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Domkapitlets regler
Minsta antalet huvudgudstjänster med nattvard under ett år  
Domkapitlet har beslutat att huvudgudstjänst med nattvard firas minst 50 gånger per år i 
Björkekärrs församling, minst 50 gånger per år i Härlanda församling, och minst 60 gång-
er i per år i sankt Pauli församling och minst 60 gånger per år i Örgryte församling. 

Huvudgudstjänster i församlingar i pastorat  
Domkapitlet har beslutat att huvudgudstjänst firas alla söndagar och kyrkliga helgdagar 
i Björkekärrs församling, alla söndagar och kyrkliga helgdagar i Härlanda församling, 
och alla söndagar och kyrkliga helgdagar i Sankt Pauli församling och alla söndagar och 
kyrkliga helgdagar i Örgryte församling. 

Ekumeniska huvudgudstjänster  
I pastoratet firas inte ekumenisk huvudgudstjänst 

Kompetensnivå på kyrkomusikertjänsten  
Domkapitlet har beslutat att minst 2 av pastoratets kyrkomusiker ska vara försteorganister. För närvarande finns följande 
kyrkomusikerbefattningar: 4 organister, 4 kantorer, och 3 musikpedagoger. 

Konfirmandundervisning  
Domkapitlet har beslutat att pastoratets församlingar ska följa Svenska kyrkans konfirmandriktlinjer. 

Ekumeniska avtal
Pastoratet har inte ingått några ekumeniska samverkansavtal. 

Prästtjänster  
Stiftsstyrelsen har beslutat att minst 10,25 komministerbefattningar ska finnas i pastoratet. För närvarande finns  
16 komministertjänster varav tre i Sjukhuskyrkan. Pastoratets prästtjänster är disponerade enligt följande:

  I Björkekärrs församling finns två komministertjänster, varav en är församlingsherde.
  I Härlanda församling finns fyra komministertjänster varav en är församlingsherde.
  I Sankt Pauli församling finns tre komministertjänster varav en är församlingsherde.
  I Örgryte församling finns fyra komministertjänster varav en är församlingsherde.
  Sjukhuskyrkan vid Östra sjukhuset har tre komministertjänster varav en är arbetsledande komminister.
  Pastoratet har en kyrkoherde.

Övriga tjänster 
I pastoratet finns tio diakonbefattningar, varav två sjukhusdiakoner.

Kyrkor i pastoratets församlingar
  I Björkekärrs församling finns Björkekärrs kyrka.
  I Härlanda församling finns Härlanda kyrka.
  I Sankt Pauli församling finns Sankt Pauli kyrka.
  I Örgryte församling finns tre kyrkor, Örgryte gamla kyrka, Örgryte nya kyrka och Skårs kyrka (tillhör Småkyrkofonden)

Kyrkornas nyttjande i församling med mer än en kyrka
  Örgryte gamla kyrka nyttjas fem dagar i veckan för kyrkliga handlingar, totalt elva tillfällen. Under sommarmånaderna 

firas huvudgudstjänst och veckomässa, totalt två gånger per vecka. 
  Örgryte nya kyrka nyttjas två gånger per vecka för huvudgudstjänst, musikgudstjänst och veckomässa. Örgryte nya kyrka 

är tillgänglig för kyrkliga handlingar vid behov. HSM (Högskolan för scen och musik) nyttjar Örgryte nya kyrka enligt avtal 
alla vardagar för orgelelever, totalt 35 timmar i veckan. Örgryte nya kyrka används också till körkonserter och orgelkonserter 
regelbundet under året. 

  Skårs kyrka nyttjas två gånger per vecka för huvudgudstjänst, vardagsgudstjänst, veckoandakter. Skårs kyrka används 
regelbundet varje vecka för barnverksamhet, konfirmandverksamhet, gemenskapsträffar och körrepetitioner och är vid  
önskemål tillgänglig för kyrkliga handlingar vid vissa tider. 

Skårs kyrka och Örgryte nya kyrka stängs under sommaren för huvudgudstjänst och veckomässa. Alla gudstjänster samman-
lyses då till Örgryte gamla kyrka.

Den språkliga mångfalden  
Örgryte pastorat har enligt kartläggning inga större grupper med behov av gudstjänster och verksamhet på annat språk.  
Då behov uppstår tillgodoses det på bästa sätt genom samverkan med andra församlingar och deras resurser.
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