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Härnösands domkyrkoförsamlings församlingsråd Datum 2020-05-11

FR 21 § Inledning
Ordförande hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Cristina Grönroos ledde försmnlingsrådet i psalmen 197 och läste
Psaltaren 98: 1-8.

FR 22 § Fastställande av dagordning
Församlingsrådet beslöt
att fastställa dagordningen enligt förslag.

FR 23 § Val av iusterare för mötet
Fö rsamlingsrådet beslöt
att väljaMaud Byqvist att justera dagens protokoll.

FR 24 § Genomgång av föregående mötesgrotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

FR 25 § Gudstjänstplan under sommaren
Cristina Grönroos informerade kring gudstj änstplanen under sommaren 2020,
se bilaga 1. Mötesdeltagama diskuterade kring de webbsända högmässorna.
Olika förbättringsförslag inkom. Fler webbkameror är beställda, men
restnoterade. När dessa anländer kommer man att kunna göra andra upplägg av
utsändningen. Församlingsmedlemmama som ej kan delta på högmässorna är
glada att kunna delta via webben. Även de webbsända helgmâlsbönema är ett
välkommet inslag.

FR 26 § Verksamhetsglan 2021
Cristina Grönroos informerade kring verksamhetsplan 2021 se bilaga 2. Detta
är ettförslag till verksamhetsplan.
En sammanställning över förslag från församlingsrådet finns på bilaga 2_1

FR 27 § Verksamhetsmål 2021
Domprost Kent Nordin informerade kring verksamhetsmål för 2021 se bilaga 3

FR 28 § Sammanträdesplan - viktiga punkter på respektive möte
- jan/feb: utvärdering, föregående år (20/1)
- mars: genomgång av verksamhetskomrnentarer (25/3)
- april: verksamhetsplan kommande år, gudstjänstplan sommaren (11/5)- september/oktober: uppföljning av verksamhetSplan under KR:s
budgetarbete, gudstjänstplan hösten/jul (7/9)
- nov: gudstjänstplan kommande vår, församlingskollekter (16/1 1)
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Härnösands domkyrkoförsamlings församlingsråd Datum 2020-05-1 1

FR 29 § Information

FR 30§

Domprost Kent Nordin informerade:
- En organist har kommit in på masterprogrammet för organister
i Stockholm. Utbildningen start efter sommaren. Organisten kommer att
vara tjänstledig två år framåt. Arbete pågår att hitta en ersättare under
denna period.
- Sedan tidigare är ytterligare en organisttjänst vakant.
- Vår teckenspråkige präst har valt att säga upp sig. Hen kommer att
fortsätta sitt arbete i Leksand.
- En komministertjänst är sedan tidigare vakant.
- Ytterligare en komminister kommer att gå i pension.
- Ekonomiskt svårare tider väntar. Stort ekonomiskt bortfall förväntas
under 2022.
- En organist tillsammans med sin respektive kommer under hösten att
starta upp en musikutbildning. Denna utbildning vänder sig till
ungdomar och i form av ensemble. Ca 8-12 st/utbildning. Slår detta väl
ut kommer man att starta upp två grupper. Man kommer i första hand att
vända sig till kontirmander och unga ledare. Idag lejer vi för kompband.
I förlängningen hoppas Vi att vår nya ensemble kan ta över detta.
- Budget i år för lagning av puts på domkyrkan är satt till 500 000:-. Man
kommer dock att fokusera på att byta ut trasiga kopparplåtar och
hängrännor. En total översyn/renovering avseende exteriör puts,
förgyllning mm kommer att göras under 2022-2023. Enbart
byggnadsställningarna under perioden kommer att kosta 1-2 miljoner.
Extramedel kommer ev kunna sökas centralt, ca 50 % av kostnaden.
Kyrkomötet kommer att fatta beslut kring extra stöd för att hålla våra
domkyrkor vålbehållna. Senaste putsningen och målningen av
Domkyrkan var i mitten av var 1970-talet.

Cristina Grönroos informerade:
- En översyn av guidematerial i Domkyrkan pågår. Cristina kommer att
skicka ut förslaget för remiss till församlingsrådet.
- Gunnel Oldermark har hämtat textiliema för röda och violetta serien
samt påbörjar arbetet med tvätt och restaurering. Länsstyrelsen har gett
klartecken till denna åtgärd.
- Ett äskande till budget avseende översyn av domkyrkans äldre textilier
kommer att lämnas in.

Ovriga frågor
Rolf tackade Knapp Bertil för ett bra genomfört möte.
Knapp Bertil tackade för förtroendet.
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Härnösands domkyrkoförsamlings församlingsråd Datum 2020-05-1 1

FR 31 § Nästa möte
Nästa möte blir den 7/9 2020 kl 18:00 i församlingsgården.

FR 32 § Avslutning Cristina Grönroos
Cristina Grönroos läste, tillsammans med mötesdeltagama, Herrens bön
samt välsignelsen.

FR 33 § Avslutning
Ordförande avslutade mötet och önskade alla en trevlig kväll.

Just.sign:
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Bilaga 1

Till Sammanträdesprotokoll Härnösands
domkyrkoförsamlings församlingsråd 2020-05- 1 1

Gudstjänstplan sommaren 2020

Alla kyrkliga sön- och helgdagar firar vi högmässa kl.11:00 i domkyrkan. Varje
onsdag morgon har vi morgonmässa kl.08:00 och varje torsdag kväll har vi
kvällsmässa kl.18:00

Annandag pingst firas högmässan i domkyrkan kl.18:00. Annan dag pingst är
inte helgdag i det civila samhället så genom att vi firar högmässan på kvällen
bereder vi större möjlighet till församlingsborna att delta i högmässan.
Dessutom har vi inga kyrkvärdar i tjänst som är 70 plus, och de kyrkvärdar som
tjänstgör på annandag pingst ska hinna hem från sina ordinarie arbeten.

På Nationaldagen den 6 juni har vi nationaldagsgudstjänst kl.12:00

Midsommardagen lördag den 20 juni Firar vi högmässa kl.11:00

Under juli månad har vi i Sommarkvällsmusik varje onsdag kl.20:00

Meditationerna på torsdagskvällarna i domkyrkan fortsätter fram till och med
den 18 juni

Trots rådande läge har vi ett rikt och varierat gudstjänstutbud i domkyrkan.
Många församlingsbor har också med glädje och tacksamhet uttryckt att det
är skönt att något är "som vanligt"

0 ,2,25
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Till Sammanträdesprotokoll

Härnösands domkyrkoförsamlings
församlingsråd 2020-05-11

Verksamhetsbeskrivning 2021

Förklaring:
Röd text= nya förslag
ÖveestFu-ken-teaet-:tidigare aktiviteter/förslag

Övergripande (med kommunikation)

Församlingsgemensamt

För att uppmärksamma församlingarnas verksamhet anordnas en sommarfest i

domkyrkoparken eeh-en+nsp+ratiensveeka-I-ber-jai+av-hesten. Församlingarnas medarbetare
deltar även vid olika arrangemang i kommunen, t ex fokusmässan och Barsvikendagen.

Några inspirationssamlingar anordnas under året för att väcka intresse för kyrkan och det
kristna budskapet.

