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Domkapitlet i Stockholms stift utfärdar denna
församlingsinstruktion att gälla till och med "Klicka här och skriv datum"

På domkapitlets vägnar
________________________________________________________________________

Eva Brunne
Biskop

Regler för församlingens/pastoratets verksamhet som domkapitlet får besluta om (57 kap 5 § KO)

GUDSTJÄNST
Firar församlingen/pastoratet huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag?
(17 kap 3 och 5 § § KO och 37 kap 3 § p 1 KO)

☒

Ja

☐

Nej

Observera att det inte längre är möjligt att i församlingsinstruktionen besluta om generella undantag
från kraven på huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag, men för ett enskilt tillfälle kan
domkapitlet fatta beslut om avvikelse.
Frekvens av huvudgudstjänster i pastoratets församlingar (för ett pastorat ska domkapitlet i
församlingsinstruktionen besluta vad som ska gälla beträffande huvudgudstjänster i församlingarna).
Antal: Vi firade 61 huvudgudstjänster år 2015
Firar församlingen/pastoratet regelbundet gemensamma gudstjänster med annan församling
inom Svenska kyrkan?
☒ Ja
☐

Nej

Två gånger om året firar vi gudstjänst med församlingarna i Söders kristna råd
Firar församlingen/pastoratet huvudgudstjänst tillsammans med församling/ar i ett annat
kristet samfund? (17 kap 7 § KO)
☒ Ja
☐

Nej

Om ja – i vilken utsträckning?

Två gånger per år
Används någon annan ordning än Den svenska kyrkohandboken i huvudgudstjänsten?
(17 kap 4 § och 18 kap 6 § KO)

☒

Ja

☐

Nej

Vi är remissförsamling
Enligt domkapitlet i Stockholms stift ska huvudgudstjänst med nattvard firas i varje
församling/pastorat minst 24 gånger under ett kyrkoår.
Sker så i er församling/pastorat?
☒

Ja

☐

Nej

TJÄNSTER
Stiftsstyrelsen har beslutat att det ska finnas minst sju komministertjänst/er i
Församlingen varav en i Sjukhuskyrkan och en i Funkiskyrkan.
Domkapitlet har beslutat att det ska finnas minst en kyrkomusiker som ska vara:
☒ Organist
☐

Kantor

BARNKONSEKVENSANALYS
Enligt kyrkomötesbeslut ska en Barnkonsekvensanalys ske vid församlingens/pastoratets alla
övergripande, strategiska beslut.
Har församlingen/pastoratet gjort en barnkonsekvensanalys på församlingsinstruktionen?
☒

Ja

☐

Nej

Observera att underlag för beredningen av barnkonsekvensanalysen ska finnas tillgänglig hos
församlingen/pastoratet.

FÖRSAMLINGENS/PASTORATETS
VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA
Redovisa kort församlingens/pastoratets verksamhet på de andra språk än svenska som behövs för
att församlingen/pastoratet ska kunna göra sin grundläggande uppgift:

Det finns arbete på teckenspråk, inom ramen för Funkiskyrkan och på andra sätt.
Eftersom den absoluta majoriteten av dem som bor och vistas i Högalid har svenska som
modersmål sker den mesta verksamheten på svenska. Dock finns kunskap i medarbetarlaget
på flera andra språk.
KONFIRMANDHANDLINGSPLAN
(gärna involverat i handlingsplan för dopuppföljning 0 – 18 år)
Enligt domkapitlets beslut ska en handlingsplan för konfirmandarbetet finnas.
Finns denna?
☒ Ja Handlingsplan bifogas
☐

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION
FÖR HÖGALIDS FÖRSAMLING
KYRKAN HELA LIVET
En församlingsinstruktion är det övergripande visions- och styrdokumentet i en församling.
Församlingsinstruktionen i Högalid beskriver övergripande vägval för att vi som kyrka ska kunna möta
framtiden, i dag och i morgon.
Församlingsinstruktionen i Högalid är ett långsiktigt styrdokument. Vi ser en period av fem år eller
mer, men med öppenhet för omprövning om omständigheterna så kräver. Utveckling i Högalid är en
pågående process.
Budget, verksamhetsplaner och tjänstebeskrivningar står i relation till församlingsinstruktionen.

