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Gudstjänst  
(se även specifik gudstjänstplan, som fastställs av kyrkoherden efter hö-
rande av församlingsråden) 
 
Pastoratsgemensam verksamhet under kyrkorådets ansvar 
Under året firas två gemensamma gudstjänster över församlingsgrän-
serna under beteckningen ”Gränslös mässa”, där pastoratets kyrkokörer 
medverkar. Dessa alternerar mellan församlingarna och 2017 är det 
Högsjö och Häggdånger som står som värdar. Vid en av de gränslösa 
mässorna samverkar pastoratets barnkörer med kyrkokörssångare. Un-
der året genomförs också ett gemensamt projekt med vuxenkörerna som 
avslutas med en gemensam musikgudstjänst. Beroende på ambitions-
nivå och ekonomiskt utrymme kan alternativt körprojektet samordnas 
med en av de gränslösa mässorna. 
Församlingarna deltar gemensamt i det ekumeniska arbetet i Härnösand. 
När ekumeniska gudstjänster anordnas genom Härnösands kristna sam-
arbetsråd (HKS) firas normalt inga gudstjänster i pastoratets församling-
ar. 
Övriga söndagar och kyrkliga helgdagar firas huvudgudstjänst i minst en 
av pastoratets församlingar. 
En inspirations-och utbildningsresa för kyrkvärdar och ev andra intresse-
rade anordnas, preliminärt till Trondheim. 
Möjlighet till kyrkskjuts/-taxi finns till gudstjänst i hemförsamlingen. Vid 
gemensamma gudstjänster gäller rätten till kyrkskjuts/-taxi inom pastora-
tet. 
På säkerhetsanstalten Saltvik firas gudstjänst regelbundet på de olika 
avdelningarna, i regel som mässa. 
 
Verksamhet under församlingsrådens ansvar 
I varje församling firas gudstjänster i enlighet med församlingsinstruktion 
och gudstjänstplan. Gudstjänsterna firas som huvudgudstjänster, musik-
gudstjänster och som övriga gudstjänster. Max 4 gånger per år och för-
samling kan huvudgudstjänsten firas som temamässa/-gudstjänst, där 
gudstjänstens samtliga moment kan utformas utifrån gudstjänstens 
tema. Huvud-, tema-, och musikgudstjänster firas normalt i resp försam-
lingskyrka (undantag, se nedan) eller som friluftsgudstjänst. Under vin-
terperioden (1 s e trettondagen – 5 s i fastan) firas gudstjänsterna nor-
malt i församlingshemmen, men vid t ex musikgudstjänster kan kyrkorna 
användas. Gudstjänst firas även regelbundet på äldreboenden inom pas-
toratet.  
Någon eller några pilgrimsvandringar med anslutande gudstjänster an-
ordnas. 
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Kyrkkaffe eller annan servering i samband med gudstjänst anordnas när 
så är möjligt/lämpligt. 
 
Säbrå 
Gudstjänst firas normalt varje sön- och helgdag, antingen i kyrkan eller i 
församlingsgården, där kvällsgudstjänst firas en gång i månaden i sam-
band med kristen djupmeditation. 8-10 gånger per år firas församlingens 
gudstjänst på Kyrkkällan, bl a i samband med dubbelhelger. Av guds-
tjänsterna på Kyrkkällan firas 3-4 ekumeniskt tillsammans med Pingst 
Härnösand. 
Församlingens gudstjänst firas som mässa 3-4 gånger i månaden. 
Gudstjänst firas en gång i månaden på Älandsbro servicehus. 
I församlingen finns kyrkokören Cantum Novum och barnkören Non-
Stop. 

Häggdånger 
Under perioden september-maj firas 1 huvudgudstjänst per månad. Varje 
månad anordnas också en musikgudstjänst (musik i höst/vinter/vår-kväll) 
och/eller en annan församlingsträff. Under advents- och jultid utökas 
gudstjänstutbudet. 
Sommartid firas gudstjänst två-tre gånger i månaden, varav några 
gånger i Barsvikens kapell. Dessutom arrangeras musik i sommarkväll 4-
5 vardagskvällar. Församlingens gudstjänst firas som mässa minst 10 
gånger under året. 
I församlingen finns Häggdångerskören och barnkören Singing Kidz. 
 
