecklare på stiftet har vi påbörjat 
en process att på ett mer ”professionellt” och 
strukturerat sätt ta emot personer som vill 
praktisera och arbetsträna i församlingen.

Målet var också att få en ”skjuts” i att 
utveckla ett diakonalt och inkluderande 
arbetssätt i personalgruppen gentemot de 
som vill engagera sig i församlingen. Genom 
det nationella projektet Skapa plats i Svenska 
kyrkan fick församlingen möjlighet att ta del 
av en omfattande digital utbildningssatsning 
genom stiftet. Utbildningarna som erbjudits 
har bland annat handlat om bemötande och 
förhållningssätt enligt den så kallade MARY-
metoden. MARY står för meningsfullt, arbets-
gemenskap, rehabilitering samt yrkesstolthet, 
hur vi kan handleda i det praktiska arbetet 
samt hur vi följer upp och utvärdera deltaga-
res möjligheter att nå sina mål och komma ut 
i arbete eller studier. Att delta i projektet som 
på stiftsnivå är finansierat av ESF, Europeiska 
socialfonden, innebär att möta människors 
behov av att bli stärkta och komma ut i arbete 
och att göra detta i ett nätverk av andra för-
samlingar som arbetar på samma sätt. Dess-
utom att bygga upp samverkansformer med 
andra myndigheter och externa aktörer på 
arbetsmarknaden. Året har präglats av för-
siktighet med tanke på pandemin samt att vi i 
och med kyrkorenoveringen är ”trångbodda”, 
vilket har påverkat planering av verksamheter 
och därmed också arbetsuppgifter. 

Flera personer har praktiserat och arbets-
tränat hos oss under året, men enbart två av 
dessa har ingått i projektet på grund av att 
vissa kriterier måste vara uppfyllda. Vi har 
haft två handledare som vi kunnat finansiera 
dels genom medel från de permuterade stif-
telsemedlen samt ekonomisk ersättning från 
Arbetsförmedlingen för handledning av delta-
gare. Sex av de anställda har genomgått den 
digitala MARY-utbildningen och ytterligare en 
den något kortare handledarutbildningen. 

2100 – sjukhuskyrkan 
Också år 2021 har präglats av pandemin och 
dess följdverkningar. Trots det har vi kunnat 
uppfylla de övergripande målen att bedriva 
andlig vård för patienter, anhöriga och an-
ställda vid Södersjukhuset, finnas tillgängliga 
för samtal och stöd för människor när livet 
drabbar på svåra sätt och påminna om Guds 
närvaro. Vi har fått tänka mer på att göra 
det som pandemin tillåter än att tänka på att 
utveckla arbetssätt.

På många kliniker har det varit personal-
brist, både på grund av uppsägningar och 
sjukfrånvaro. Året har präglats av en stor 
trötthet hos personalen, trötthet som orsakas 
av personalbrist, av att man inte hunnit åter-
hämta sig efter den höga arbetsbelastningen 
när pandemin var som värst och för att man 
försökt att komma ikapp med den vård som 
fick skjutas upp under pandemin. 

Medierna har vittnat om den svåra situa-
tionen inom vården och den bilden har vi fått 
bekräftad både i samtal med personal och pa-
tienter. Södersjukhuset har på ett särskilt sätt 
funnits med i rapporteringen om vårdkrisen 
i stort och förslossningskrisen i Stockholm. 
Eftersom många av den ordinarie personalen 
har sagt upp sig på grund av de tuffa arbets-
villkoren har Södersjukhuset anlitat mycket 
inhyrd personal. Det har påverkat både kon-
tinuiteten i vården och hur arbetet har kunnat 
bedrivas. Vi har därför mött mycken trötthet 
och oro i personalsamtal och flera patienter 
har vittnat om otrygga situationer i vården.
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Vi har fått anpassa oss efter den rådande si-
tuationen på sjukhuset. Vi har jobbat på plats 
på sjukhuset och vi har fått besöka patienter 
på avdelningarna under hela året. I början av 
hösten kunde vi träffa personalgrupper för 
att berätta om Sjukhuskyrkans uppdrag och 
arbete. När smittspridningen åter ökade var 
det inte längre möjligt att träffa större grupper 
på det sättet. 

Vi har under året haft fler anställda och 
patienter i samtal än föregående år, men färre 
närstående. Som förklaring kan man tänka att 
kontakten med närstående har försvårats då 
besöksförbudet har gjort att de inte har kun-
nat komma till sjukhuset. Att personalsam-
talen har ökat beror på att de har varit extra 
belastade under lång tid och patienternas 
isolering har gjort att fler har sökt samtal med 
sjukhuskyrkan.

Gudstjänsterna ställdes in under våren men 
under hösten har vi kunnat bjuda in till några 
lunchkonserter med församlingens musiker. 
De har liksom lunchbönerna varit anpassade 
efter rådande restriktioner. Vid morgonbönen 
varje vardag har vi bett för patienter, närstå-
ende och personal på sjukhuset. Vi har inte 
heller i år kunnat arrangera advents- och jul-

konsert då det inte har varit möjligt att samla 
många människor.

Vi har även detta år varit med i nätverket 
som erbjuder sorgegrupper för familjer som 
har förlorat barn i samband med förlossning-
en och på alla Helgons dag kunde vi bjuda 
in till en minnesgudstjänst för dessa barn. 
Krisstödet till föräldrarna och hjälpen med 
begravningen av dessa barn har pågått precis 
som vanligt.

Vi har erbjudit handledning för de personal-
grupper som vi brukar träffa. Den har ibland 
blivit inställd för att det varit personalbrist 
men den har varit väldigt viktig för de som 
har kunnat komma. 

Statistik för Sjukhuskyrkan
• 291 (244) samtal med patienter 
• 158 (126) samtal med personal
• 175 (253) samtal med anhöriga
• 2 familjesamtal tillsammans med kurator
• 8 (0) enskilda nattvardsfiranden på avdel-

ningar. 
• 14 (14) begravningar av spädbarn 
• 1 begravning av personal
• 1 (4) gravsättningar/urnsättningar 
• 1 (9) utfärdsböner vid visningar 
• 8 (2) namngivningsceremonier av död-

födda barn 
• 2 (0) minnesstunder av personal 
• 5 (3) bearbetande samtal/ärendegenom-

gångar med personal i grupp
• 2 (2) vigslar 
• 5 (6) handledningsgrupper med personal 

med 5–8 deltagare som ses en gång i månaden 
(under perioder inställt pga pandemin)

• 6 lunchböner i sjukhusets meditationsrum 
med sammanlagt 15 deltagare (sista delen av 
hösten)

• 4 lunchkonserter med församlingens musi-
ker med sammanlagt 23 deltagare (sista delen 
av hösten)

• 15 (29) ”Tillfälligt avbrott”, vägledd av-
spänning med sammanlagt 82 (61) deltagare 
(inställt under våren)

Sjukhuskyrkans symbol där blomman växer som ett skott  
på en avbruten stam och vill vara en symbol för liv och  
kraft, för tron på uppståndelsen. Blomman är också en  
symbol för Guds treenighet.
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2210 möte – enskilt med  
själavårdande och diakonalt syfte

Existentiell hälsa och att möta ensamheten
Förutom det som görs inom ramen för ”Rum 
för livet” i församlingen har vi ofta varit 
efterfrågade som samtalsstöd till äldre på 
vård- och omsorgsboendena i församlingen 
och även gjort hembesök i församlingen när 
det önskats. 