Delaktighet och process
Församlingsbor, besökare i gudstjänster och verksamheter, ideella medarbetare, förtroendevalda
och medarbetare har varit med i arbetet att ta fram en församlingsinstruktion i Högalid. Många har
bidragit med sitt perspektiv. Barn i körer och grupper, deras föräldrar, Funkiskyrkan och många andra
har fått frågan om vad som är det viktigaste i kyrkan och vilken den viktigaste frågan i livet är.
”Det viktigaste med kyrkan är att alla är välkomna och tas emot med värme och
omtanke.” Förälder i Föräldra- och barnsången.
”Att alla får vara olika, att man får vara den man är” Kille, 20 år, i Funkiskyrkan
”Att få stänga av mobilen. Bara vara”. Församlingsbo
”Jag längtar efter livstydning” Församlingsbo

FÖRSAMLINGSSYN
Vi ser församlingen som de som bor och vistas i Högalids församling. Så beskrivs också församlingen i
kyrkoordningen. Det utmanar oss till en öppen syn på vårt uppdrag. Att vara öppna och närvarande
för en mångfald av människor och deras behov. Vi tror att Gud visar sig i varje människa.
Vi ser det som livgivande och nödvändigt att många är med och bidrar. Vi eftersträvar en lyhörd
dialog kring formerna för det.

KYRKAN HELA LIVET
En av de viktigaste slutsatserna från våra rådslag, vår omvärldsanalys och församlingssyn är att vara
en kyrka för alla, en kyrka för hela livet.
Högalids församling vill vara en församling att leva och växa i. För den nyfödda, barnets frågor i olika
åldrar, ungas livsglädje och brottning med hela livet, det vuxna livets oväntade vändningar och
ålderdomens vishet och vedermödor hör hemma i Högalid.
I våra olika rådslag talar många om sina nära och kära, om relationer och familjens betydelse.
Familjer i Högalid ser olika ut men förenas av ofta av omsorg och viljan av att utvecklas tillsammans.
Många söker kyrkan och församlingens verksamheter för detta, vilket vi ytterligare vill utveckla.
”Det viktigaste i livet är min familj och mina vänner. Att jag får vara som jag är och
känna att jag duger”. Kille, 26 år, Funkiskyrkan
”Att vara en bra pappa och medmänniska” Förälder Öppna förskolan
”Mina morföräldrar, de är viktiga”. Tjej, 22 år, Funkiskyrkan
”Att kyrkan finns som stöd i det vardagliga livet”. Förälder i föräldra- och barnsången
”Kommer jag alltid att älska?” Flicka, 9 år, Högalids barnkör
Det finns också ett samhälleligt perspektiv och en uttalad diakonal förväntan att svara upp mot.

OMVÄRLD
Beskrivning
För att ha en gemensam utgångspunkt för allt arbete i församlingen har vi tagit fram en bred
omvärldsbeskrivning för Högalid. Beskrivning och analys följs upp kontinuerligt och görs tillgängliga
digitalt. Omvärldsbeskrivningen utgår från basala fakta i stadsdelen och de områden vi vet är viktiga
för människors relation till Svenska kyrkan. Några axplock:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Folkmängd i Högalids församling, åldersfördelning och prognos
Medlemmar i Högalids församling, jämförelser med övriga Södermalm, prognos
Antalet födda och döda, generationsväxlingen
In- och utträden, in- och utflyttade
Arbetslöshet och sjuktal
Medelinkomst
Förvärvsarbetande, både bland de som bor och vistas
Bostädernas storlek, hushåll med och utan barn
Antal och andel döpta och begravda i Högalid, jämförelser med övriga Södermalm

Analys
Vi har fört en bred dialog och utifrån den analyserat vilket urval av fakta som är särskilt viktigt att ta
med in i vägval och pastoralt program. Vad betyder det för oss? För vår framtid? Vilken är vår särart?
Högalids församling är tydligt en del av Södermalm, och följer stadsdelens trender vad gäller
urbanisering, gentrifiering och värderingar. Globalt och lokalt är båda närvarande perspektiv.
Generationsväxlingen är påtaglig och sätter spår i medlemstalen. Endast 24, 6 % av de nyfödda
döptes år 2014. Också begravningar i Svenska kyrkans ordning minskar. Många unga och unga vuxna
flyttar till Högalid, det är ett viktigt tillfälle för kommunikation. Antalet inträden ökar från en låg nivå.
År 2014 var 56 % av församlingens 31 000 invånare medlemmar.
Befolkningskurvan visar en övervikt för vuxna gentemot övriga staden. 20 % av de som bor i Högalid
är över 65 år, mot 15 % i Stockholm som helhet. En stor majoritet av församlingen har svenska som
modersmål.
Medelinkomsten i Högalid är nästan densamma som för staden som helhet. Spridningen är dock
stor; vi vet att det finns människor med mycket höga inkomster, liksom med mycket låga.
Arbetslöshet och sjuktal ligger något under stadens.
Nära hälften av alla bostäder är enrummare, vilket starkt avviker från Stockholm som helhet. Mer än
2/3 bor i ettor eller tvåor. 84 % av hushållen har inte hemmavarande barn.
Den i särklass största arbetsplatsen är Södersjukhuset med mer än 4 000 anställda. SÖS har Nordens
största akutmottagning. Det finns också många äldreboenden. Det finns en skola med inriktning mot
hörselskadade. Kultursektorn har fler utövare i Högalid än i staden som helhet.
Stadsdelens många parker, bad- och båtplatser, Zinkensdamms idrottsplats, restauranger och
koloniområdet i Tanto gör att många fler än de som bor här vistas i Högalid. Det är också vanligt att
människor från andra delar av staden väljer Högalids kyrka för dop, vigsel, begravning, konserter och
olika verksamheter.
Vår omvärldsanalys och församlingssyn ger oss slutsatsen att vi behöver vara en kyrka för hela livet.