Hemsö 
Under perioden september-maj firas en gudstjänst i månaden, antingen 
som huvudgudstjänst eller musikgudstjänst. Gudstjänsten kan ersättas 
av annan församlingsträff 3-4 gånger/år. Under advents- och jultid utökas 
gudstjänstutbudet. 
Sommartid firas gudstjänst 3-4 gånger i månaden. 
Församlingens gudstjänst firas som mässa minst tre gånger under som-
maren och fyra gånger under den övriga delen av året. 
Församlingen har en gemensam kyrkokör med Högsjö församling. 
  
Stigsjö 
Under perioden september-maj firas normalt gudstjänst varje söndag. 
Ekumeniska gudstjänster med Filadelfia Stigsjö firas 3-4 gånger/år. I an-
slutning till familjeinriktade gudstjänster ordnas kyrkfrukost 4-5 gånger/år. 
Under året ordnas någon temagudstjänst med efterföljande samling. 
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Sommartid firas gudstjänst 3-4 gånger i månaden, varav tre gånger som 
musik i sommarkväll. I samverkan med Hässjö församling anordnas en 
pilgrimsvandring mellan Stigsjös och Hässjös kyrkor.  
Församlingens gudstjänst firas normalt som mässa, men 12-15 gånger 
under året som gudstjänst. Några gudstjänster firas gemensamt med 
Viksjö församling. 
Gudstjänst firas en gång i månaden på Brunnegården, dels på demens-
avdelningen Prästkragen, dels gemensamt för de övriga avdelningarna. 
I församlingen finns Stigsjökören och barnkörsgrupperna Sångis och 
Köris. 

 
Viksjö 
Under perioden september-maj firas gudstjänst i snitt var tredje vecka, 
antingen som huvudgudstjänst eller musikgudstjänst. Gudstjänsten er-
sätts av annan församlingsträff 3-4 gånger/år. Under advents- och jultid 
utökas gudstjänstutbudet. 
Några gudstjänster firas gemensamt med Stigsjö församling. 
Sommartid firas gudstjänst 2-3 gånger i månaden, varav tre gånger som 
musik i sommarkväll. I samband med en ev medeltidsmarknad på Väs-
tanå firas en medeltida mässa och möjlighet till lokal pilgrimsvandring 
erbjuds. 
Församlingens gudstjänst firas som mässa minst tio gånger under året. 
Några gudstjänster firas på Viksjö servicehus, särskilt sommartid och i 
samband med de större helgerna.  
I församlingen finns Viksjökören. 
 
Högsjö 
Under terminstid firas gudstjänst 2-3 gånger i månaden. Under advents- 
och jultid utökas gudstjänstutbudet. I samband med en familjegudstjänst 
firas dopfest.  
Sommartid firas gudstjänst 3-4 gånger i månaden, varav tre gånger som 
musik i sommarkväll. Sommarens gudstjänster firas normalt i gamla kyr-
kan. En pilgrimsvandring anordnas från gamla kyrkan till Flattoms fäbo-
dar där en avslutande mässa firas. 
Församlingens gudstjänst firas som mässa minst två gånger i månaden.  
En gång i månaden firas gudstjänst på Högsjögården.  
Församlingen har en gemensam kyrkokör med Hemsö församling. I för-
samlingens finns också en barnkör. 
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Undervisning 
 