Kommunikation med församlingsbor sker bl a genom annonsering i Yippie, tidningen
Ångermanland och på Facebook, genom månadsvisa programblad samt via vår hemsida och
annonsering på digitala informationsskärmar eller med affischer. Möjlighet att skicka ut

nyhetsbrev med månadsblad och annat aktuellt via e-postlista undersöks.

De olika församlingslokalerna har en välkomnande atmosfär.

Domkyrkoförsamlingen

Möjlighet finns för teckenspråkiga att delta i vissa av församlingens arrangemang genom
anlitande av teckenspråkstolk.

Volontä rverksamhet

Församlingsgemensamt

En inventering görs av vilka olika volontäruppdrag som kan erbjudas i de olika
församlingarna.

Ideella som är engagerade i församlingsverksamheten får utbildning och handledning för
sina olika uppgifter.

Ideella medarbetare i församlingarnas får ges möjlighet att delta i stiftets idédag. Gemensam
buss ordnas till idédagen. Möjlighet finns att få bidrag för deltagande i av stiftets anordnade
livsresor för ideella.

Domkyrkoförsamlingen

Ideella medarbetare, förtroendevalda och anställda inbjuds till en 'medarbetarfest

[54?
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Härnösands domkyrkoförsamlings
församlingsråd 2020-05-11

Hemsö församling

i samband med de äldres dag inbjuds även de ideella medarbetarna till en

uppmuntransmiddag. Med Högsjö församling ordnas en gemensam frivilligfest.

Häggdångers församling

En samling ordnas med uppmuntran för de ideella medarbetarna.

Högsjö församling

En upptaktsträff
med de ideella medarbetarna ordnas i början av höstterminen. Vid behov ordnas även
planeringsträffar med de ideella medarbetarna. Tillsammans med Hemsö församling ordnas
en gemensam frivilligfest.

Stigsjö församling

Tillsammans med Viksjö församling ordnas en gemensam frivilligfest.

Säbrå församling

En samling ordnas med uppmuntran för de ideella medarbetarna.

Viksjö församling

Tillsammans med Stigsjö församling ordnas en gemensam frivilligfest.

Gudst'äjñnst (med kvrkomusik)

Församlingsgemensamt

En gemensam musikgudstjänst firas på Trettondag jul där församlingarnas körer medverkar i

"Carols vid Betlehem". Ytterligare något gemensamt körprojekt genomförs med avslutande
musikgudstjänst/konsert.

Barn- och ungdomskören Soul Kids/Soul Children/Soul Teens medverkar i gudstjänster i flera
av pastoratets kyrkor.

På kriminalvårdsanstalten Saltvik firas gudstjänst regelbundet, så att varje intagen har
möjlighet till gudstjänstdeltagande två gånger i månaden, varannan gång som mässa i

Svenska kyrkans ordning, varannan gång i Pingstkyrkans regi.

I samarbete med Försvarsmakten, Hemvärnet och Sjövärnskåren firas korum i samband med
olika övningar. Rekryterna erbjuds ett eget exemplar av Fältandaktsboken.

,62:5SS
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Bilaga 2
Till Sammanträdesprotokoll

Härnösands domkyrkoförsamlings
församlingsråd 2020-05-11

Domkyrkoförsamlingen

Högmässa firas 11.00 alla söndagar och kyrkliga helgdagar. Diakon medverkar regelbundet i

högmässan, liksom ideella krafter. Kyrkkaffe ordnas några gånger per termin i

församlingsgården. En gång per termin inbjuder Café Trädgårn till kyrkkaffe. Övriga söndagar
ordnas ett enkelt kyrkkaffe i kyrkan.

Morgonmässa firas alla helgfria onsdagar och kvällsmässa alla helgfria torsdagar, en gång i

månaden som "Mässa i Taizéton" och en gång i månaden under terminstid som "Mässa i all

enkelhet”, med medverkan av Unga ledare. i samband med Härnösand Pride firas
kvällsmässan som en regnbågsmässa.

Teckenspråkig mässa med efterföljande kyrkkaffe firas en gång i månaden.

I samarbete med försvarsmakten genomförs under hösten soldaterinran i domkyrkan.

På Vårsta firas helgmålsbön tre till fyra gånger varje termin, i anslutningen till kyrkoårets
större helger.

Sinnesrogudstjänst med kyrkfika firas en gång i månaden under terminstid, vanligtvis andra
lördagen i månaden.

Gudstjänster firas en gång i månaden på äldreboendena Koltrasten, SelbaekenTUgglan;
Ädelhem och Ängecenter. På Solbacken firas gudstjänst i anslutning till kyrkoårets högtider.

Domkyrkokören och Magdalenakören medverkar regelbundet i församlingens gudstjänster,
liksom barnkörerna Lärkorna och Domherrarna. Domkyrkokören medverkar också
tillsammans med orkester i två större oratoriekonserter.

Under terminstid inbjuds varje vecka till Lördagsmusik och en gång i månaden till
söndagsmusik. Under onsdagar i juli månad anordnas sommarkvällskonserter.

Orgelfestivalen med anledning av det nya spelbordet till domkyrkans två orglar, som var
planerad till hösten 2020, genomförs i stället under 2021.

Hemsö församling

Under sommarmånaderna firas gudstjänst de flesta söndagar, varav några som

musikgudstjänster. En söndag inbjuds till "Sommargästernas söndag” i samverkan med de
sommarboende i en av öns byar. Under resten av året firas gudstjänster i första hand under
advent, jul och påsk samt i samband med andra arrangemang i församlingen, t ex våffelfest.

Hemsökören samverkar med Högsjökören och medverkar vid både musikgudstjänster och
andra gudstjänster.
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Häggdångers församling

Församlingen satsar i första hand på musikgudstjänster med minst en musikgudstjänst i

månaden, under sommaren på fredagskvällar. Några gudstjänster anordnas i form av
cafégudstjänst i församlingshemmet. I övrigt firas gudstjänster huvudsakligen i samband
med de större högtiderna.

Häggdångerskören och församlingens barnkör Singing Kidz medverkar vid både
musikgudstjänster och andra gudstjänster. Barnkören samverkar också med andra barnkörer
i pastoratet i gemensamma satsningar.

Högsjö församling

Efter ett försök under 2020 med vardagsgudstjänster sker en återgång till att fira
församlingens gudstjänster på söndagar. Gudstjänst firas de flesta sön- och helgdagar, men
när det anordnas t ex församlingsafton kan gudstjänst på närliggande söndag utgå. Ungefär

hälften
av
församlingens gudstjänster

firas som mässa. UndeFEGZO-ger-ett-feesek-att

tradrtrenella-helger- lvlusikgudstjänster firasen gångI månaden under sommaren och några
gånger per termin. Sommartid firas gudstjänsterna på-sändaga-Fl gamla kyrkan.

Högsjökören samverkar med Hemsökören och medverkar vid både musikgudstjänster och
andra gudstjänster. En barnkör startar under året som också samverkar med andra
barnkörer i pastoratet i gemensamma satsningar.