PASTORALT PROGRAM
Högalids församling vill vara en församling att leva och växa i hela livet.
Högalids församling vill vara en öppen mötesplats både för det som förenar oss och för våra unika
uttryck och behov. Vi har ett uppdrag att möta människor just där de befinner sig. Vi gör inte skillnad
på människor.
Högalids församling vill vara en plats för insikter, gemenskap, sökande och delande av tro i alla åldrar.
Tillsammans och var och en kan vi fördjupas som människor. Högalid vill vara en plats för glädje och
sorg genom hela livet.
Ofta sker Kristusmötet där vi minst anar det. Vi försöker skärpa blicken för att det är just så, både hos
oss själva och hos dem vi möter. Trygga i vår egen identitet kan vi möta människor av annan tro.

Därför vill vi vara en kyrka för hela livet. Barnet som döps är ett subjekt i Guds värld, konfirmandens
livsfrågor har ett absolut värde nu och inte bara för det som ska komma. Vi rymmer det vuxna livets
växlingar och åldrandets erfarenheter.
Därför vill vi vara en kyrka för alla. Vi bemödar oss om att inte se på varandra som någon som är
innanför eller utanför, mer eller mindre. Vi vill den kultur som bejakar att vi människor har olika
synsätt, behov och uttryck. Vi möter människor med positiv förväntan.
Vi bemödar oss om att ta till vara erfarenheter och kunskaper, och dela med varandra. Vi vill
målmedvetet undanröja hinder för att människor ska kunna delta och bidra i församlingens
verksamheter på sina villkor. Vi samverkar med Svenska kyrkans övriga församlingar på Södermalm
för att kunna möta många människors olika behov.
Därför vill vi vara en församling som rymmer både förvaltarskap och utveckling. Högalidskyrkan ska
få vara platsen för människors möte med Gud och varandra också i kommande generationer. Vi har i
uppdrag att återupprätta skapelsen. Det utmanar oss till klokhet och uthållighet. På samma sätt vet
vi att den som står stilla stagnerar och att utveckling och nyfikenhet är nödvändigt för att vi ska
kunna fortsätta möta människors behov i alla åldrar.
Därför vill vi vara en församling med ett självklart diakonalt förhållningssätt. Det inbegriper oss alla.
Vem som kan behöva stöd vid vilket tillfälle växlar över tid. Det handlar i grunden om
medmänsklighet. Diakonin gestaltar kärleksbudskapet.
Därför vill vi vara en del av det omgivande samhället. Vi behöver finnas på skolor, sjukhus,
äldreboenden, på arbetsplatser, i civilsamhället. Vi vill förvalta och bygga förtroende i befintliga och
nya samarbeten. Vi är en del av samhällets kris- och katastrofberedskap.

GUDSTJÄNST UNDERVISNING DIAKONI MISSION
I Högalids församling finns en pågående och interagerande process kring församlingens
grundläggande uppgift. De fyra perspektiven ses i ljuset av varandra.
GUDSTJÄNST
Det som främst kännetecknar en församling är gudstjänsten. Här finns gemensam bön, undervisning,
vägledning, upprättelse och gemenskap. Gudstjänsten är navet i Högalids församling. Här möts vi
över åldersgränserna. Vid dop, vigsel och begravning möter vi många människor som annars inte
kommer till kyrkan. Eftersom Högalid vill vara en kyrka för hela livet är dessa gudstjänster mycket
viktiga.
UNDERVISNING
Vi behöver grundläggande kunskap om kristen tro som sätter oss i ett sammanhang. Vi behöver
också kunskap om utgår från trons inre liv och syftar bortom det förnimbara. Dessa Alfa och Omega
kompletterar varandra, och den inriktningen kring undervisning vill vi ha i all verksamhet. Som
församling har vi ett särskilt ansvar för att barn och unga får tillgång till kunskap och andlig utveckling
på sin nivå.

DIAKONI
Utsatthet har många ansikten. Vårt diakonala ansvarstagande omfattar enskilda möten, strategisk
samhällsanalys, konkreta åtgärder och opinionsbildning. Vi vill att diakoni ska finnas i församlingens
mitt och frigöra inneboende livskraft. Vår inriktning är att möta dem som bäst behöver. Med Andens
kraft och hjälp kan vi i vår egen skörhet förmedla hopp.
MISSION
Mission är kyrkans grundläggande uppdrag. Mission är utgångspunkten för allt det kyrkan gör –
gudstjänst, undervisning och diakoni. Gud sänder oss i världen, till alla. Att likt Jesus möta alla, utan
att först och främst fråga vad de tror. Därför är Mission inte en aktivitet, utan ett förhållningssätt. Ett
sätt att vara kyrka.