Pastoratsgemensam verksamhet under kyrkorådets ansvar 
Genom skolprojektet erbjuds varje årskull t o m årskurs fem i förskolor 
och skolor inom pastoratet kontakt med kyrkan, antingen genom studie-
besök i kyrkan med t ex julspel, påskvandring, orgeläventyr och allhelgo-
navandring eller genom att personal från pastoratet kommer till skolan 
för t ex samlingar med bibeläventyret. Även vid de fotbollsskolor som 
anordnas i början av sommarlovet erbjuds medverkan av pastoratets 
personal. 
Konfirmandverksamhet sker i samverkan med domkyrkoförsamlingen, 
där ungdomarna i båda pastoraten erbjuds att välja mellan flera olika 
konfirmandgrupper. Landsförsamlingarna erbjuder en grupp där huvud-
delen av verksamheten sker på hemmaplan, med fyra lägerdygn. Kost-
naderna för ungdomar som deltar i annan församlings konfirmandverk-
samhet regleras genom clearingsystemet. Samverkan med domkyrko-
församlingen sker också kring utbildning av och verksamhet med unga 
ledare samt kring den gemensamma ungdomsgruppen. 
Satsningen på andlig vägledning i ignatiansk anda fortsätter med bl a 
öppna samlingar i samband med mässan ”Där tro, hopp och kärlek 
växer” samt enskilda samtal och retreater. 
Med anledning av reformationsjubileet anordnas en studiecirkel kring 
Luther och reformationen för kyrkvärdar och andra intresserade. 
Också verksamheten på Saltvik innehåller moment av lärande, framför 
allt i enskilda samtal. Under förutsättning att medel beviljas från Härnö-
sands stift genomförs även ett antal föreläsningar för personalen på 
Saltvik. 
 
Verksamhet under församlingsrådens ansvar 
I de församlingar där det finns underlag inbjuds barnen till minior- 
och/eller juniorgrupper. Verksamheten bedrivs antingen som fasta grup-
per under hela terminerna eller som projekt under kortare tid.   
Inför advent inbjuds till samlingar för skolorna i Häggdånger, Stigsjö och 
Högsjö. För Bondsjöhöjdens skola erbjuder pastoratet en adventssam-
ling på skolan.  
I både barnkörernas och kyrkokörernas verksamhet ingår moment av 
undervisning, men körernas verksamhet räknas huvudsakligen som 
gudstjänstverksamhet. Den musikaliska undervisningen omfattar även 
enskild undervisning, främst för orgelelever. 
Samtalsgrupper, bibelstudier och temakvällar kan anordnas i de olika 
församlingarna. Inslag av undervisning sker också i de olika diakonala 
grupperna. 
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Säbrå 
Miniorgrupper möts i församlingsgården och på Kyrkkällan. Juniorgrupp 
samlas på Kyrkkällan. 
Samlingar med kristen djupmeditation och samtal ordnas i samband med 
kvällsmässa i församlingsgården. 

Häggdånger 
För närvarande finns inget underlag för barngrupper.  
Under året fortsätter det ev studiearbete med inriktning mot yngre pens-
ionärer som förhoppningsvis kommer i gång hösten 2016.  
 
Hemsö 
-- 
 
Stigsjö 
Miniorer och juniorer samlas varje vecka i församlingshemmet. Till dessa 
grupper inbjuds även de invandrarelever som bussas till Brunne skola 
inifrån Härnösand. 
En temadag med föreläsning anordnas, ev ekumeniskt tillsammans med 
Stigsjö Filadelfia.  
 
Viksjö 
P g a att det finns så få barn i skolåldern genomförs inget barnprojekt 
under 2017. Ev kan en pysselträff för barn och föräldrar ordnas inför ju-
len. 
 
Högsjö 
Projekt på Utansjögården med verksamhet för barn i årskurs 1-5 perma-
nentas och utvidgas om möjligt till att omfatta även Hälledal.  
 