Under hösten har vi annonserat på Volon-
tärbyråns hemsida samt informerat personer 
vi möter om att vi planerar att träffas i en 
besöksgrupp riktad till de äldre och ensamma 
som längtar efter samtal och närvaro av en 
annan. Vi har nu en grupp om fem personer 
som ska träffas och planera vidare om smitto-
läget tillåter. Utdrag ur polisens belastningsre-
gister krävs för att få vara delaktig i gruppen. 

Kyrkans familjerådgivning har som tidigare 
år fått ett generöst ekonomiskt bidrag.

Ett försök att bryta ensamhet när det endast 
sändes digitala gudstjänster under året, var 
att erbjuda äldre i församlingen att låna en 
surfplatta. Tre hushåll tackade ja och kunde 
därmed se digitala gudstjänster och även ha 
kontakt med sina nära och kära via surf- 
plattan. Diakonen gjorde inköp med  
Sylvanders fondmedel och gav även  
introduktion i användandet.

2310 möte i grupp och i fält
Vård- och omsorgsboendena i församlingen 
blev hårt drabbade både av sjukdom och 
konsekvenser av isolering både för boende 
och personal. Därför gick vi i under påsken ut 
med ”Högalidsbrickor” fyllda med godsaker 
och en hälsning och uppmuntran från försam-
lingen till personalen på boendena. Ideella 
krafter hjälpte till i uppdraget. 

Under sommaren, juni till och med augusti 
hade vi sommarcafé alla vardagar. Det blev till 
en välbesökt plats i all enkelhet med många 
samtal och möjlighet att både som ideell och 
arbetstränande kunna bidra i arbetet. 

Foajén har under året blivit till en naturlig 
mötesplats för att sitta ned och ta en fika och/
eller samtala med diakon och präst eller med 
någon av dem som arbetstränar eller är  
ideella. 

Inför advent och jul arrangerades aktiviteter 
två dagar i foajén. En av dagarna inbjöd vi till 
att göra julkransar tillsammans och den andra 
dagen att göra julgrupper som kunde skänkas 
till äldre samt personal på vård- och omsorgs-
boendena. Det var uppskattat såväl av de som 
kom för att ”pyssla” som av dem som fick en 
julblomma till jul. 

En hälsning och uppmuntran från församlingen till personalen på vård- och omsorgsboendena inför påsken. 
Församlingshusets foajé har blivit en viktig mötesplats, som nästan alltid varit bemannad under året. 
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Julafton
På julafton sjöng körsångare ”Christmas 
carols” på trappan utanför församlingshuset, 
församlingen bjöd på glögg och pepparkakor. 
Efter samlingen vid krubban med julspel, fort-
satte gemenskapen med grötlunch. Det var ca 
40 besökare, två ideella samt präst, husmor, 
diakon och pedagog. 

För att kunna beräkna maten och utrym-
met med tanke på rådande restriktioner, så 
behövde man föranmäla sig, även om några 
spontana besökare också deltog. 

Vi åt, sjöng, hörde julberättelse om polka-
griskäppen och tillkomsten av psalmen Stilla 
natt. Tomten uteblev men julgåvor fanns till 
vuxna och barn. Allt ätbart till grötlunchen 
och till julgåvan skänktes av ICA, övriga 
gåvor var skänkta av olika företag. En ideell 
kontaktade flera företag som skänkte julgåvor.

Dagen innan julafton var en diakon och 
expeditionsanställd ute och delade ut julgåvor 
till några av våra äldre ensamma i församling-
en, ca 15 st. Dessa besök var mycket uppskat-
tade.

Sommar i parken
Sommar i parken genomfördes i Prästgårds-
parkens utomhuskyrka och vid regn flyttade 
vi in till Stora salen. Sommar i parken inleddes 
med andakt och därefter musikframträdande 
med Frälsningsarméns Söderkårs blåsorkes-
ter. Besökarna uppmuntrades att ta med egen 
fikakorg då ingen servering erbjöds.

Församlingsresor
Inga resor har arrangerats under året. 

Ekonomiskt och psykosocialt stöd
I Högalid finns det många människor som 
lever med mycket små ekonomiska margina-
ler, som inte har råd till det mest basala i den 
dagliga livsföringen. 

Föreningen FVO har utsetts att sköta alla 
utredningar och utbetalningar gällande Höga-
lids församlings medel till hjälpbehövande 
församlingsbor. Det verkar som att människor 
som tidigare vände sig till diakonerna har fått 
kontakt med FVO och även fått hjälp däri-
från, vilket innebär en stor avlastning. 

Frälsningsarméns Söderkårs blåsorkester i samband med sommar i parken. 
Kyrkoherde Gunilla Lindén på väg med en julgrupp till ett av vård- och omsorgsboendena i församlingen. 
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Diakoner har hjälpt människor att söka 
medel från andra fonder som Stockholms 
stifts årliga medel och Hilma Nilsson samt 
bidrag från Maria och Högalids sjukvårds-
förening. Ibland har nöden varit av mer akut 
karaktär och då har diakoner kunnat bistå 
med medel t.ex. till mediciner och matcheckar. 

Diakoner har i samtal tillsammans med 
konfidenten försökt se på olika lösningar, 
bistått i kontakt med inkassobolag, Kronofog-
den och Skatteverket, men även bistått i kon-
takter med stadsdelens socialtjänst, personliga 
ombud och med vården samt varit med på 
besöken efter önskemål och behov. Allt för 
att stärka den enskilde i att få sina rättigheter 
tillgodosedda och öka känslan av egenmakt. 
Ett diakonalt förhållningssätt innebär att för-
medla människovärde och att möta den andre 
i ögonhöjd såsom Jesus själv gjorde.

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. Diakonerna 

har besökt och haft samtal med personalen 
på Frälsningsarméns Sociala center under året 
och uppmärksammat och samlat in kläder 
som skänkts dit.

Ekonomiskt bidrag från de permuterade 
stiftelserna har betalats ut till Frälsningsar-
méns Sociala center samt till Kafé i Gemen-
skap. I stiftets regi och i samverkan med flera 
innerstadsförsamlingar har ett rådslag om 
hemlöshetsproblematiken i Stockholm star-
tats. Diakon finns med för att lyssna in och 
bidra. Även om församlingen inte är aktiv i 
någon större utsträckning är det viktigt att 
hålla sig à jour genom omvärldsbevakning.

Med anledning av stängning av kyrkan och 
att Stora salen omvandlades till kyrkorum 
tackade församlingen nej till att vara med i 
Extra kalla nätter år 19/20. Men från och med 
november 2021 har vi kunnat erbjuda Lilla 
salen och Klubbrummet för övernattning, 
vilket blir aktuellt när det är minus 7 grader 
eller kallare eller klass 2-varning. Detta gör 
församlingen i samverkan med Ny Gemen-
skap/Extra kalla nätter och deras volontärer. 

Tillverkning av julkransar och julgrupper som kunde skänkas till äldre samt personal på vård- och omsorgsboendena.  
Det var uppskattat såväl av de som kom för att ”pyssla” som av dem som fick en blomma till jul. 
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Församlingshuset har öppet för målgruppen 
hemlösa EU-medborgare natten mellan lördag 
och söndag. 