VISSA OMRÅDEN VILL VI SÄRSKILT FÖRDJUPA
Gudstjänsten, kyrkorummet och kyrkobyggnaden
Vi vill att gudstjänsten ska vara angelägen för alla. Att det ska vara lätt att följa med men öppna för
teologisk fördjupning. Att göra det möjligt för många att bidra är en ständig strävan.
Vi vill fira gudstjänst ofta, men söndagens gudstjänst har en särställning som den gemensamma
firningsdagen med världens kyrkor.
Vi vill att gudstjänsten ska vara upprättande och en nystart för att möta resten av livet.
Vi vet att kyrkorummet i sig själv är ett gudstjänstrum för många, och bemödar oss om att göra det
möjligt för människor att fira gudstjänst på sitt eget sätt.
Vi har generösa öppettider och gör det lätt att tända ljus och på andra sätt ge utrymme för
människors tankar och böner.
Högalids kyrka är vårt kanske starkaste synliga vittnesbörd om Gud. Vi har ett särskilt ansvar att göra
det tillgängligt för många, nu och i framtiden.
Vi firar också gudstjänst på andra platser för att möta den som inte kan komma till kyrkan.
”Varför jag kommer till gudstjänsten? Jag kommer för att jag vill komma”.
Pojke 10 år, medlem i Diskantkören, 10 år

”Jag längtar ofta efter stillheten i kyrkorummet, att få lyssna till kyrkklockorna, att få
sjunga med i psalmerna. Det får mig att känna mig som en liten, liten levande del av
skapelsen. Så gott som alltid uppnår jag denna känsla av stillhet och liv. Det kan ofta
räcka för att jag ska lämna kyrkan som en mer levande person än den jag var när jag
klev in i kyrkorummet” Förtroendevald kyrkofullmäktige.
”Att man får tänka på döden och livet och sorg”. Kille 22 år, Funkiskyrkan
”Att man får vara i kyrkan, att kyrkan är öppen” Flicka, 5 år, Musiklekis

Dop och begravningar
Den kyrkliga seden viker. Vi behöver därför särskilda strategier för att på nytt stärka arbetet med dop
och begravningar. Dopet intar en särställning. Vi vill stärka dopkedjans alla steg och följa denna
strategiska fråga noga. Vi vill att fler ska döpas i Högalids församling.
Ekumenik
Till Högalids särart hör ett mångårigt samarbete med ortodoxa kyrkor, den koptiska kyrkan och S:ta
Annas församling. Det är en viktig del av Högalids särart. Vår önskan är att vidareutveckla dessa
relationer, liksom med andra kyrkor på Södermalm.
0 – 18
I kyrkoordningen beskrivs barn ha en särställning i Svenska kyrkan, och så är det förstås också i
Högalid. Det speglas i alla perspektiven Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission. Till
perspektivet Hela livet hör ett aktivt arbete med föräldrar och andra vuxna i barns närhet.
Musik
Musiken i kyrkan öppnar en djupare dimension. Den kan möta människors behov genom att bli en
ventil, en tröst, svara mot en längtan, fördjupa budskapet. I musiken ger vi utrymme för glädje och
sorg. Vi arbetar med bredd, både musikaliskt och i deltagande. Många vill sjunga, i psalmer och kör.
Ideellt arbete
Volontärer och andra som vill arbeta ideellt i olika uppdrag är en förutsättning för en levande
församling. Volontärer är viktiga för den insats de gör och det kunnande de bär med sig, men också
för att synliggöra att vi behöver vara många aktörer. Vi vill utveckla detta arbete.
Funkiskyrkan
Högalids församling rymmer Funkiskyrkan, hela stiftets arbete med barn, unga, unga vuxna med
intellektuella funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska diagnoser. Den perspektivbrytning som
Funkiskyrkan ger är ett mervärde och kan utvecklas. Teckenspråk ingår på ett självklart sätt.
Södersjukhuset
Sjukhuskyrkan på SÖS är en del av Högalids församling. SÖS är också församlingens största
arbetsplats. Förmågan och öppenheten att möta människor i alla livets skeden, och beredskapen för
det oväntade utmanar och berikar hela församlingens arbete.
Kommunikation
För att Högalids församling ska kunna bli den kyrka för hela livet som vi beskriver behöver
kommunikationen utvecklas. Fler behöver känna sig delaktiga i det gemensamma uppdraget, fler
behöver kunskap och information på sina villkor.