Gudstjänster firas en gång i månaden på äldreboendet Högsjögården

Stigsjö församling

Gudstjänst/mässa firas i regel varje söndag. 2-3 söndagar under året firas ekumenisk
gudstjänst tillsammans med Stigsjö Filadelfiaförsamling. En friluftsgudstjänst firas på Janne
Vängman-torpet. Minst en temagudstjänst firas under året. Musikgudstjänst firas tre gånger
under sommaren och några gånger under terminstid. Ett par gånger per termin firas
gudstjänst/mässa med små och stora, vilka normalt föregås av kyrkfrukost. Efter övriga
gudstjänster inbjuds till kyrkkaffe/mingel.

Stigsjökören eeh-fe'Fsamlingens-bamkör medverkar vid både musikgudstjänster och andra
gudstjänster. En satsning görs för att omstarta barnkörsverksamheten i församlingen. En
framtida barnkören samverkar också med andra barnkörer i pastoratet i gemensamma
satsningar.

Gudstjänster firas en gång i månaden på äldreboendet Brunnegården.
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Säbrå församling

Gudstjänst/mässa firas i regel varje söndag. Under terminstid firas kvällsmässa i anslutning
till samling kring Andlig vägledning. Musikgudstjänst firas ett antal fredagskvällar under
sommaren och några söndagskvällar per termin. Ett par gånger per termin firas
gudstjänst/mässa med små och stora. Dessa gudstjänster firas antingen i Säbrå kyrka elleri
församlingsgârden. Ungefär två gånger i månaden firas en enklare gudstjänst i form av
cafégudstjänst i Kyrkkällan i Älandsbro. Varannan vecka under terminstid firas Musikandakt
vid helgsmål i Säbrå kyrka.

Kören Cantum Novum och församlingens barnkör Non Stop medverkar vid både
musikgudstjänster och andra gudstjänster. Barnkören samverkar också med andra barnkörer
i pastoratet i gemensamma satsningar.

Gudstjänster firas en gång i månaden på äldreboendet Älandsbro servicehus.

Viksjö församling

Under sommaren firas gudstjänst/mässa ungefär varannan vecka, varav några som
musikgudstjänst och några som friluftsgudstjänst. Under resten av året firas gudstjänster i

kyrkan i första hand under allhelgona, advent, jul och påsk, varav några som

musikgudstjänster, samt i församlingshemmet i samband med andra arrangemang i

församlingen, t ex Skördefest. I övrigt firas gudstjänst en gång i månaden på Viksjö
servicehus.

En nystart sker med Viksjökören, som medverkar vid både musikgudstjänster och andra
gudstjänster.
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Undervisning

Församlingsgemensamt

Fyra Minst fem fredagskvällar inbjuds till familjekväll med mat, föredrag och pyssel, en kväll i

vardera domkyrkoförsamlingen, Högsjö, Stigsjö, Häggdånger och Säbrå.

. . . ,.. . _. . . .SamtligaG-
åringar i pastoratet erbjuds att få en egen Bibel, antingen i samband med inbjuds-Gill en

gudstjänst med små och stora, under en familjekväll eller vid annat tillfälle.

Bibeläventyret erbjuds för årskurs fyra i alla skolor i pastoratet.

Under en sommarvecka ordnas dagläger för barn 6-10 år gamla. Pastoratets pedagoger
medverkar vid de fotbollsskolor som arrangeras i pastoratet.

Konfirmandverksamheten bedrivs församlingsgemensamt, där ungdomarna får välja mellan
tre olika inriktningar; "Symbolik" med läger på Gotland, ”Rörelse, aktivitet, natur" med läger
iTriIlevaIlen och ”Musik, drama, uttryck” med läger i Stockholm. Teckenspråkig
konfirmandverksamhet sker i lägerform i samarbete med andra församlingar.
Konfirmandverksamhet erbjuds även ungdomar med funktionsvariationer.

För ungdomar erbjuds två olika ungdomsgrupper, varav en teckenspråkig. Unga ledare
utbildas för ideella insatser i församlingarna, i första hand i konfirmandverksamheten.

SI"III'I'l lllf" l°
eller flera grupper med

katekumenater startar under året.

Möjlighet finns till andlig vägledning i ignatiansk anda. Under terminstid inbjuds till en
reflektionsträffi månaden i Säbrå med temat ”Där tro, hopp och kärlek växer”. Under en
vecka i fastan inbjuds till Retreat i vardagen. En gemensam endagarsretreat för hörande och
teckenspråkiga ordnas i Häggdånger.

. II . ” . .. 0

Varje termin erbjuds en temadag/"stilla dag" med olika former av aktiviteter där tro,
enkelhet, miljö och skapelsen är centrala.

På försök ordnas en pilgrimsvandring mellan Säbrå och domkyrkan, om möjligt för både
hörande och teckenspråkiga. Traditionsenligt genomförs pilgrimsvandringar även i Högsjö
och Stigsjö.

l domkyrkans körrum inbjuds till samtalsfrukost tre Iördagsmorgnar per termin för att få
igång samtal om livet och tron bland människor mellan 40 och 65 år.

Utifrån ett kyrkomusikaliskt arrangemang inbjuds till 3-4 träffar med bibelförklaringar av ett
evangelium.
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I samarbete med Härnösands kommun ordnas några föräldraföreläsningar.

Större föreläsningar ordnas bland annat i samband med diakonins månad i september och
psykiatriveckan i november, där så är möjligt i samarbete med kommunen eller andra
intressenter.

En fördjupningsvecka arrangeras under fastans första del.

På kriminalvårdsanstalten Saltvik ordnas kortare samling kring trosfrågor för de olika
avdelningarna. Möjlighet finns till enskild andlig vägledning. Utbildning kring värderingar och
existentiella frågor genomförs för kriminalvårdens anställda, som också inbjuds till de
retreater som anordnas i pastoratet.

Militärpräst deltar vid Sjövärnskårens sommarläger. En dag kring stress och krishantering.
genomförs för rekryterna, som även erbjuds samtalskvällar om tro och livsfrågor.

Domkyrkoförsamlingen

Daglediga föräldrar och deras barn inbjuds till "Stor & Liten” t-Fe två gånger i veckan.

En kombinerad minior- och juniorgrupp träffas en gång i veckan.

Förskolebarn och elever på skolor inom församlingen inbjuds till adventsvandringar (åk 3),
julspel (förskola och åk 1), påsksamlingar (förskola och åk 2), Bibeläventyret (åk 4) och
kyrkopedagogiska vandringar/aktiviteter i domkyrkan (åk 1-6).

En samtalsgrupp med utgångspunkt i Frälsarkransen träffas dagtid.

På kvällstid inbjuds till bibelstudium och livsnära samtal utifrån kommande söndags texter.

Kristen djupmeditation äger rum i domkyrkan efter kvällsmässan på torsdagar och på Vårsta
varje onsdag. Grundskolor erbjuds Nallemeditationer i domkyrkan.

En gång i månaden inbjuds till teckenspråkigt After Work med något tema/föreläsning.

För personer som vill veta mer om kristen tro eller önskar konvertera ordnas undervisning i

kristen tro.

Hemsö församling

Häggdångers församling

En kombinerad minior- och juniorgrupp träffas fyra gånger i slutet av vårterminen.