Diakoni 
 
Pastoratsgemensam verksamhet under kyrkorådets ansvar  
Pastoratets krisberedskap sker i samverkan med domkyrkoförsamlingen 
och i samråd med kommunens POSOM-grupp. En årlig beredskaps-
övning/genomgång genomförs. 
En beredskap finns för att kunna göra akuta diakonala insatser, exv för 
behövande EU-migranter. Pastoratet strävar också efter att vara en dia-
konins profetiska röst i samhället.  
Ekonomiskt bistånd till hjälpbehövande kan ske genom församlingarnas 
ändamålsbestämda medel i enlighet med gemensamma riktlinjer i pasto-
ratet. 
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Under förutsättning av fortsatt verksamhet med kyrkans familjerådgivning 
fortsätter även pastoratet sitt stöd, främst genom ett bidrag på 1:-
/kyrkotillhörig. 
Två gånger per termin anordnas pastoratsgemensamma familjekvällar i 
Säbrå. 
För sommarlovslediga barn erbjuds dagläger under en vecka. 
Möjlighet till enskilda samtal finns med präst och diakon. Präst som så 
önskar kan i mån av utrymme delta i telefonsjälavården i sin tjänst. 
Verksamheten på Saltvik är till stor del diakonal, genom bl a själavår-
dande samtal. 
Nyblivna änkor och änklingar inbjuds regelbundet till deltagande i sorge-
grupp, om möjligt i samverkan med domkyrkoförsamlingen. Vid behov 
kan sorgegrupp anordnas även för andra grupper av anhöriga. 
Under sommaren anordnas två församlingsresor till självkostnadspris. 
Församlingsbor som fyller 80 år under året inbjuds till en gemensam 80-
årsfest i pastoratet. Till festen erbjuds deltagarna möjlighet till skjuts.  
Kyrktaxi erbjuds till vardagsträffar inom den egna församlingen. 
 
Verksamhet under församlingsrådens ansvar 
I församlingar där det finns underlag inbjuds till Stor & Liten-träffar för 
barn och föräldrar eller dagbarnvårdare. Även genom andra aktiviteter 
möjliggörs för familjer att tillsammans delta i församlingens verksamhet. 
Med hjälp av strukturbidrag från Härnösands stift genomförs verksamhet 
med och för flyktingar och asylsökande i våra församlingar. 
Under perioden september-maj arrangeras vardagsträffar för äldre och 
andra daglediga och/eller församlingsaftnar/-träffar i de olika församling-
arna. 
I resp församling kan de äldre inbjudas till de äldres dag, antingen i form 
av seniorernas dag eller i kombination med en upptaktsdag som även 
riktar sig till församlingens ideella medarbetare. 
Genom församlingarnas blomsterfonder bekostas uppvaktning av äldre 
församlingsbor i samband med hembesök. Normalt sker uppvaktning vid 
85 och 90 års ålder och därefter i samband med varje födelsedag. För 
jubilar som väljer att inte delta i den gemensamma 80-årsfesten kan 
uppvaktning i stället ske vid ett hembesök. Inför julen görs också hembe-
sök med utdelande av julblommor till bl a de äldre i de olika församling-
arna. 
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Säbrå 
Stor och Liten-träffar ordnas på Kyrkkällan. 
Träffar för flyktingar anordnas på Kyrkkällan. Tankar finns att starta upp 
en ”Sticka-virka-sy-grupp” för invandrare och andra intresserade. 
Gemenskapsinriktade aktiviteter genomförs på ”servicehuset” i Älands-
bro och på Älandsgården 
Vardagsträff arrangeras en gång i månaden på Kyrkkällan. 
Inbjudan till seniorernas dag riktas till församlingsbor som fyllt 70 år. 

Häggdånger 
Församlingsträff ordnas någon gång per termin, t ex med sparkstafett. 
I samverkan med Härnösands anhörigcenter anordnas vardagsträffar 
under beteckningen ”Mötesplats Häggdånger” en gång i månaden.  
Inbjudan till de äldres dag skickas till församlingsbor som fyllt 65 år, sam-
tidigt som lunchen är en öppen lunch utan åldersgräns. Församlingsrådet 
ansvarar för utdelning av julblommor till församlingsbor som fyllt 85 år. 