Samverkan har även skett genom närvaro 
på Nytorgsträffens nätverksträffar med äldres 
väl i fokus. Både stadsdelens representanter 
och övriga församlingar och ideella organisa-
tioner på Södermalm deltar på dessa träffar. 
I denna samverkan deltog även diakon och 
arbetstränande i församlingen på Tellus årliga 
julmarknad. Även Capio Maria, slutenvård 
för hemlösa samt Pelarbackens mottagning 
för hemlösa har fått besök av diakon.

”Kärran”, församlingens dragkärra med 
plats för både fikatermosar och informations-
material, har blivit ett verktyg för både mis-
sion och diakoni. Präster, diakoner, ideella 
med flera 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 människor över en kopp kaffe, 

varm choklad eller te. Vi har spridit informa-
tion och bjudit in till det som händer i försam-
lingen.

På Valborgsmässoafton och skolavslutning-
en bjöd vi in till det årliga utsättningsmötet i 
Högalid, detta i samverkan med Socialförvalt-
ningen och Södermalms stadsdelsförvaltning 
tillsammans med övriga stadsdelsförvaltning-
ar i Stockholm och polis.

Idealitet
Församlingsarbetet präglas av glädje, gemen-
skap och delaktighet, vilket inkluderar även 
ideella medarbetare. Vi har utgångspunkten 
”för att livet och Guds rike är ett tillsam-
mansprojekt, och kyrkan är sina människor. 
Tillsammans är vi Kristi kropp.” Det finns en 
utvecklingsplan för idealitet som ett levande 
och ledande dokument för det fortsatta ut-
vecklingsarbetet av ideellt medarbetarskap. 
Församlingen är med i nätverket Ideellt forum 
och en diakon har deltagit på styrgrupps-

”Kärran” som ett led i att ha en uppsökande diakoni. Den huvudsakliga platsen har varit vid Hornstull för att möta  
människor över en kopp kaffe, varm choklad eller te. På bilden, utdelning av ljus inför allhelgonahelgen.
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möten och årsmötet under året. Alla ideella 
inbjöds att delta på årets Idédag i Södertälje 
men tyvärr blev det ingen anmälan och för 
personal fanns ingen möjlighet att delta. 

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

Rekrytering av ideella medarbetare har 
gjorts via annons med uppdragsbeskrivningar 
på Volontärbyrån, en folder har tagits fram 
som delas ut och finns på församlingens olika 
mötesplatser, annons i lokalpress samt att vi 
tillfrågat människor som har uppfattats som 
intresserade av ett engagemang på ideell basis 
i församlingen.

Fyra informationsbrev har skickats ut både 
via post och via mejl. Som tack för de goda 
ideella insatserna under året 2020 var samt-
liga ideella medarbetare välkomna på  

trettondagen att hämta en gåva. Till somma-
ren fick alla ideella hämta en gåva, vilken var 
en ”Högalidsbricka” (en bricka med motiv av 
Högalidskyrkan). 

Helande läkande trädgård/Utomhuskyrka
Under året har en helande trädgård vuxit 
fram i Prästgårdsparken. Den har skapats av 
ideella och arbetstränande och fortsätter att 
utvecklas. Barnens plats i kyrka och samhälle 
är viktig samt deras rättigheter, detta utifrån 
barnkonventionen. 

För att bli påminda om detta har ett träd 
som är skänkt till församlingen planterats i 
trädgården. Barnens träd invigdes på national-
dagen av initiativtagaren till organisationen 
Barnens träd, Jonas Paulman. I trädgården 
har även en ”utomhuskyrka” fått en plats för 
gudstjänst, dop, begravning och kontempla-
tion. Utomhuskyrkan invigdes på Johannes 
döparens dag med gudstjänst, dansuppträ-
dande och tårta.

Barnens träd planterades i Prästgårdsparken och invigdes på nationaldagen av Jonas Paulman,  
initiativtagaren till organisationen Barnens träd, 
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Ordet mission betyder sändning och kan 
sammanfatta de andra uppdragen: att fira 
gudstjänst, bedriva undervisning och utöva 
diakoni. Gud är närvarande i världen och vill 
att också människan ska vara det. Gud sän-
der människan att vara närvarande i världen. 
Uppdraget att vara närvarande utmanar 
församlingen att vara gränsöverskridande och 
likt Jesus möta alla, utan att först och främst 
fråga vad de tror. Mission är inte en aktivi-
tet, utan ett förhållningssätt som innebär att 
församlingen är närvarande i sin omvärld och 
pekar på Guds kärlek just där.
Ur Högalids församlingsinstruktion 

En aspekt av mission är internationell soli-
daritet och engagemang för hela vår värld. 
Högalids församling är en del av den världs-
vida kyrkan. Genom kollekter, förbön och 
kommunikationsinsatser har församlingen 
under året även bidragit till Act Svenska  
kyrkans arbete.

260 – mission

Temat för årets fasteaktion var ”Under  
samma himmel” och för julkampanjen 
”Bryt en tradition”. Under året har Högalids 
församling genom kollekter, försäljningar, 
autogiro, minnesgåvor och andra insamlings-
insatser sammanlagt bidragit till Act Svenska 
kyrkan med 256 885 kr.

Den internationella gruppens har under året 
varit vilande. 

Insamlingsperioderna har synliggjorts via 
annonser i lokaltidningar och i sociala medier. 
Fikaintäkterna i foajén har under insamlings-
perioderna gått till Act Svenska kyrkan.

En spontan julmarknad anordnades och ide-
ella stod för försäljning och samtliga intäkter 
gick till julkampanjen. Hälften av intäkterna 
av biljettförsäljning till församlingens luciatåg 
gick till julkampanjen.

2021 års församlingskollekter har gått till 
olika organisationer som verkar mot utsatthet 
lokalt och globalt.

Hälften av intäkterna av biljettförsäljningen till församlingens luciatåg gick till  
Act Svenska kyrkans julinsamling. Julinsamlingens budskap var ”bryt en tradition”. 
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övrig kyrklig verksamhet

Högalids församling är en av fyra församling-
ar i Svenska kyrkan på Södermalm. Tillsam-
mans utgör församlingarna ett kontrakt. 

Samverkan i Södermalms kontrakt
Ett kontraktsråd bestående av kyrkorådets 
ordförande och kyrkoherdei 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. Kontraktsrådet har 
också planerat för ett gemensamt upplägg för 
utbildning av nya förtroendevalda. 

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

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

Församlingarna har under 2021 haft samråd 
kring bland annat konfirmationsverksamhet 
och kommunikation. 

Under hösten 2021 anordnades ett kon-
traktskonvent för präster på temat predikan.

Samverkan med andra kyrkor och samfund
Högalids församling är en av medlemsför-
samlingarna i Söders Kristna Råd. Det är ett 
samarbetsorgan för kristna församlingar och 
organisationer på Södermalm i Stockholm. 
Rådets uppgift och ändamål är att verka för 
ömsesidig respekt för och kunskap om de 
olika trossamfunden samt främja gemenska-
pen mellan dem. 

Högalids församling är representerad i sty-
relsen. Det ekumeniska samarbetet kring Kafé 
i Gemenskap är en del av Söders Kristna Råds 
ansvarsområde.