Elever på Häggdångersskolan erbjuds minst en årlig kontakt, med förskolebesök av
pedagoger, kyrkvandring (förskoleklass), julspel (åk 1), påskvandring (åk 2), samling kring
Gyllene regeln (åk 3), Bibeläventyr (åk 4), Allhelgonavandring (åk 5), samling med etikfrågor
(åk 6).

En samtals-/studiegrupp träffas fyra gånger per termin.

ål?
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Högsjö församling

Daglediga föräldrar och deras barn inbjuds till ”Stor & Liten" en gång i veckan.

En kombinerad minior- och juniorgrupp träffas en gång i veckan under vårterminen.

Elever på Hälledalsskolan erbjuds minst en årlig kontakt, med förskolebesök av pedagoger,
kyrkvandring (förskoleklass), julspel (åk 1), påskvandring (åk 2), samling kring Gyllene regeln
(åk 3), Bibeläventyr (åk 4), Allhelgonavandring (åk 5), samling med etikfrågor (åk 6).

En eller flera aktivitetsdagar ordnas för sportlovslediga barn.

En bibelstudiegrupp träffas fyra-fem gånger per termin. I samband med fredagssamlingar en
gång i månaden (se diakoni) förbereds en kommande söndags gudstjänst med bl a samtal
om söndagens texter.

Helgen före midsommar genomförs en pilgrimsvandring från gamla kyrkan till Flattoms
fäbodar, där mässa firas.

Stigsjö församling

Daglediga föräldrar och deras barn inbjuds till "Stor & Liten” en gång i veckan.

En kombinerad minior- och juniorgrupp träffas en gång i veckan.

Elever på Brunne skola erbjuds minst en årlig kontakt, med förskolebesök av pedagoger,
kyrkvandring (förskoleklass), julspel (åk 1), påskvandring (åk 2), samling kring Gyllene regeln
(åk 3), Bibeläventyr (åk 4), Allhelgonavandring (åk 5), samling med etikfrågor (åk 6).

En bibelstudiegrupp träffas fyra-fem gånger per termin.

Tillsammans med Hässjö församling genomförs en pilgrimsvandring mellan Hässjös och
Stigsjös kyrkor.

Säbrå församling

Daglediga föräldrar och deras barn inbjuds till "Stor & Liten" en gång i veckan i Kyrkkällan.

En miniorgrupp och en juniorgrupp träffas en gång i veckan i Kyrkkällan.

En kombinerad minior- och juniorgrupp träffas en gång i veckan under höstterminen i

församlingsgården.

Elever på Älandsbro skola och Bondsjöskolan erbjuds minst en årlig kontakt, med
förskolebesök av pedagoger, kyrkvandring (förskoleklass), julspel (åk 1), påskvandring (åk 2),
samling kring Gyllene regeln (åk 3), Bibeläventyr (åk 4), Allhelgonavandring (åk 5), samling
med etikfrågor (åk 6).

En samtaIs-/studiegru pp träffas fyra gånger per termin.

Viksjö församling

I samarbete med Viksjö framtid inbjuds daglediga föräldrar och deras barn till "Stor & Liten”
en gång i veckan, verksamheten leds av ideella från Viksjö framtid.

/s
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Diakoni

Församlingsgemensamt

En öppen caféverksamhet bedrivs på Café Trädgårn, där människor med olika bakgrund och
livssituation kan mötas. Möjlighet finns till enskilda samtal med diakon. Genom volontärers
insatser kan caféet vara öppet även på lördagar. l samverkan med Härnösands kommuns
verksamhet "Omsorgen om funktionshindrade" inbjuds till Café Mötesplats för-psykiskt
funktienshi-nekade ungdomar och unga vuxna. Vid nattvandringar med Vuxna på stan
fungerar caféet som värmestuga och mötesplats.

Möjlighet finns till familjerådgivning genom Värsta.

Anhöriga som drabbats av sorg inbjuds till sorgegrupp.

På julafton och juldagen inbjuds till Jul i gemenskap för dem som vill fira jul tillsammans med
andra.

Militärpastorn harjulsamling i samband med garnisonens luciafirande.

Sommartid ordnar församlingarna en heldags utfärd föFsaml-ingsresa. För dem som inte
orkar åka på en längre resa ordnas en utflykter i närområdet.

På kriminalvårdsanstalten Saltvik finns möjlighet till själavård och stödjande samtal.
Personlig kontakt tas med nya häktade och intagna för att presentera verksamheten. Barn
som besöker intagna kan få ett mjukisdjur genom Nallejouren. En-besêksgw-pp-kan-besêka
miagna-eeh-aven-bjuela-pa-âka. Arbetet att komma igång med en besoksgrupp fortsätter. Två
gånger per år sjunger pastoratets personalkör på de olika avdelningarna. Samtliga intagna
fårjul- och påskgåvor.

Möjlighet till samtal och enskild själavård finns för rekryter, anställda inom Försvarsmakten
och hemvärnssoldater. Rekryter och anställda utbildas i sorg- och krishantering.

Domkyrkoförsamlingen

Möjlighet finns till samtalsstöd och hembesök. Vid behov används tolk för att möjliggöra
samtalen. Under året startas en diakonigrupp som under diakons ledning gör diakonala
insatser, bla hembesök. Under AlIhelgonahelgen finns möjlighet till samtal vid öppen
kyrka/kapell. En-samêalsgrupp-med-temalHalsa-fer-Sjalenltnaffas-H-gangep

För människor sem-lever-i-utsatt-het i utsatta Iivssituationer erbjuds frukost två gånger i

veckan, en dag i veckan på Café Trädgårn och en dag i församlingsgården/körrummet.
Församlingen deltar-i ansvarar för VIS-verksamheten (Välgörenhet Istället för Svinn), där
skänkt mat delas ut till människor som lever i utsatthet. Några kortare utfärder ordnas för
människor med missbruksproblem.

För-asylsökande-eeh-andra-irwand-Fare lnom integrationsverksamheten anordnas aktiviteter
som spräkcafé, läxläsning, familjeträffar, mamma-Sebamtpäffar, lovdagsaktiviteter och
hantverksgrupper. Vid en internationell festmiddag eeh-inspirat-iensveekan medverkar en
Världens-kêr-eeh-musikgru-pp- en sång- eller musikgrupp. För barn och ungdomar
asylprocessen ellerI som nyligen fått uppehållstillstånd inbjuds till stödjande samtalsgrupper

A5
”
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'-'Bam-i-väntan-bam-i-startl. Möjlighet till personligt stöd finns genom samtal och et-t fadder-
/vänfamiljer. ssyäem-ldeeuaâem-deltaekñyktmgvedeamhetenatbádasiwmhka
uppgifter. Information om Svenska kyrkan, dess tro och lära samt emförsamlingens
verksamhet, liksom gudstjänstagendor, finns tillgänglig på de inom församlingens mest
förekommande språken.

För att främja samvaro och gemenskap ordnas olika mötesplatser som SamtaLpå-gånngat
&-P-Fat, Gemenskapsträff, handarbetsgrupp Sy och sticka, Hantveickst-Fäff Väv- och
snikargrupp på Värsta slöjd, teckenspråkigt sommarcafé och Allsång på domkyrkotrappan.