Hemsö 
3-4 gånger/år ordnas församlingsträff, som ersätter söndagens 
gudstjänst. 
Till församlingens upptaktsdag skickas särskild inbjudan till församlings-
bor som är 65 år och äldre. Julblommor delas ut till församlingsbor som 
fyllt 70 år. 
 
Stigsjö 
Stor- och litengruppen har en inriktning med småbarnsmusik. 
De invandrarelever som bussas från Härnösand till Brunne skola inbjuds 
till församlingens barnverksamhet. 
Varannan onsdag inbjuds till vardagsträff (”Onsdagsträffen”).  
Inbjudan till seniorernas dag sker genom personligt brev till de som fyllt 
70 år, samt annonsering utan angiven åldersgräns. 
I församlingen finns en diakonigrupp, som bl a medverkar vid allhelgona-
helgens öppna kyrka och i utdelande av julblommor till de i församlingen 
som fyllt 80 år.  
 
Viksjö  
Brev skickas till barnfamiljer i församlingen för att nå ut med information 
om de pastoratsgemensamma familjekvällarna. 
Under terminstid inbjuds till vardagsträff (”Samtalsgruppen”) varannan 
vecka på ”servicehuset”. I stället för en månatlig gudstjänst på service-
huset medverkar präst och kantor vid åtminstone en träff per månad.  
I samarbete med Viksjö hembygdsförening ordnas stickcafé i försam-
lingshemmet varannan vecka. 
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Till seniorernas dag skickas personlig inbjudan till dem som fyllt 70 år, sam-
tidigt som lunchen är en öppen lunch utan åldersgräns. 
Församlingsrådet ansvarar för utdelande av julblommor till församlings-
bor som fyllt 75 år.  
 
Högsjö 
Stor & Liten-träffar ordnas i församlingsgården. 
Satsningen på ett aktivt flyktingarbete fortsätter, bl a genom gemen-
skapssamlingar, svenskundervisning och musikalisk verksamhet samt 
genom att flyktingarna ses som en naturlig del av församlingen i all verk-
samhet.  
Efter bl a familjegudstjänster anordnas kyrklunch för att uppmuntra ge-
menskapen i församlingen. Dessa och andra serveringar sker med ett 
ekologiskt hållbart förhållningssätt. 
Vardagsträffar ordnas i form av månatliga byamöten i Hälledal och Ut-
ansjö samt soppluncher i Hälledal. 
Kontakt hålls med HVB-hemmet i Hälledal för att möjliggöra stöd till in-
tagna och personal.  
Julblommor delas ut till dem som fyllt 80 år och däröver. En diakoni-
/besöksgrupp bildas. 
 
Mission (inkl ideella insatser och internationellt arbete) 
 
Pastoratsgemensam verksamhet under kyrkorådets ansvar 
Församlingarnas internationella ombud och SKUT-ombud samverkar i en 
internationell grupp i pastoratet, för inspiration och utbildning. Möjlighet 
ges till subventionerat deltagande i och resa till Världens fest i Västerås 
för ombud och andra intresserade. För unga ledare bekostas deltagan-
det till 100%.  
Vid dopgudstjänster i pastoratet ges gudstjänstdeltagarna möjlighet att 
stödja ett projekt i Burma/Myanmar kring vattenförsörjning och utbildning. 
Bokbord ska finnas i de olika kyrkorna/församlingshemmen. Genom 
samverkan mellan församlingarna sker ett snabbare utbyte av böcker på 
bokborden. 
En diakonal samverkansgrupp med församlingarnas diakonombud arbe-
tar för att inspirera till och visa uppskattning för ideella insatser i försam-
lingarna. 
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Verksamhet under församlingsrådens ansvar 
I samverkan med de internationella ombuden/grupperna/SKUT-ombuden 
anordnas olika samlingar och aktiviteter för insamling till och information 
om Svenska kyrkans internationella arbete resp Svenska kyrkan i utlan-
det. 
Olika aktiviteter kan ordnas för att sprida kunskap om kyrkan och dess 
budskap. 
Församlingsfest, upptaktsträff och/eller andra insatser kan anordnas för 
att lyfta och uppmuntra ideella insatser i församlingarna.  
 
