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En församlings grundläggande
uppgift är att fira gudstjänst,
bedriva undervisning samt utöva
diakoni och mission.
I församlingen finns alltid möjlighet
till dop, konfirmation, vigsel och
begravning.
Dessutom anordnas många
andra aktiviteter i Svenska kyrkans
församlingar. Soppluncher, körer
och konserter, barnaktiviteter och
gemenskapträffar för äldre är
några exempel på församlingarnas
breda verksamhet.

Korta fakta om Svenska kyrkan och
Härnösands pastorat
Svenska kyrkans huvudsakliga uppgift är att fira gudstjänst,
bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I praktiken
innebär det att vi samlas i kyrkorna varje vecka för att reflektera
över livet, utveckla relationen till Gud och till varandra. Det gör
vi bland annat genom att läsa Bibeln, be och sjunga tillsammans.
Vi skapar tillfällen för barn, ungdomar och vuxna att prata om
tro och liv samt att få möjlighet till teologisk fördjupning och
andlig vägledning. Vi försöker finnas där vi behövs som mest.
Arbetet med socialt utsatta personer präglar vår verksamhet
och vårt engagemang.
När Jesus levde på jorden berättade han om Guds villkorslösa
kärlek till människorna. Han visade också hur han vill att vi lever
och är mot varandra och skapelsen – och sprider Guds kärlek
vidare. Det är utgångspunkten för Svenska kyrkans arbete idag.
Härnösands består av församlingarna Domkyrkoförsamlingen,
Hemsö, Häggdånger, Högsjö, Stigsjö, Säbrå och Viksjö. Pastoratet sträcker sig över hela Härnösands kommun.

KORTA FAKTA
(2017 ÅRS STATISTIK)
Folkmängd: 25 162 personer
Varav medlemmar i Svenska kyrkan:
15 998 (63,5 %)

MEDLEMSSTATISTIK
PER FÖRSAMLING:
Församling Folkmängd/Medlemmar
Domkyrko: 16 337/9778= 60%
Hemsö: 124/97= 78%
Häggdånger: 553/399= 72%
Högsjö: 1477/1042=71%
Stigsjö: 998/681= 68%
Säbrå: 5363/3799= 71%
Viksjö: 310/202=65%
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Domprost Kent berättar om 2019
Svenska kyrkan står inför många
utmaningar för att också i framtiden uppfattas som relevant och
där människor känner en glädje av
att vara medlem. Prognoserna för
medlemskap visar på att vi behöver
räkna med att vi år 2030 kommer
att vara c:a 30 % färre medlemmar
vilket innebär att vi får räkna med
betydligt mindre intäkter för den
verksamhet som är kyrkans grunduppdrag.
Av den anledningen kommer under
2019 ett stort arbete med omvärldsanalys att påbörjas. Det är av stor
vikt att denna omvärldsanalys också
leder till slutsatser och prioriteringar för vårt arbete de kommande 10
åren. Därför startar 2019 ett arbete
med diakonal kartläggning och beräknas vara klar hösten 2019. Likaså
kommer uppgiften med att se över
vårt arbete med dopet och undervisningen för vuxna och blivande
konvertiter att slutföras under våren
2019. Under 2019 kommer Härnösands stift att besluta om en ut-