Församlingsbor som fyller 80, 85, 90, 95, 100 och däröver inbjuds vid två tillfällen under året
till en gemensam jubilarfest.

Hemsö församling

Möjlighet finns till samtalsstöd och hembesök.

För daglediga ordnas två träffar "Mat & Prat" per termin. De äldres dag kombineras med

uppmuntransdag för ideella medarbetare. Under några sommarveckor ansvarar
församlingsrådet för sommarcafé i församlingshuset med öppethållande av kyrkan.

Församlingsbor som fyller 80 är inbjuds till en gemensam 80-årsfest i Säbrå. Uppvaktning
genom hembesök görs för dem som fyller 85, 90, 95 och däröver. Julblomma delas ut till

församlingsbor som fyllt 75 år.

Häggdångers församling

Möjlighet finns till samtalsstöd och hembesök. Under AIIheIgonaheIgen finns möjlighet till
samtal vid öppen kyrka.

I samarbete med De Gamlas Vänner inbjuds till sopplunch en gång i månaden.

Församlingsbor som fyllt 65 år inbjuds till Seniorernas dag i september.

Församlingsbor som fyller 80 år inbjuds till en gemensam 80-årsfest i Säbrå. Uppvaktning
genom hembesök görs för dem som fyller 85, 90, 95 och däröver. Julblomma delas ut till

församlingsbor som fyllt 85 år.

Högsjö församling

Möjlighet finns till samtalsstöd och hembesök. Under året bildas en besöksgrupp med

frivilliga som kan besöka äldre och ensamma iförsamlingen. Under Allhelgonahelgen finns

möjlighet till samtal vid öppen kyrka.

. . . . . . En fredagsförmiddagI

månaden inbjuds till träff för dagledigaI församlingsgården med olika aktiviteter. Träffen
avslutas med sopplunch, dita'ven deltagarnaI Stor & Liten kan ansluta.
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Församlingsbor som fyller 80 år inbjuds till en gemensam 80-årsfest i Säbrå. Uppvaktning
genom hembesök görs för dem som fyller 85, 90, 95 och däröver. Julblomma delas ut till
församlingsbor som fyllt 80 år.

Stigsjö församling

Möjlighet finns till samtalsstöd och hembesök. Diakonigruppen ansvarar bl a för utdelning av
julblommor och för Allhelgonahelgens öppen kyrka, med möjlighet till samtal.

Onsdagsträffen samlas varannan vecka. Församlingsbor som fyllt 65 år inbjuds till
Seniorernas dag.

Församlingsbor som fyller 80 år inbjuds till en gemensam 80-årsfest i Säbrå. Uppvaktning
genom hembesök görs för dem som fyller 85, 90, 95 och däröver. Julblomma delas ut till
församlingsbor som fyllt 85 år.

Säbrå församling

Möjlighet finns till samtalsstöd och hembesök. Under Allhelgonahelgen finns möjlighet till
samtal vid öppen kyrka. Underjuli månad fungerar Ioppisen i bagarstugan som en diakonal
mötesplats, där ideella medarbetare ansvarar för öppethållande och fika.

F.. I"| I I I' I I 'I E"|;II"II.
På Servicehuset i Älandsbro ordnas Sång- och lässamling varannan vecka. För boende på
demensboendet Älandsgârden ordnas kortare samlingar varannan vecka. Församlingsbor
som fyllt 70 år inbjuds till Seniorernas dag.

Församlingsbor som fyller 80 år inbjuds till en gemensam 80-årsfest i Säbrå. Uppvaktning
genom hembesök görs för dem som fyller 85, 90, 95 och däröver. Julblomma delas ut till
församlingsbor som fyllt 85 år.

Viksjö församling

Möjlighet finns till samtalsstöd och hembesök. Under Allhelgonahelgen finns möjlighet till
samtal vid öppen kyrka.

På Viksjö servicehus inbjuds till samtalsgrupp varannan vecka. Församlingsbor som fyllt 65 år
inbjuds till Seniorernas dag.

Församlingsbor som fyller 80 år inbjuds till en gemensam 80-årsfest i Säbrå. Uppvaktning
genom hembesök görs för dem som fyller 85, 90, 95 och däröver. Julblomma delas ut till
församlingsbor som fyllt 85 är.

ri
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Mission (med ekumenik och internationellt arbete)

Församlingsgemensamt

Pastoratet deltar i HKS (Härnösands Kristna Samarbetsråd) och dess verksamhet samt även
vid andra ekumeniska arrangemang. Ekumeniska samlingar sker bl a på Världsböndagen och
som nyårsbön på nyårsafton. Med Ängekyrkan inom Equmeniakyrkan sker ett samarbete
inom ramen ”Två kyrkor”. Arbetet med VIS (Välgörenhet Istället för Svinn) görs i ekumenisk
samverkan.

Kontakter tas för att bygga relation med en vänförsamling.

En ACT-grupp träffas på kvällstid för studier om internationella frågor och engagemang för
ACT Svenska kyrkan. Möjlighet finns för ombud för ACT Svenska kyrkan och SKUT att delta i

stiftets idédag och andra inspirationsdagar. Möjlighet finns att få bidrag för deltagande i av
stiftets anordnade livsresor för ideella.

På kriminalvårdsanstalten Saltvik finns möjlighet till kunskap om kristen tro genom utdelning
av Biblar, bönböcker och andra böcker om tro och liv (på olika språk) samt genom
prenumeration av Kyrkans Tidning till häktet.

Domkyrkoförsamlingen

Gudstjänsterna på äldreboenden inom församlingen sker i samverkan med övriga kyrkori
Härnösand.

På dagtid träffas en internationell grupp som arbetar för att främja ACT Svenska kyrkans och
SKUTs verksamhet. Gruppen ansvarar för några kyrkkaffen per termin, varav två gånger i

biskopsgården. Särskilda satsningar görs under de olika insamlingsperioderna med bl a

våffeldag, vår- och höstcafé samt julbasar.

Några temadagar/församIingsaftnar med internationellt tema ordnas. l-sambaad-med
mspwat-iensveekan Under hösten inbjuds till en internationell fest.

Guidningar i domkyrkan genomförs av katedralvärdar under hela året, både i samband med
besök av kryssningsfartyg och efter önskemål från grupper eller enskilda.

Hemsö församling

Våffeldag ordnas till förmån för ACT Svenska kyrkan.

Häggdångers församling

En gång per termin inbjuds till internationellt café till förmån för ACT Svenska kyrkan/SKUT.

Högsjö församling

En internationell grupp är med och genomför olika arrangemang, däribland några
församlingsaftnar till förmån för ACT Svenska kyrkan/SKUT i anslutning till de olika

insamlingsperioderna.
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Stigsjö församling

Tillsammans med Stigsjö Filadelfiaförsamling firas 2-3 ekumeniska gudstjänster.

Församlingens olika grupper ordnar en fasteauktion till förmån för ACT Svenska kyrkan. På
Tacksägelsedagen ordnas skördeaktion, också det till förmån för ACT Svenska kyrkan.

Säbrå församling

I Kyrkkällan inbjuds en gång per termin till internationellt café till förmån för ACT Svenska
kyrkan/SKUT. Underjuli månad ordnas loppis i Bagarstugan till förmån för ACT Svenska
kyrkan och dess Ko-kalv-projekt.