Säbrå 
Församlingen stöder Svenska kyrkans ”Ko-kalv-projekt” i Tanzania med 
sommarloppis i bagarstugan vid pastorsexpeditionen. Insamling till ko-
kalv-projektet sker också bl a i samband med gudstjänster på servicehu-
set och vardagsträffar på Kyrkkällan. 
 
Häggdånger  
I samband med någon gudstjänst där kollekten går till Svenska kyrkans 
internationella arbete resp Svenska kyrkan i utlandet informeras särskilt 
om detta arbete, eventuellt av inbjuden gäst. 
 
Stigsjö 
Den internationella gruppen ansvarar för några kyrkkaffen. Under faste-
kampanjen görs den stora satsningen med onsdagsträffens fasteauktion. 
Församlingen stöder Svenska kyrkans projekt för byutveckling och flick-
ors skolgång i Egypten. 
Facebook används som ett medel för att sprida information om försam-
lingens verksamhet.  
Församlingsfest anordnas i samverkan med Viksjö församling 
Det ideella arbetet lyfts och tydliggörs, t ex genom olika temagudstjäns-
ter/-samlingar. Fortsatta insatser görs för att få med fler ideella medarbe-
tare i verksamheten, bl a genom att få fler som gör tillfälliga, tidsbegrän-
sade insatser. 
 
Viksjö 
Under fastekampanjen ordnas dels en fettisdagsfest, dels en internation-
ell kväll med Viksjökören som inbjudare. Under hösten ordnas också, i 
samverkan med Viksjökören och Viksjö hembygdsförening, en skörde-
fest till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. 
”Kyrkans och kyrkogårdens dag” anordnas också 2017.  
Församlingsfest anordnas tillsammans med Stigsjö. 
Fortsatta insatser görs för att få med fler ideella medarbetare i verksam-
heten, för t ex anordnande av kyrkkaffen. 
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Högsjö 
I församlingen anordnas 4-5 församlingsaftnar, i första hand med fokus 
på det internationella arbetet. I församlingen finns en internationell grupp, 
som planerar och genomför församlingens informations- och insamlings-
aktiviteter för det internationella arbetet. 
 
Övrig verksamhet  
(Stödjande verksamhet och verksamhet som inte är en del av församling-
ens grundläggande uppgift) 
 
Pastoratsgemensam verksamhet under kyrkorådets ansvar 
Servering vid minnesstund erbjuds i de olika församlingshemmen. För-
samlingshemmen upplåts utan kostnad vid minnesstund efter begrav-
ningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning samt till samlingar efter dop-
gudstjänster och vigselgudstjänster i Svenska kyrkans ordning.  
Information om församlingarnas verksamhet sker i enlighet med inform-
ationsplan, med bl a predikoturer i Tidningen Ångermanland, månadsan-
nonser i Yippie, information på hemsidan och på Facebook samt genom 
affischer och månadsbroschyrer.  
Arbetet med att ta fram enkla informationsblad om pastoratets kyrkor 
fortsätter. 
 
Verksamhet under församlingsrådens ansvar 
Om församlingsråden beslutar att anordna konfirmandjubileum kan ev 
kostnader eller ekonomiskt stöd till jubileum som anordnas av jubilarerna 
själva tas från församlingsrådens medel för oförutsedda utgifter eller ev 
ändamålsbestämda medel. 
 
Säbrå 
Inbjudan till konfirmandjubileum skickas ut. Jubileum förekommer i mån 
av intresse från konfirmanderna.  

Stigsjö 
Konfirmandjubileum anordnas om intresse anmäls av konfirmanderna. 
 
Viksjö 
Församlingen inbjuder och anordnar fortsättningsvis konfirmandjubileum 
vart tredje år. 2017 inbjuds jubilarer som konfirmerades 1966-1968. 
  