bildning benämnd ”Kommunikation
som mission” skall erbjudas under
2019, en arbetslagsutbildning om hur
vi kommunicerar med medlemmar
och ickemedlemmar kan bidra till att
utveckla vårt uppdrag som kyrka.
Dessa projekt kommer att bli ett
viktigt underlag till den kommande
församlingsinstruktionen (FIN) som
vi räknar med kunna påbörja arbetet
med under hösten 2019.
2018 har i hög grad präglats av att
Härnösands pastorat bildades 1 januari. 2019 kommer vi att arbeta vidare
med de många frågor som är en
konsekvens av pastoratsbildandet.
Som vid alla liknande organisationsändringar är det mycket av fokus
som hamnar på den gemensamma
organisationen och styrnings- och
ledningsfrågorna. Arbetet med gemensamma rutiner och framtagande
av olika policydokument och rutiner
fortsätter.
En stor förändring som beslutades
redan 2017 är att ansluta till Svenska
kyrkans gemensamma administrativa
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stöd (GAS), detta gäller både ekonomi- och löneadministrationen. Förutsättningarna för anslutning har dock
ändrats sedan 2017 vilket innebär att
vi 1 januari 2019 kommer att köpa
den tjänsten från Servicebyrå i Norr,
något som beslutades av kyrkorådet
i september 2018.
Inom begravningsadministrationen
kommer också ett systembyte göras
till Aveny GRAV och Aveny Mycarta,
något som också beslutades 2017.
Ytterligare en systemstödsförändring är att vi från 1 januari går över
till Svenska kyrkans gemensamma
arkiv-, diarie- och dokumenthanteringssystem (GADD).
Genom dessa förändringar rustar
Härnösands pastorat för framtiden
vilket också kommer att leda till
lägre kostnader för den gemensamma administrationen på sikt. Övriga
församlingar och pastorat inom
Härnösands stift kommer vartefter
gå samma väg, liksom i hela Svenska
kyrkan.
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Mål för gudstjänst
Allt församlingsarbete har gudstjänsten som utgångspunkt och mål.
Firandet av gudstjänst är kyrkans
djupaste uttryck för en levande gemenskap mellan Gud och människan.
Till gudstjänsterna får vi komma som
vi är, med allt vårt eget, för att söka
vår identitet och växa som enskilda
individer och kristen församling.

Genom firandet av gudstjänsten
får vi kraft och inspiration att gå ut
i världen och dela med oss av det
glada budskapet, evangeliet om ett
nytt liv i Jesus Kristus. Så får hela
Guds folk genom inbjudan till gudstjänstfirande en möjlighet att finna
en plats för livstolkning och ständigt
förnyad glädje.
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Genom musiken skapas forum för
människors behov att komma i
kontakt med det kristna evangeliet.
Detta sker genom ett rikt utbud av
olika genrer och musikaliska uttrycksformer. Musiken är en stor del
av gudstjänstlivet och berikas bland
annat genom körsång.

Mål för undervisning
Genom församlingens grundläggande uppgift: gudstjänst, undervisning,
diakoni och mission strävar församlingen efter att möta behoven hos
människor nu och i framtiden. På
många sätt förändras förhållandet

för många människor i världen och
det påverkar också vårt arbete. På
ett respektfullt och kärleksfullt sätt
strävar vi efter att skapa en mötesplats för barn, unga och vuxna med
olika förutsättningar. I verksamheten
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lyfter vi fram vår kristna tro och
tradition och särskilt dopets betydelse genom dopundervisning och
dopuppföljning.

Mål för diakoni
Det diakonala uppdraget kan i grova
drag delas upp i tre huvudområden:

kontakt med myndigheter, att vara
med människor i sorg, m.m.

Samtal och stöd åt enskilda: Samtalen kan vara av många olika slag:
själavårdandande, livssamtal, samtal i
svåra situationer, stödsamtal, samtal
om ekonomi, fondansökning. Målet
är att stödja den enskilde till att se
sin egen möjlighet, ge stöd till vidare

Mötesplatser och gruppverksamhet: Genom att erbjuda mötesplatser för gemenskap bygger vi en
känsla av samhörighet i församlingarna. De olika grupperna kan även
skingra ensamhet och utanförskap.
Den lilla gruppens samtal om livet
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och tron kan ge stöd att växa i tro.
Nätverksarbete och samverkan
med andra aktörer: Det innebär att
vi kan bidra till ett gott arbete som
vi inte skulle åstadkomma ensamma.
Svenska kyrkan blir därmed en självklar samarbetspartner i samhället

Mål för mission
”Gå därför ut och gör alla folk till
lärjungar: döp dem i Faderns och
Sonens och den heliga Andens namn
och lär dem att hålla alla de bud jag
har gett er. Och jag är med er alla
dagar till tidens slut” (Matt 28:19-20)

sig. Vi vill tydliggöra och synliggöra
att varje enskild medlem är bärare av
kyrkans uppdrag

Svenska kyrkan Härnösand ska präglas av engagemang och delaktighet.
Vi vill skapa vi-känsla och förutsättningar för delaktighet i församlingarna. Vi strävar efter att hitta
uppgifter för den som vill engagera

Som kristna är vi övertygade om att
varje människa har rättigheter och är
oändligt värdefull. Därför har vi ett
självklart uppdrag att arbeta också
internationellt. Det gör vi genom
Svenska kyrkans internationella

Internationellt
arbete
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arbete, som byter namn till ACT
Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan i
utlandet

Svenska kyrkan i utlandet, tidigare
ofta kallad SKUT, med församlingar
på drygt 40 orter. Utlandskyrkan
finns för dig på ytterligare ett hundratal platser runt om i världen.