Viksjö församling

Tillsammans med Stigsjö Filadelfiaförsamling firas nationaldagsgudstjänst på
hembygdsgården.

Till förmån för ACT Svenska kyrkan anordnas under fasteperioden en församlingsträff och på
Tacksägelsedagen en Skördefest.

.g
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Församlingsrådets kommentarer till 2019 års verksamhet och förslag
till verksamhetsåret 2020

Knapp Bertil Eriksson:

1/3 = första sidan, tredje stycket

1/3
Hur stort blev utfallet av ”Gudstjänst med små och stor”?

1/7
Hur kommer det sig ojämnheten i tjänstgöring av vigningstjänstgörande vid Gudstjänstema i
Domkyrkan. I somliga fall tjänstgör en präst och en diakon. I andra fall två präster och en
diakon. I ytterligare fall enbart en tjänstgörande präst.

2/3 - Domherrama
En mer riktad rekrytering, exempelvis så som Bengt Isaksson genomförde den, torde ge ett
nog så bra resultat.

6/8
Då jag läser att Café Dama blev så lyckat borde en sådan verksamhet fortsätta.

6/9

(språklig petitess) Jag påstår att det inte finns något som heter starta upp.

'_7_/4
Ar brist på utåtriktad information som gjort att antalet stödpersoner är lågt?

/-/

22/5
Utdelandet av dopgåvor på kvällstid verkar vara en bra idé.

Hela dokumentet visar på en gedigen och omfattande verksamhet som jag blir både
imponerad och stolt över.

/Knappen
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Gunnel Ersson:

Hej på er!
Här kommer mina kommentarer:
- Vi har ett rikt utbud på "aktiviteter".
Aila gör ett fantastisktjobb.
Engagerade medarbetare, förtroendevalda och volontärer.
Det kan dock upplevas lite spretigt och ibland är det svårt att hitta de aktiviteter som

erbjuds.
Ett tips som Birgitta Nordin gav oss är att ha samlingsnamn för aktiviteter.
- Högmässor/Gudstjänster
- Själ och hjärta (eller annat samlingsnamn) här läggs alla bibelstudier,
gemenskapsträffar, Mat och prat mm mm
- Barn och ungdom
- Flykting/asyl/nysvenskar (ett övergripande namn tas fram) här läggs samtliga aktiviteter
in Cafe Dama, Trädgårns aktiviteter, övriga aktiviteter som bedrivs
- ACT Svenska kyrkan och SKUT

Finns en massa rubriker till, men ni förstår nog vadjag menar.

Sedan noteradejag att vid genomgång av dokumentet att ordet tidsbrist och ej

genomfört förekom på några ställen. Känns som församlingsinstruktionen blir viktig för
att ta ett samlat grepp om vad som kan och ska genomföras. Kanske bättre att sänka
ribban lite och sen öka...,

FÖLJANDE HAR EFTERFRÅGATS
-Alphakurser
- Andlig dans

Ja det var vadjag spontant kom på

Ha en fortsatt skön helg

May the Lord be with You allO
Gunnel
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Marie-Louise Nilsing

Hej Cristina!

Här får du ett par synpunkter från mig.

1. Gudstjänster.
- Högmässan ska ha en klar och enhetlig liturgi oavsett vem som är Iiturg. Det är en Domkyrka!
- Bra med ett utbud som vänder sig till olika kategorier när det gäller övriga gudstjänster.
- Det vore fint om vi kunde ha ett par gudstjänster per år där alla åldrar möts, gärna med föräldrar och
barn i förberedelsearbetet.

2. Kontinuerlig Undervisning. Viktigt!
- Erbjudande om vad kristen tro är och fördjupning.
Målgrupper: Sökare (tex Alfa grupper) , Nyomvända svenskar, konvertiter, erfarna kristna som vill

fördjupa sin tro.

Vänliga hälsningar
Marie-Louise
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Rolf Lundholm:

Hej Tina här kommer mina funderingar

Först vill jag bara konstatera vilken stor, viktig och bra verksamhet som församlingen har haft
under 2019.

Finns fn ingen anledning att den inte ska fortgå vara lika bred. Även om man ser till
omvärlden och vad som händer runt omkring oss.

Bra om musikgudstjänsterna med stora och små kan utvecklas.

Kanske Iekmannaledda gudstjänster/mässor kan provas. Speciellt vid ungdomsgudstjänster.

Hoppas att kyrkkaffe kan utvecklas i kyrkorummet

Viktigt att vi fortsätter arbetet med de asylsökande. En grupp som behöver stöd.

Ang musikverksamheten håller den mycket hög klass. Både internt och när vi upplåter våra
lokaler till andra. Körerna håller hög klass där domkyrkokören står ut
Bra med alla barnkörer.

Speciellt viktigt är arbetet med barn och ungdomar.

Skolverksamheten och speciellt kontakten med skolorna är naturligtvis både värdefull och

gälgnöjligt bör den utvecklas.

Samtalsgrupper är bra.
Kanske nån undervisning i bibeln och det symbolspråk som finns där.

Diakonin harju en särskilt viktig roll. Där ärju diakonerna väl insatta och gör ett bra jobb.
Vuxengrupper finns av olika slag.

Med minskade resurser framöver får vi ändå hoppas att verksamheten kan fortgå i stort som
den gjort 2019.

Rolf Lundholm
Församlingsrådet ordförande

§
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Birgitta Lundholm:

Läst å tänk
Vilken Bra verksamhet som bedrivs inom Vår Församling!
Imponerad över bredden ”

i all enkelhet”

Fortsättningen 2020 kan växa fram i trygghet

Ett Viktigt uppdrag till oss alla ÄR
att Vi ser varandra och visar Att vi bryr oss om Varandra
Nya personer som går in i vår kyrka
ATT BLI SEDDA*
efter Trons Väg
AMEN
Biggang
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Gudstjänster och kyrkliga handlingar
Gudstjänsten är en mötesplats mellan Gud och människor.

Långsiktiga mål
Vi firar olika typer av gudstjänster på olika tider, vardag som helg, med
målet att flera människor ska bli gudstjänstfirare.
Gudstjänsterna präglas av ett rikt och varierat musikliv.
Pastoratets huvudgudstjänst firas som högmässa i domkyrkan varje kyrk-
lig helgdag. För övriga gudstjänster i församlingarna är den huvudsakliga
formen gudstjänst eller mässa.
Domkyrkans gudstjänster speglar uppdraget att vara stiftskyrka och alla
Härnösandsbors kyrka samt det nationella och internationella intresset
för alla domkyrkor.
Vi prioriterar arbetet med planering, genomförande och uppföljning av
kyrkliga handlingar, så att det i grunden finns en samstämmighet i utfö-
randet, bl a för dem som väljer dop och vigsel i domkyrkan därför att det
är en katedral.
Pastoratets doppastoral styr rutiner kring inbjudan till, genomförande av
och uppföljning efter dop.
Erbjudande om dop finns för människor i alla åldrar.