Medlemsförsamlingarna firade under början 
av 2021 en gemensam gudstjänst i Katarina 
kyrka under den internationella ekumeniska 
böneveckan i januari. En av prästerna i  
Katarina församling predikade. Gudstjänsten 
sändes digitalt.

310 övrig församlingsverksamhet

Konfa
Konfirmation på Södermalm för dig som är född 2007 eller tidigare! Se webben  

för alla alternativ och anmälan. Vissa grupper blir snabbt fulltecknade, så passa på!

En upplevelse för livet!
Gemensamt konfirmandutskick på Södermalm. Mottagare var alla ungdomar födda åt 2007. 
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styrning och ledning
510 – strategisk styrning

Ett medvetet arbete kring rollerna i styrning 
och ledning pågår sedan flera år i Högalids 
församling. Det förutsätter ett gott samarbete 
mellan kyrkoherde och kyrkoråd, vilket finns 
och vidareutvecklas. Under året uppmärksam-
mades detta i en del av en utbildningsfilm för 
nya kyrkorådsordförande i hela Sverige, gjord 
av Verbum. Kyrkorådets ordförande och kyr-
koherden reflekterade över framgångsfaktorer 
i samarbete, hur detta vidmakthålls och hur 
problem kan lösas.

Också samarbetsklimatet i kyrkoråd och 
kyrkofullmäktige är gott, över nominerings-
gruppsgränserna. Uppslutning och engage-
mang vid sammanträdena är höga.

Styrningens huvudfokus har varit beslut och 
process kring kyrkans renovering. I januari 
fattade kyrkorådet beslut på kyrkofullmäk-
tiges delegation kring kyrkans finansiering. 
I februari fattades genomförandebeslut för 
kyrkans renovering. Kyrkorådet följer reno-
veringsprocessen noga, och alla övergripande 
ärenden informeras om och beslutas i kyrko-
rådet. Styrgruppen för kyrkans renovering 
beslutar i löpande ärenden enligt kyrkorådets 
delegation.

Kyrkorådet har sammanträtt tio gånger 
under året. Sammanträdena har varit både 
fysiska och digitala allt eftersom Corona-res-
triktionerna har växlat.

Kyrkofullmäktige har sammanträtt två 
gånger. Utöver om verksamhetsberättelse och 
årsredovisning, samt budget, har i maj fattats 
beslut om en ny församlingsinstruktion och i 
november om en lokalförsörjningsplan.

Under 2021 har kyrkoval hållits, vilket före-
gåtts av 8 sammanträden i valnämnden. 

Kyrkofullmäktige höll ett konstituerande 
sammanträde i november, där bland annat 
nytt kyrkoråd valdes. Konstituerande sam-
manträde för nya kyrkorådet hölls i december, 
då bland annat firmatecknare valdes.

 
Ingrid Andersson,  
kyrkorådets ordförande

Kyrkorådet har haft följande  
ledamöter och ersättare under 2021:

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

 
 
 
 
 
Utbildningsmaterial  
för församlingens  
förtroendevalda.

Att vara  
förtroendevald i Högalids församlingBeslut på hela församlingens vägnarFörtroendevald i Högalids församling CMYK bilder.indd   1

Förtroendevald i Högalids församling CMYK bilder.indd   1

2021-05-06   17:05:47
2021-05-06   17:05:47
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För tredje kyrkovalet i rad var valdeltagandet 
för Högalids församling bland de allra högsta 
i hela landet. År 2021 röstade 31,39 % av för-
samlingens röstberättigade medlemmar, vilket 
är det fjärde bästa resultatet i Sverige.

Förberedelserna hade varit goda, under 
ledning av valnämndens ordförande Martin 
Siöland. Inga stora ändringar gjordes från 
föregående val, bortsett från att antalet valdi-
strikt minskades från sex till fyra. Långa köer 
uppstod vid Högalidsskolan som skulle fånga 
upp röstande också från Reimersholme. Men 
det var långa köer också vid övriga lokaler.

Inte minst förtidsröstningen lockade många. 
Scheman lades om, personalen bemannade, 
och röstningslokalen i församlingshusets 
klubbrum kunde väl ta hand om de många 
röstande med generösa öppettider.

Sex nomineringsgrupper ställde upp i Höga-
lids församling: Borgerligt alternativ, Cen-
terpartiet, Fria Liberaler i Svenska kyrkan, 
Kristdemokrater i Svenska kyrkan, Sverigede-
mokraterna och Socialdemokraterna. Den 
sistnämnda nomineringsgruppen fick absolut 
majoritet vilket gav 17 mandat. Uppslut-
ningen av kandidater på listorna var god och 
kyrkofullmäktige är fullbesatt, 25 ledamöter.

I kyrkorådet, valt av kyrkofullmäktige 
i november 2021, avspeglas att röster har 
lagts på samtliga nomineringsgrupper. 
Kyrkorådet består av nio ledamöter varav 
åtta förtroendevalda och åtta ersättare. 
Kyrkoherden är självskriven ledamot. 

Fördelningen av poster är enligt 
följande: S 6 ledamöter och 4 ersättare, 
Borgerligt alternativ 1 ledamot och 1 
ersättare, Centerpartiet 1 ledamot, Fria 
liberaler i Svenska kyrkan 1 ersättare, 
Sverigedemokraterna 1 ersättare, 
Kristdemokrater i Svenska kyrkan 1 ersättare.

Kommunikationen i samband med kyrko-
valet skedde både genom församlingen – att 
det är val och var det går att rösta – och 
nomineringsgrupperna. Högalids församling 
samarbetade med övriga församlingar på Sö-
dermalm i en större satsning. I samband med 

att kandidatlistorna blev klara på våren fick 
samtliga kandidater ett informationsmaterial 
från Högalids församling om vad det innebär 
att vara förtroendevald. Flera söderförsam-
lingar tog efter denna idé.

Under hela förtidsröstningsperioden och på 
valdagen ordnade församlingen många upp-
skattade aktiviteter, som också kunde visa upp 
bredden av församlingens verksamhet.

kyrkovalet

Under förtidsröstningsperioden ordnades många aktiviteter. 
Och ”valcaféet” hade generösa öppettider.
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»Svenska kyrkan framträder lokalt som en 
församling. Församlingens grundläggande 
uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervis-
ning 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.«   

 Kyrkoordning för Svenska kyrkan

Kyrkorådet är församlingens styrande organ. 
Kyrkoherden har uppdraget att leda försam-
lingens verksamhet utifrån de direktiv och mål 
som uttrycks i beslut, i församlingsinstruk-
tionen och med hjälp av den budgetram som 
kyrkofullmäktige beslutar om. 

Församlingens verksamhet syftar till att 
människor ska komma till tro, att Guds rike 
utbreds och att skapelsen återupprättas. Det 
är kyrkoherden som verksamhetsledare som 
ska möjliggöra och säkerställa detta arbete. Ett 
övergripande mål för församlingens arbete 2021 
var att församlingen ska styras och ledas på ett 
framåtsiktande, tydligt och transparent sätt. 

Verksamheten har under året följts upp 
kvartalsvis av verksamhetsansvariga.