Planerad verksamhet 2019

Domkyrkoförsamlingen, 010
gudstjänst
•

Fira högmässa i domkyrkan
varje söndag samt mässa varje
onsdagmorgon och torsdagkväll.

•

Familjegudstjänster i domkyrkan en gång/månad med fika i
församlingsgården.
(9 gånger/år).

•
•
•

•

Fira regnbågsmässa i domkyrkan minst en gång i anslutning till
HBTQ-dagar eller liknande
Inköp av nytt gudstjänstmaterial: dopmaterial, psalmböcker, ljus, arbetskläder m.m.
Skötsel av textilier: översyn
av domkyrkans mässhakar och
övriga gudstjänsttextilier samt
reparation och tvätt.
Ökad delaktighet i gudstjänsterna: Förbönsgrupp som ansvarar för förbönen i söndagens

högmässa i domkyrkan. Under
året vill vi rekrytera minst två
förbedjare. Kors- och bokbärare
tjänstgör enligt schema.

•

Kyrkkaffegrupp: erbjuda kyrkkaffe i domkyrkan/församlingsgården på söndagar.

•

Andakter och kyrklig samvaro på äldreboenden, samt
ekumenisk andakt på Härnögården med psalmsång.

•

Sommarkvällskonserter i
domkyrkan onsdagar under juli
månad, 4-5 tillfällen. Medverkar gör externa/interna lokala,
nationella och internationella
musiker och sångare, ensembler
och solister.

•

Lördagsmusik, främst orgelmusik. 15-20 min musik samt
kaffeservering med kollekt.

•

Söndagsmusik i domkyrkan
med kyrkomusik av olika slag i
konsertform. 1-2 söndagskvällar
i månaden under terminerna.
Medverkar gör församlingens körer, inhyrda musiker och
solister.

•

Oratoriekonserter med inträde. Större musikverk (andligt)
för kör, solister och orkester
cirka 2 gånger/år.

Kyrkomusik
•

Berika gudstjänsten musikaliskt
med körsång.

•

Reparation och underhåll
av domkyrkans instrument:
domkyrkans tre orglar samt
flygel och pianon i samlingssalar samt repetitionslokaler för
körerna.
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Körverksamhet
•

•

•

•

•

undervisning

•

Samtalsgrupper där livsfrågor,
tro och liv får plats. Att i samtalsgruppens form möta andra
kan vara en hjälp och ett stöd för
den enskilde att växa i sin tro.

•

Samtalsgrupp med utgångspunkt från Frälsarkransen,
dagtid 1 gång/månad.

•

Bibelstudium kvällstid eller sen
eftermiddag 1 gång/månad.

•

Livsnära samtal, läsa söndagens texter och samtalar,
varannan vecka kvällstid.

•

Föreläsning/ fördjupning
inom meditation och andlighet. Regelbunden meditation i
domkyrkan med cirka 40 träffar
/år. Meditation på Vårsta med
cirka 30 träffar/år.

•

Lunchmeditation 1 gång/vecka
i 20 minuter för att tillmötesgå
ett behov av en andlig mötesplats under dagtid

•

Julspel för förskoleklass – åk
1. Sprida kyrkans budskap om
julen.

Tyst after work. En tyst, mobilfri kväll en gång/ termin. Föreläsning inom spektrat ”Kropp,
själ, ande”.

•

Påsksamlingar för förskolebarn
och barn i åk 2. Ett skådespel om
påskens budskap.

Undervisning i kristen tro: för
vuxna i olika åldrar, invandrare
och konvertiter.

•

Föreläsningar. Samverka vid de
årliga satsningarna i kommunen
då det gäller ”Du spelar roll”- I
februari med tema kring föräldraskap, missbruk samt ”Psykiatriveckan” I november med tema
psykisk ohälsa.
Under diakonins månad i september ordna föreläsning med
aktuellt tema.

Domkyrkokören vuxenkör med
hög musikalisk ambitionsnivå.
Sång i Gudstjänster och konserter. Sångmedverkan i 10 gudstjänster/år och 4 konserter samt
2 konserter med inträde

Barn och ungdom

Magdalenakören, damkör.
Körsång i gudstjänst och sångträning. Sång vid 5-10 tillfällen/
år i gudstjänst, adventskonserten, vår/höstcafé samt vid
vårdinrättningar.