Kortsiktiga mål
Ha ett varierat utbud av gudstjänster utspritt över hela veckan och året.
Alla gudstjänster är väl förberedda.
Varje församling utvecklar gudstjänstlivet utifrån sina förutsättningar och
utmaningar.
Utöka barns och ungdomars delaktighet i gudstjänsten.
Underlätta för barnfamiljer att kunna fira gudstjänst.
En ökad medverkan i gudstjänsten av människor med funktionsvariat-
ioner och annan kulturell bakgrund.
Beakta miljö- och hållbarhetsfrågor i arbetet i och kring alla gudstjänster
och kyrkliga handlingar. För att som kyrka vara i framkant i dessa frågor
utarbetas en tydlig plan som alla kan följa.
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Undervisning och lärande

Kristen undervisning är ett växande på dopets grund som börjar med barnen
och fortsätter livet igenom.

Långsiktiga mål
Möjlighet finns för människor i alla åldrar att reflektera över och samtala
kring frågor om tro och liv.
Under ett läsår erbjuds alla elever/klasser i för- och grundskola en kon-
takt med Svenska kyrkan.
Barnkonsekvensanalys genomförs i alla strategiska beslut av långsiktig
karaktär.
Satsningar görs för att öka kunskapen om kristen tro hos unga vuxna och
medelålders.

Kortsiktiga mål
I all barnverksamhet förmedla den kristna tron genom sång/psalm, be-
rättelser, bön, samtal och andra metoder.
Stödja och uppmuntra föräldrar att vilja samtala om tro med sina barn.
Fram t o m 2021 utveckla verksamheten med att möta skolklasser med
en strategi för hur alla elever i hela pastoratet ska nås av en kontakt med
Svenska kyrkan. .

l allt ungdomsarbete erbjuda en fördjupad kunskap om vad det innebär
att vara kristen.
Utveckla arbetet med kristen undervisning för vuxna.
Hitta nya vägar att nå ut med undervisning för unga vuxna.
Ge möjlighet i alla församlingar att i en liten grupp samtala om tro och
liv.

\

Med utgångspunkt i kristen tro ta ansvar för miljö och hållbar utveckling,
i alla verksamheter.
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Diakonal verksamhet
Diakoni är den kristna församlingens livsstil och alla döptas uppgift.

Långsiktiga mål
Svenska kyrkan Härnösand skapar sammanhang där hopp, gemenskap,
tro, kraft och glädje kan gro och växa.
l mötet med såväl enskilda som grupper strävar vi efter att ge erfaren-
heter av att Guds nåd och kärlek alltid är större än vi kan förstå.
Diakoni utformas med Jesu liv och tjänst som förebild. Den utgår från en

helhetssyn på kyrka och samhälle och söker vägar till samarbete och
samverkan med olika aktörer i samhället.
Församlingens diakoni utgår från altaret/gudstjänsten (vertikal trosdi-
mension) och en analys av samhället (horisontell samhällsdimension) och
leder till konkreta insatser till stöd för människor i olika livssituationer
präglade av utsatthet.
Diakonin är ifrågasättande, stödjande, vägledande, uppbyggande, lä-
kande samt upprättande till sin karaktär och svarar mot de mest utsattas
behov, både vad gäller den uppenbara och den dolda nöden.

Kortsiktiga mål
Ge människor tillfälle till enskilda samtal.
I den enskilda själavården ge människor i alla åldrar möjlighet att reflek-
tera över sitt eget liv i relation till den kristna tron.
Sprida budskapet att möjligheten till enskild själavård finns.
Inbjuda till mötesplatser för social samvaro och samtal.
Fördjupa och utveckla befintliga mötesplatser som ger sammanhang och
gemenskap.
Vara en profetisk röst i församling och samhälle. Kyrkan vägar stå upp
och ta ställning i svåra frågor.
Utveckla samarbete och relation till kommun och andra myndigheter
Underlätta för ett ideellt diakonalt engagemang i församlingarna.

1272:7
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Mission
Mission är Guds sändning i världen och innefattar allt den världsvida kyrkan är
och gör.

Långsiktiga mål
0 Verka för att Jesus Kristus blir känd och älskad av allt fler i Härnösand.
0 ACT Svenska kyrkan prioriteras som kollektändamål och vid särskilda in-

samlingar. .

Det internationella engagemanget hålls samman i en gemensam inter-
nationell grupp med mötesplatser i de olika församlingarna. Detta under-
lättar också samverkan vid de större insamlingsperioderna under kyrkoå-
ret.

Kortsiktiga mål
l dialog tolka den kristna tron på olika arenor i närsamhället.
Ge möjlighet för människor från andra kulturer och religioner att lära
känna den kristna tron.
Skapa kontaktytor med närsamhället
Utveckla vänstifts- och vänförsamlingsrelationer.
Delta aktivt i ACT Svenska kyrkans insamlingskampanjer
Motverka klimatförändringarnas globala verkan.
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Volontärverksamhet

Långsiktigt mål
0 En samordning och gemensam strategi för volontäruppdrag i församling-

arna utvecklas med målet att eekså öka antalet volontärer.
0 Rekrytera volontärer ur alla åldersgrupper för att spegla församlingarnas

mångfald.

Kortsiktiga mål
0 Göra en inventering av vilka olika volontäruppdrag som kan erbjudas i de

olika församlingarna.
0 Antalet ideella medarbetare ökar i varje aspekt av den grundläggande

uppgiften (Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission)

Ekumenisk verksamhet

Långsiktigt mål
0 Ekumenisk samverkan i församlingarna uppmuntras.
0 Vi har en interreligiös öppenhet.

Kortsiktiga mål
0 Bedriva ekumenik, vara aktivt verksam i Härnösands Kristna Samarbets-

råd (HKS).
0 Vid behov förmedla kontakt till andra samfund än kristna, t ex inom insti-

tutionssjälvavården.
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Övrig kyrklig verksamhet
Övrig kyrklig verksamhet utgörs av sådant som inte direkt kategoriseras av den
grundläggande uppgiften; Konsert, krisberedskap och samverkansaktiviteter,
serviceverksamhet samt verksamhet som är skattepliktig rörelse såsom café,
servering och lokaluthyrning.

Långsiktigt mål
0 Möjliggöra verksamheter som svarar mot behov från den egna organisat-

ionen och externa samarbetspartners.
0 Utveckla krisarbetet så att Härnösands pastorat blir en efterfrågad part-

ner av andra samhällsviktiga aktörer.

Kortsiktiga mål
0 Utveckla konsert- och kulturverksamhet i dialog med gudstjänst, under-

visning, diakoni och.
0 Utveckla näringsverksamheterna som stöd för egen verksamhet och som

resurs för externa kunder.
0 Utveckla visningsverksamheten som kontaktyta mot kultur, skola och be-

söksnäring.
0 Utveckla och utöka den goda dialog som redan finns med andra sam-

hällsviktiga aktörer.
0 Beakta miljö- och hållbarhetsfrågor i övrig kyrklig verksamhet.
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Styrning och ledning

Långsiktiga mål
Pastoratets kyrkoråd och dess ledning styr och leder Svenska kyrkans ar-
bete genom att upprätta styrdokument, beslutsordningar och övriga an-
visningar.
Genomföra prioriteringar till förmån för de verksamheter som har störst
förutsättningar att leda till långsiktig utveckling. Förvalta pastoratets till-
gångar så att dess ekonomi blir långsiktigt hållbar och resurserna an-
vänds till bästa stöd för verksamheternas funktion.
Följa och utvärdera pastoratets verksamheter och stödfunktioner med
avseende på utveckling av kyrkans grundläggande uppgift och verksam-
heternas uppställda mål.