År 2021 innebar på grund av coronapande-
min stora utmaningar och ständiga ompröv-
ningar för verksamhetsledningen. En viktig 
del av ledningsfunktionen har bestått i att 
noggrant följa händelseutvecklingen i Sverige 
för att kunna tolka riktlinjer och rekom-
mendationer kring den pågående pandemin i 
församlingsarbetet. 

Högalids församling har under 2021 tagit 
fram en ny församlingsinstruktion. I mars 
2021 hölls en gemensam samling kring för-
samlingsinstruktionen med kyrkoråd och 
personal. Församlingsinstruktionen beslutades 
av kyrkofullmäktige och fastställdes av dom-
kapitlet i Stockholms stift. 

Högalids församling gick under året med i 
det nationella projektet Skapa plats. Projektet 
syftar till att möjliggöra för Svenska kyrkans 
församlingar att bli bättre på att ta emot per-
soner som arbetstränar och gör praktik.

Detta var också det övergripande temat för 
församlingens personaldagar i augusti då de 
anställda medarbetarna besökte Linde berg-
slags församling för att ta del av deras arbete 
med socialt ansvarstagande.

580 – verksamhetsledning

Studiebesök i Lindesberg. Vi fick ta del av församlingens diakonala arbete och besökte verksamheten S:t Mary som bland  
annat tillverkar ljus av överblivna ljusstumpar, syr och driver ett café. Arbetet bedrivs i samverkan med Arbetsförmedlingen  
så att fler ska kunna blir delaktiga och komma i arbete.
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Församlingens räkenskaper och rutiner gran-
skas av revisionsbyrån Grant Thornton som 
är församlingens revisorer under perioden 
2019–2022. Förutom granskning av räken-
skaper granskar revisorerna underlag till 
KAE-rekvirering (kyrkoantikvarisk ersätt-
ning) och hur styrning och processer fungerar 
i församlingen. Utöver ett revisionsbolag har 
kyrkofullmäktige utsett två förtroendevalda 
revisorer samt två revisorsersättare. 

Skördedags i den helande trädgården. Linet tas tillvara en varm augustidag.
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”Svenska kyrkan framträder lokalt som en för-
samling. Församlingens grundläggande upp-
gift 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 för-
samlingen utför är stöd för och en konsekvens 
av denna grundläggande uppgift. ” 
Kyrkoordning för Svenska kyrkan

Församlingen grundläggande uppgift är att 
fira gudstjänst, bedriva undervisning samt 
utöva diakoni och mission. För att försam-
lingen ska kunna göra det finns en stödjande 
verksamhet. Det är till exempel de arbeten 
som utförs av vaktmästare, lokalvårdare, 
kommunikatörer, församlingsvärdinna och 
administrativ personal. 

I den gemensamma administrationen ingår 
bokning, diarium, expedition, IT, telefoni, 
arbetsmiljöarbete och annat gemensamt, över-
gripande stöd. 

Under 2021 stängde Högalidskyrkan för re-
novering. I den stödjande uppgiften ingick att 
tömma kyrkan innan renoveringen och tillse 
att inventarier magasineras på ett säkert sätt. 

Pandemin och det skiftande läget vad gäller 
rekommendationer och riktlinjer har inne-
burit att församlingen behövt kommunicera 
tydligt både i det personliga mötet i samband 
med bokningar och förfrågningar och i an-
dra kanaler, t ex hemsida, sociala media och 
tidningsannonser. 

Församlingen har under året köpt viss eko-
nomihantering av Göteborgs stifts servicebyrå 
och lönetjänster av Uppsala stifts servicebyrå. 
Vidare köper församlingen arkivarietjänster 
för att bistå med korrekt gallring och arki-
vering av handlingar. Vissa IT-tjänster köps 
också in.

610, 630 - församlingsadministration och verksamhetsstöd

stödjande verksamhet
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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. Även detta år, med coronapan-
demi och stängning av kyrkan, har en stor ut-
maning varit att berätta om att vi finns och att 
verksamheter är igång – utan att locka alltför 
många till samtidiga besök. 

Hemsida och sociala medier
Kommunikation sker fortlöpande genom 
bland annat församlingens hemsida som ska 
innehålla aktuell information och samtidigt 
puffa för ett axplock av verksamheter. 

Hemsidan har under året tillgänglighetsan-
passats enligt nationella riktlinjer, bl a för att 
fungera bättre med bildskärmsläsare, bilder 
har försetts med beskrivande alttexter, rätt 
rubrikstruktur m m. 

Facebooksidan växer fortfarande och hade 
mot slutet av året ca 3 850 gilla-markeringar, 
en ökning med 250 ”gillare”. 

Även detta år har aktiviteten på Facebook 
utökats, framförallt med gudstjänster, både 

förinspelade och direktsända. Drygt 100 
gudstjänster – inräknat tacksägelseandakter, 
vid helgsmål – sändes under året, med över  
67 000 visningar. 

Församlingens Instagramsida fungerade 
som plattform för den nystartade söndags-
kvällsmässan/andakten, under de perioder det 
inte gick att fira gudstjänst med deltagare på 
plats. 

Alla förinspelade filmer textas för ökad 
tillgänglighet. Det hjälper den som är döv el-
ler har nedsatt hörsel, men är bra för de flesta 
andra. Majoriteten av alla videovisningar sker 
utan ljud eller i bullrig miljö. Vid direktsänd-
ningar saknar vi möjligheten att texta.

Annonsering
Vi annonserar sedan många år i lokalpressen 
på Södermalm, i samarbete med övriga för-
samlingar på Södermalm. Under året har det 
samarbetet utökats och befästs.

Hushållsutskick
Församlingsfoldrarna med fyra årliga utgåvor, 
blev i ett fall till ”vykort”, som delades ut till 
alla hushåll i församlingen. Inför kyrkova-
let, vid allhelgonatid samt adventsperioden 

624 – information och kommunikation

Telefon- och besökstider: 
Församlingsexpeditionen 
Mån, tis, tors, fre 9.00–12.00, 
ons 15.00–18.30.
Församlingshuset 
Alla dagar 9.00–16.00.
Kolumbariet
Alla dagar 9.00–17.00.
Adress 
Högalids kyrkväg 11  
117 30 Stockholm 

Svenska kyrkan Högalids församling
Telefon 
08-616 88 00 
E-post 
hogalid.forsamling@ 
svenskakyrkan.se 
www  
svenskakyrkan.se/hogalid  
Facebook
facebook.com/ 
hogalidsforsamling

Högalids församlingsblad  
nr 4/2021
Redaktör: Kikki Hatt. 
Illustration: Tove Hennix.
Layout: Formalix. 
Tryck: Sibtryck. 

Församlingen  
samarbetar  
med Sensus

Advent och jul  Advent och jul  
i Högalidi Högalid

E T T  A D V E N T S B R E V  F R Å N  

S V E N S K A  K Y R K A N  H Ö G A L I D S  F Ö R S A M L I N G

Öppet i kyrksalen och kolumbariet
Kyrksalen i församlingshuset alla dagar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 .00–16 .00 
Kolumbariet alla dagar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 .00–17 .00

Vad händer med Högalidskyrkan?

År 2023 fyller Högalidskyrkan 100 år och tiden har satt sina tydliga spår. I mars stängde 
kyrkan och en omfattande renovering som kommer att pågå under två år påbörjades. 
Kyrkan behöver också tillgänglighetsanpassas så att alla människor kan delta och vistas  
i lokalerna. Högalidskyrkan öppnar igen våren 2023.

Takplåtarnas järninfästningar rostar sönder och därmed lossnar plåtar som riskerar att 
blåsa av. Murstenar är lösa och fasaden vittrar p.g.a. luftföroreningar. Kyrkans fasader 
och takytor, inklusive tornhuvar, ses över och stora delar av fogarna i tegelfasaden kom-
mer att lagas och skadat tegel bytas ut. Taktäckningen av kopparplåt byts ut till stor del. 
Kyrkans klockor engagerar. De är inte trasiga, men el saknas periodvis!

Kyrkan, som nu är helt tömd, behöver en ordentlig rengöring invändigt. Innertaket har en 
lång sprickbildning och puts har fallit ner i koret. Taket ska lagas och putsen i väggarna 
och valven restaureras. Golvvärme ska installeras och kyrkan blir ljusare.

Rengöring av en av de många figurerna längs kyrkans ena långsida. Traditionella och väl 
beprövade metoder och material som ska hålla länge används.

Stödinsamling till 
Högalidskyrkan
Högalidsvänner! Högalidskyrkans renovering är igång. Det är en mycket stor utmaning 
för Högalids församling. Hjälp gärna till med en gåva till gångmatta, takplåt, stolar,  
S:t Ansgarskapellet och kyrktornen. Eller en liten pusselbit. Alla gåvor är så viktiga!  
Vi tar tacksamt emot bidrag, stora som små! Besök vår särskilda insamlingssida: 
https://hogalidinsamling.svenskakyrkan.se/, eller skänk  direkt via  
Bg 5263-3708, eller Swish: 123 120 45 77. 
Märk gåvor med RHK (Rädda Högalidskyrkan)
Läs mer om renoveringen på hemsidan.

 Swish Bankgiro Insamlingssida

BG 
5263-
3708

:  


/ 

BRYT EN TRADITION

#BRYTENTRADITION

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och våld mot fl ickor.

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA 
TILL 900 1223

Kyrkovalet är färdigräknat!
Tack till alla Högalidsbor och gästande »förtidsröstare« som köade och 
röstade med stort tålamod . Hela 31,39 % (2017: 33,4 %) av försam
lingsborna röstade . Totalt 18,39 % (2017: 19,08 %) av de röstberättiga
de medlemmarna i Svenska kyrkan gick till valurnorna . Valdeltagandet 
har alltså minskat något, men Högalids församling har ändå det fjärde 
högsta valdeltagandet i landet .

Resultat kyrkofullmäktigevalet i Högalids församling
Socialdemokraterna: 68,16 % (58,71) . 17 mandat .
Borgerligt alternativ: 11,02 % (12,28) . 3 mandat .
Centerpartiet: 7,25 % (kandiderade inte 2017) . 2 mandat .
Fria liberaler i Svenska kyrkan: 5,60 % (8,76) . 1 mandat .
Kristdemokrater i Svenska kyrkan: 3,20 % (4,18) . 1 mandat .
Sverigedemokraterna: 4,77 % (5,60) . 1 mandat .

Siffror inom parentes avser kyrkovalet 2017. Miljöpartister i Svenska 
 kyrkan kandiderade inte i valet till kyrkofullmäktige denna gång.

Brickor på ingång
Nu är de populära brickorna med 
 motiv av formgivaren Tove Hennix 
åter på ingång! Vi har just nu enbart 
några få motiv i lager . Preliminär 
säljstart för den nya brickorna är 
15/12 . Brickorna finns i flera olika 
format och med illustrationer av 
 Högalidskyrkan 
under olika 
årstider . Be
hållningen går 
till Högalids
kyrkans reno
vering . Mer  
info finns på 
hemsidan .

Över 100 gudstjänster och andakter sändes i församlingens kanaler under 2021. Två av de fyra hushållsutskicken.
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gjordes sedvanliga utskick, i årets sista utgåva 
med fördjupad information om Högalidskyr-
kans förestående renovering.

Dopstrategi
Implementeringen av dopstrategin med tillhö-
rande kommunikationsplan och aktivitetsplan 
liksom dopkalendern, den digitala dopbok-
ningen kopplad till bokningsprogrammet 
Aveny, pausades delvis under året på grund av 
pandemin. Dock hann vi med att arrangera 
ett drop in-dop under hösten, innan restriktio-
nerna åter skärptes. 

Gemensam konfirmationssatsning 
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 platt- 
formar och den gemensamma hemsidan:  
www.svenskakyrkan.se/sodermalm. 

Kyrkovalet – årets enskilt största satsning 
Kyrkovalet hålls vart fjärde år. Under de ge-
nerösa öppettiderna för förtidsröstning ord-
nade församlingen öppna aktiviteter med ett 
varierat program under den två veckor långa 
perioden som föregick valdagen. I samband 
med röstning gick det att få ett smakprov på 
församlingens verksamhet. I samband med 
aktivitet gick det att rösta. 

Kommunikatörerna i Södermalms kontrakt 
samarbetade även denna gång inför kyrko-
valet och samarbetet var utökat jämfört med 
tidigare år. Innehållet var främst budskapsori-
enterat för att göra kyrkovalet känt och fram-
hålla vikten av att rösta. Södermalm hade det 
högsta valdeltagandet i landet vid kyrkovalet 
2017. Att söderbor är engagerade, uppmärk-
sammades.

• Webb: svenskakyrkan.se/sodermalm. All 
kontraktsgemensam kommunikation pekade 
till denna sida. Här fanns all basinformation, 
såsom öppettider, kandiderande nominerings-
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Dags att rösta 
för första gången!
DEN 6–19 SEPTEMBER 2021 ÄR DET KYRKOVAL. Svenska kyrkan är en demokratisk organisation, 
och du som är medlem och har fyllt 16 år får vara med och bestämma hur kyrkan ska styras de kommande 
fyra åren. Ditt röstkort kommer med posten. Ta med röstkort och legitimation när du ska rösta. 

SVENSKA KYRKAN STÅR UPP FÖR MÄNNISKOVÄRDE, RÄTTVISA OCH GEMENSKAP. Ensamma 
får någon att prata med. En pappa får en matkasse när pengarna är slut. Ungdomar har en trygg plats 
att hänga på. Pensionärer ses över en kopp kaffe. Vad vill du att kyrkan ska använda sina pengar och sin 
personal till? Det kan du påverka genom att använda din röst i kyrkovalet.

LOKALER OCH ÖPPETTIDER för att rösta på Södermalm finns på vår webbplats. Där hittar du också 
mer information om valet och vilka grupper du kan rösta på.  

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/SODERMALM
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Alla medlemmar 
som fyllt 16  
får rösta.

FÖR UNG  FÖR ATT RÖSTA?

svenskakyrkan.se/sodermalm

Det tycker  inte vi!

?Medlemsutskick inför kyrkovalet till alla medlemmar på Södermalm. 
Tre olika åldersgrupper fick kort med olika utforming i brevlådan.
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grupper osv. Länkar till respektive församlings 
sida. 

• Annonser i Mitt i Södermalm veckorna 
före valet. Basinformation med hänvisning till 
webb och församlingar.