Kortsiktiga mål
Bistå alla förtroendevalda med erforderlig utbildning för sitt uppdrag.
Fortsätta arbetet med framtagande och styrdokument, policydokument
och rutindokument.
Slutföra arbetet med Omvärldsanalys, Församlingsinstruktion och Lokal-
försörjningsplan.
Utveckla organisationsformer och utbilda i ledarskap.

hå?
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Stödjande verksamhet
I den stödjande verksamheten ingår all administrativ personal samt kommuni-
katörer, vaktmästare och värdinnor.

Långsiktiga mål
Ge service till övriga verksamheter och utveckla processerna så att tid fri-
görs till de grundläggande uppgifterna.
Den stödjande verksamheten bidrar till att personal, fastigheter och eko-
nomi utvecklas, förvaltas och brukas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Kortsiktiga mål
Öka kunskapen i pastoratet om de stödjande verksamheternas ansvar
och funktioner.
Säkerställa att policys, anvisningar och rutiner tolkas och används på
samma sätt inom hela pastoratet.
Intern och extern kommunikation sker i enlighet med framtagen kommu-
nikationsplan.
Arbeta vidare med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Ge ökad kännedom om miljö- och hållbarhetsarbetet och fördjupa kun-
skap om väsentliga miljöaspekter.
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Fastighetsverksamheten
Fastighetsverksamheten ska tillgodose de behov som finns för nyttjande av
våra lokaler, internt och externt genom att planera och budgetera underhåll,
om- och tillbyggnader.

Långsiktiga mål
De fastigheter som ägs av pastoratet och som ska finnas kvar, ska vara
väl underhållna och anpassade utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspek-
tiv
En långsiktig planering av underhåll
Möjliga bidrag söks alltid.
Kulturarv, lagar och regler beaktas i fastighetsverksamheten.
Kulturarv och traditioner förvaltas på ett ansvarsfullt sätt så att även
framtida generationer kan ta del av dem.

Kortsiktiga mål

I alla investeringar, underhåll och om- och tillbyggnader beaktas särskilt
miljö- och hållbarhetsfrågor. -

Arbetet med lokalförsörjningsplan slutförs under 2021.

få;
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Begravningsverksamheten

Uppdrag
Riksdagen har gett Svenska Kyrkan i uppdrag att vara huvudman för begrav-
ningsverksamheten. Detta uppdrag innebär att i enlighet med Begravningsla-
gen och styrande regelverk anordna och hålla allmänna begravningsplatser .

samt att sköta tillhörande administration, service och myndighetsutövning.

Långsiktiga mål
- Verksamhetens alla uppgifter utförs på ett professionellt, effektivt och

miljöanpassat sätt. Detta ska göras omsorgsfullt med sikte på en hållbar
framtid, god service till allmänheten och en fortsatt utveckling av arbets-
miljöarbetet.

-
I varje församling finns en kyrkogärd/begravningsplats med en ask-
gravlund.

0 Miljön på kyrkogårdar och begravningsplatser är en säker miljö för både
besökare och medarbetare.

Kortsiktigt mål
0 Arbetet med gravstenssäkring fortsätter.
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Miljö och hållbarhet
Att ta ansvar för och skydda och vårda skapelsen är en omistlig och viktig del av
kyrkans uppdrag. Pastoratet ska arbeta efter Agenda 2030, globala mål för håll-
bar utveckling.

Långsiktiga mål
0 Pastoratet är, så långt det är möjligt, fossilfritt senast 2030.
0 Vårt miljö- och klimatarbete bidrar till att utveckla verksamheterna både

i församlingarna och dess fastigheter, såväl som på kyrkogårdarna.
0 Vi skapar förutsättningar för att kunna mäta mer och mer av vår verk-

samhets klimatpåverkan samt ta fram handlingsplaner och rutiner för att
minska vår miljö- och klimatpåverkan.

0 Planeringen för alla verksamheter utgår från för verksamheten tillämp-
liga kortsiktiga mål samt de övergripande målen i pastoratets miljöpolicy.

Kortsiktiga mål
Det är viktigt att komma ihåg att det finns även andra aspekter att ta hänsyn till
i miljöarbetet än enbart klimatet. Hållbarhetsarbetet ska även stärka den biolo-
giska mångfalden, värna ekosystemet, stå upp för rättvisa och fredliga arbets-
förhållanden och flera andra aspekter. Därför kan det se ut som att något mål
inte ger någon större påverkan på pastoratets klimatavtryck, men då finns må-
let med för att lyfta fram och värna något annan aspekt av miljöarbetet.

0 Genomföra en utbildningsinsats om Agenda 2030 och om hur vi kan
stärka vårt miljö- och hållbarhetsarbete.

0 Minska vår klimatpåverkan samt söka klimatsmarta lösningar.
0 Vid större ombyggnationer och underhåll alltid överväga miljö- och håll-

barhetsperspektiven.
0 Sträva efter att alltid välja klimatneutrala transporter när så är möjligt.
0 Avveckla all användning av produkter som leder till plastavfall. Den vik-

tigaste åtgärden är att minska plastanvändningen överlag och använda
förnybara material för förpackning. Viktigt för att nå detta mål är att
ställa krav på leverantörer av varor.

0 Genom en reviderad och antagen resepolicy, anvisning och rutin göra det
enklare för medarbetare och förtroendevalda att boka resor som är fos-
silfria.

0 Sträva efter att alla gruppresor i församlingsverksamheten i första hand
är fossilfria, i andra hand klimatkompenserade.
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Fortsätta arbetet mot att nå en så fossilfri maskinpark som möjligt. Fort-
satt övergång till batteridrift samt fortsatta inköp av maskiner som kan
köras på HVO (fossilfri diesel) är de viktigaste sätten att nå detta mål.
Öka användningen av Fairtrade och ekologiska livsmedel i samtliga verk-
samheter. Fairtrade och ekologiska livsmedel är inte per automatik mer
klimatsmarta. Däremot gynnar Fairtrade rättvisare produktionsförhållan-
den och ekologiska livsmedel den biologiska mångfalden, vilket är
'mycket viktiga saker att arbeta med.
Eftersträva att inledningsvis 50 % av alla blommor till vår- och sommar-
plantering levereras i komposterbar planteringskruka, alternativt fossil,
återvinningsbar planteringskruka. Det långsiktiga målet är 100 % kom-
posterbar planteringskru ka, alternativt fossil, återvinningsbar plante-
ringskruka. Detta mål är en del i att minska vår plastkonsumtion.
Under året erbjuda en studiecirkel som ger konkret hjälp till enskilda att
kunna minska sitt klimatavtryck. Att få samtala om klimatångest och få
redskap för att minska sitt klimatavtryck hänger ihop och är en del av att
vara kyrka.
Utarbeta en tydlig plan, som alla kan följa, för hur miljö- och hållbarhets-
frågor ska beaktas i den grundläggande uppgiftens olika aspekter.