• Korta motiverande filmer på Facebook. 
• Medlemsutskick till tre olika målgrup-

per: förstagångsväljare 16–18 år; unga väljare 
19–25 år samt övriga, dvs 26 år och äldre. 
Dessa utformades olika, både vad gäller text 
och illustration. Ca 50 000 försändelser totalt 
nådde brevlådorna på Södermalm. 

Procentuellt minskade valdeltagandet i riket 
något, till 19 procent. I Högalids församling 
minskade valdeltagandet med 1,98 procent 
från drygt 33,37 procent till 31,4 procent. 

Fortfarande ett högt valdeltagande som  
beror på flera faktorer; nomineringsgrupper-
nas eget kampanjarbete, stor uppmärksamhet 
om kyrkovalet och samt påverkansarbetet 
som personalen i Högalid genomförde.

Trycksaker
Nya broschyrer har producerats. 

• Välkommen till Högalids församling: Till 
församlingsbor och en intresserad allmänhet. 
Där beskrivs församlingens uppdrag, Höga-
lidskyrkans historik och renoveringsbehovet, 
kolumbariet, omvärldsstatistik samt kort om 
hur församlingen styrs.

• Att vara förtroendevald i Högalids för-
samling: Med innehåll som ovan med tillägg 
som särskilt riktar sig till förtroendevalda och 
blivande förtroendevalda i årets kyrkoval.

• Folder om insamlingen och insamlings- 
sidan: Vi behöver din hjälp! Tillsammans 
gör vi det möjligt! Om kulturarvet, varför vi 
måste renovera, projektbudget och uppma-
ning till engagemang. (Se även nästa sida)

• På flera språk. För att öka förståelsen och 
kunskapen för fler besökare har informations-
skyltar om kyrkans renovering tagits fram på 
flera språk: spanska, engelska, tyska. De sitter 
på byggstaketen och i församlingens lokaler.

För 4 år sedan  
var Södermalm  
bäst i landet ...

... med högst  
valdeltagande  
i kyrkovalet

Nu gör vi det igen.  
Rösta!

svenskakyrkan.se/sodermalm

Ja, alla  
medlemmar  
över 16 år. 

Rösta!

Du!  
 Och tjejer, killar, icke-binära,  

tanter, fotbollsfantaster, gamers,  
pianister, djurvänner, systemvetare,  

hantverkare, lärare, PT:s ...

Vem styr 
kyrkan?

svenskakyrkan.se/sodermalm
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planer på det färdiga resultatet visades också. 
Varm mat serverades från en Foodtruck. De 
historiska bilderna exponerades sedan i för-
samlingshusets foajé för besökare.

Informationsträffar 
Församlingsbor och en intresserad allmänhet 
har inbjudits till två informationsträffar, ett 
frukostmöte den 21 oktober och ett möte efter 
söndagens gudstjänst den 24 oktober. Där fick 
de ta del av Högalidskyrkans historik, reno-
veringsbehov, projektering och beslutsprocess 
samt tillhörande Powerpoint-bildvisning och 
filmen om taket.

Insamling
Som en del av kommunikationsstrategin för 
Högalidskyrkans renovering har även en 
insamlingsstrategi antagits. Målet är att väcka 
engagemang för Högalidskyrkan och det ar-
bete som församlingen bedriver. Varje person 
som vill och kan bidra med sitt engagemang 
och sin gåva är viktig i målet att bevara kyrkan 
som mötesplats för kommande generationer. 
De insamlade medlen till renoveringen kom-
mer in från flera håll och består av gåvor via 
församlingens swishnummer och Bg, försälj-
ning av brickor med Högalidsmotiv och fika. 

En särskild insamlingssida (https://hogalid-
insamling.svenskakyrkan.se/) har tagits fram 
i samarbete med utvecklarna av Act Svenska 
kyrkans gåvosida där inspiration hämtats. Det 
ger församlingsbor möjlighet att bidra med 
små eller stora summor till specifika delar i 
projektet, som en liten pusselbit, S:t Ansgar-
skapellet, ny gångmatta, kyrktornen, takplå-
tar och stolar med namn på plakett. 

Totalt har 386 414 kr samlats in under året.

Brickor med Högalidsmotiv 
Serveringsbrickorna med olika Högalidsmotiv 
av illustratören Tove Hennix är fortfarande 
mycket populära och församlingen har gjort 
nya inköp. De exponeras till försäljning i för-
samlingshusets foajé och på hemsidan. Över-
skottet går till kyrkans renovering.

Extern information
Det har varit viktigt att medvetandegöra  
församlingsbor och andra intressenter om 
Högalidskyrkans renovering. För att sprida 
information om detta har vi gått ut i flera 
kanaler: hemsidan, Facebook, regelbunden 
annonsering i tidningen Mitt i, affischering och 
information i samband med direktutskick till 
församlingsborna. Ny rollup med information 
om renoveringen som tydligare lyfter fram 
insamlingen. 

Filmer
Den 26 februari skrevs kontrakt med gene-
ralentreprenören In3prenör. Tillfället var 
högtidligt och flera representanter i projektet 
talade och varvades med musikunderhållning. 
Händelsen livesändes på församlingens  
Facebooksida. På vår Youtubekanal och  
Facebooksida publiceras den 3 mars en film 
med hur kyrkan töms på lösa inventarier.  
Vi hänvisar samtidigt till att verksamheten 
fortsätter i församlingshuset. 11 maj publice-
rades en längre informationsrik film om  
renoveringen med särskild tonvikt på taket. 
Den 28 maj en kort film om komplexiteten 
när de åtta meter långa kyrkbänkarna bärs ut.

Media
Renoveringen har uppmärksammats med in-
tervjuer i Sveriges Radio P4 och långa artiklar 
i lokaltidningen Mitt i, Byggvärlden och dess-
utom omskrivet i Nyhetsbrevet Fastigheter 
och kulturarv.

Mingeldag
Den 13 oktober genomförde KFS och för-
samlingen ett samverkansmingel med visning 
av Högalidskyrkan. Inbjudan gick till entre-
prenörer, underentreprenörer, församlingens 
personal och förtroendevalda.

Ett tillfälle att träffas i projektet och få en 
guidad rundvandring på byggarbetsplatsen, 
från källarens utgrävningar, via kyrksalen som 
är full av byggnadsställningar till en tur upp 
på taket för de hågade. Historiska bilder och 

624 – information och kommunikation högalidskyrkans renovering
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Så här ser insamlingssidan ut: https://hogalidinsamling.svenskakyrkan.se
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Högalids församling äger tre byggnader. 
Samtliga är belägna på en tomträtt som ägs av 
Stockholms stad.
 Högalidskyrkan med kolumbarium och 
urnlund. Inne i kyrkobyggnaden finns ett ka-
pell med separat ingång, S:t Ansgarskapellet. 

I församlingshuset finns såväl verksamhets-
lokaler, lokaler för korttidsuthyrning och kontor.

Prästgården består av ett fåtal hyreslägenhe-
ter och kontorslokaler. Församlingens expe-
dition är belägen i dessa lokaler och här har 
majoriteten av de anställda sina arbetsrum.  
En av kontorslokalerna hyrs ut till Stock-
holms stift. 

Under året påbörjades renoveringen av 
Högalidskyrkan. För att minska kostnaderna 
för renoveringen har församlingen upplåtit 
kontorslokaler åt såväl generalentreprenör 
som byggnadsarbetare och hantverkare. Detta 
innebär att antalet kontorslokaler för försam-
lingens personal har minskat. 

Prästgården är till följd av uthyrningen 
klassad som skattepliktig verksamhet varför 
församlingen erlägger fastighetsskatt och fast-
ighetsavgift för denna byggnad.

Högalids församling ansvarar för att ta 
hand om byggnaderna och vårda dem konti-
nuerligt. I samband med en planerad åtgärd 
av brunnarna upptäcktes stora brister i kul-
verten som förbinder församlingshuset och 

prästgården. Åtgärd planerad för 2022. Trap-
pan till trädgården och utomhuskyrkan lades 
om under året.

I februari 2021 fattade Högalids försam-
ling genomförandebeslut av renovering av 
Högalidskyrkan och samma månad tecknade 
församlingen kontrakt med en generalen-
treprenör, In3prenör AB, för renovering 
av Högalidskyrkan. 1 mars 2021 stängde 
Högalidskyrkan för renovering. Stora salen i 
församlingshuset har anpassats för att kunna 
fungera som kyrksal under den tid kyrkan är 
stängd för renovering.

Församlingen har under året köpt fastig-
hetsförvaltningstjänster från Kyrkans Fastig-
hetssamverkan Stockholm (KFS). Under året 
sades fastighetsskötselavtalet med KFS upp 
medan avtal för förvaltningen förlängdes. 
Nytt avtal för fastighetsskötsel är tecknat med 
Dannes allservice som också sköter fastighe-
terna i grannförsamlingarna Maria Magda-
lena och Katarina. 

Under 2021 inleddes arbetet med att an-
lägga en utomhuskyrka och en helande träd-
gård i Prästgårdsparken. Arbetet initierades 
av anställda i församlingen och förverkligades 
med hjälp av ideella krafter och personer som 
arbetstränat i församlingen. I början av juni 
2021 invigdes ”Barnens träd” och i slutet av 
månaden invigdes utomhuskyrkan.

650, 660, 680 fastigheter
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801 - begravningsverksamhet

I direkt anslutning till Högalidskyrkan ligger 
kolumbariet med urnlund och minneslund. 
Den äldre delen som omfattar urnlunden 
byggdes år 1939 och den nya runda kolumba-
riedelen byggdes år 1959. Minneslunden in-
vigdes 2008. Båda delarna är ritade av samma 
arkitekt som ritat Högalidskyrkan, Ivar Teng-
bom. Kolumbariet har ca 8 800 gravnischer 
med plats för 1–12 urnor i varje nisch.

Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning är 
huvudman för begravningsverksamheten. Höga-
lids församling får bidrag från staden för varje 
utförd gravsättning som görs i Högalids försam-
lings kolumbarium, urnlund och minneslund.

Under 2021 genomfördes 57 gravsättningar 
i kolumbariet vilket är färre än målsättningen 
om 80 gravsättningar. Dock tillkommer 43 
gravsättningar i minneslunden. Totalt har 100 
personer gravsatts i minneslund och kolumba-
rium.

Andelen begravningsgudstjänster med urna 
som hålls i kolumbariet med direkt efterföljan-
de gravsättning har ökat under 2021. Möjligen 
är detta en effekt av coronapandemin.

Under 2021 fortsatte arbetet med att  
uppdatera gravregistret samt sökandet av  
gravrättsinnehavare. 

begravningsverksamhet

Begravningsgudstjänst med urna i kolumbariet.
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verksamhetsuppföljning 2021Verksamhetsuppföljning 2021

Utfall 2021 Budget 2021

Avvikelse 

mot budget

Förbrukad 

budget (%) Utfall 2020

Grundläggande uppgiften

101 - Verksamhetsgemensamt -38 977 048 -38 702 000 275 048 101% -34 332 737

110 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar 3 843 294 4 621 342 778 048 83% 3 806 191

150 - Barnverksamhet 1 111 582 1 357 112 245 530 82% 1 400 171

160 - Ungdomsverksamhet 632 433 955 604 323 171 66% 580 513

170 - Konfirmationsverksamhet 582 800 1 508 808 926 008 39% 834 249

180 - Vuxenundervisning 1 613 051 1 971 750 358 699 82% 1 694 927

210 - Diakoni 1 961 240 3 057 441 1 096 202 64% 2 512 062

260 - Mission 3 333 10 000 6 667 33% 0

-29 229 314 -25 219 941 4 009 373 116% -23 504 624

Övrig kyrklig verksamhet

310 - Övrig församlingsverksamhet 394 827 544 230 149 403 73% 189 541

410 - Skattepliktig rörelse 1 006 492 465 000 -541 492 216% 12 574

1 401 318 1 009 230 -392 089 139% 202 115

Styrning och ledning

510 - Strategisk styrning 893 235 974 311 81 076 92% 1 094 061

540 - Revision 323 600 245 000 -78 600 132% 266 822

550 - Kyrkoval 388 369 350 000 -38 369 111% 3 873

580 - Verksamhetsledning 1 297 841 1 534 864 237 024 85% 1 412 759

2 903 044 3 104 175 201 130 94% 2 777 515

Stödjande verksamhet

610 - Församlingsadmininstration 2 202 837 1 923 483 -279 354 115% 1 945 697

630 - Gemensam administration 2 407 061 3 671 189 1 264 128 66% 2 403 677

650 - Fastigheter övergripande 658 544 925 087 266 543 71% 699 039

660 - Kyrkor och kapell 2 286 498 1 449 566 -836 932 158% 2 042 841

680 - Övriga fastigheter 1 826 163 2 215 000 388 837 82% 1 307 755

690 - Finansiella poster -1 864 309 229 000 2 093 309 -814% -428 114

7 516 795 10 413 325 2 896 531 72% 7 970 895

Begravningsverksamhet

810 - Begravningsverksamhet 258 779 318 213 59 433 81% 50 927

Totalt: -17 149 378 -10 374 999 6 774 379 165% -12 503 172

Kommentarer
Utfallet för 2021 redovisar ett överskott om 17,1 Mkr jmfr budgeterat överskott 10,4 Mkr, dvs 6,7 Mkr mer. 

Förklaringen till budgetavvikelsen är dels1,6 Mkr mer i intäkter än budgeterat,. Tidigare reserverad moms för 

interkyrkliga tjänster har återförts och som efter domen i förvaltningsrätten inte behöver erläggas. 

Dels har församlingen fått ta del av olika pandemistödsom man inte räknat med vid budgetering, 

liksom ersättningar från stiftelser, både förvaltade och övriga.

Personalkostnaderna blev 1,7 Mkr lägre än budgeterat, främst till följd av vakanser och mindre behov av vikarier.

Den försenade starten av kyrkorenoveringen har minskat räntekostnaderna med 458 tkr för året och  det gjordes en 

bokföringsmässig vinst vid omallokering av församlingens placeringar varför resultatet från de finansiella posterna 

blev med råge över förväntan.

Överskottet läggs till det egna kapitalet som ett led i att öka det s.k. målkapitalet som är fastställt till 90 Mkr. 

Per 2021-12-31 understiger det egna kapitalet fastställt målkapital med 11,5 Mkr. Målkapital och eget kapital 

ska vara i balans senast år 2028.
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Foto: Johan Svensson