•

Domherrarna, barnkör för
pojkar 6-12 år. Musikutbildning, röstträning, på sikt bygga
underlag för fortsatt vuxenkörverksamhet. Berika gudstjänstlivet i församlingen. Övning samt
medverka vid musikgudstjänst &
konsert.

•

Övrig körsång för barn och
ungdomar: Körsång i gudstjänster. Undervisning i kristen
tro och liturgi samt sångträning
individuellt och i grupp. Medverka vid gudstjänster, konserter
och musikgudstjänster samt vid
julspelet.
Våga sjunga i kör, nybörjarkör
för vuxna. Musikutbildning, röstträning. Berika gudstjänstlivet
och stärka församlingssången,
både när de medverkar i gudstjänst och när de sitter i församlingen. Nå församlingsbor som
inte finns i annan verksamhet.

•

Stor & liten, öppen barnverksamhet. Pedagogisk verksamhet
där alla är välkomna. 3 dagar/
vecka.
Miniorer (barn 6-8 år): Miniorerna är en pedagogisk verksamhet. Innehåller en gemensam
samling med sång och berättelse, sedan skapande verksamhet
och lekar. 1 träff/vecka.
Juniorer (barn 9-12 år): Juniorerna är en pedagogisk verksamhet. Innehåller en gemensam
samling med sång och berättelse, sedan skapande verksamhet
och lekar. 1 träff/vecka.

•

Familjekvällar med mat och
underhållning. 4 tillfällen/år.

•

Kyrkopedagogiska vandringar
för olika åldrar.

•

Aventsvandringar för skolbarn
i åk 3 med budskapet om de olika
adventssöndagarna.

•
•

Vuxenundervisning

•

Bibeläventyret för barn i åk 4.
På sikt kunna erbjuda Bibeläventyret även till skolorna inom
domkyrkoförsamlingen.

•

Orgelundervisning för 3-4
orgelelever, 30 min/vecka.
Uppspel vid lördagsmusik eller
musikgudstjänst någon gång/år.
Orgelexkursion till pastoratets
kyrkor.

•

Konfirmander, se församlingsgemensamt, 090.
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diakoni
•

•

•

•

Diakonigrupp. Ideella
medarbetare som under diakonens ledning gör diakonala
insatser. Dessa personer kan ge
stöd för människor i utsatthet.
Rekrytera 6 ideella medarbetare
och utbilda dem i bl.a. besökstjänst. Träffar 1 gång/månad för
handledning och utbildning.
Hembesök, enskilda samtal och själavård. Samtalen
kan vara av många olika slag:
själavårdandande, livssamtal,
samtal i svåra situationer, stödsamtal, samtal om ekonomi,
fondansökning. Målet är att
stödja den enskilde till att se sin
egen möjlighet, ge stöd till
vidare kontakt med myndigheter, att stötta människor i sorg,
m.m
Mötesplats för gemenskap
och hantverk (Vårsta slöjd).I
den hyrda källarlokalen där det
finns vävstolar samt ett snickerirum ordna snickarkurs samt
vävning. Öppet för vävning alla
dagar. Snickarkurs 2 gånger/
vecka.

•

Skapa en diakonipastoral.
Skapa en gemensam förståelse
av vad diakoni kan sägas vara
och hur diakoni kan utövas. Föra
samtal om behov, värderingar
och visioner för diakonin. Kartlägga det diakonala behoven
samt arbeta fram en diakonipastoral. Utbildningsdag, medarbetardag, studiecirkel för diakoner
och förtroendevalda, föreläsning.
Öppen kyrka vid Allhelgona.
Under allhelgonahelgen hålla öppet på Heliga korsets kapell fredag och lördag. Präster, diakoner
finns på plats för samtal. Andakt,
fika och stöd på kyrkogården,

•

Sommarutflykt med fokus på
gemenskap och brytande av
isolering. Vid 5 tillfällen ordna
kortare utflykter för människor
med missbruksproblem.

•

VIS- Välgörenhet i Stället för
Svinn. Dela ut matvaror som
skänkts av företag till människor
som lever i utsatthet. Med församlingens buss hämta mat en
gång i veckan på LIDL samt två
gånger i veckan från WILLYS. Vid
två tillfällen under veckan
genomföra matutdelning i den
lokal som hyrts för ändamålet.
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•

Diakonala samtal för icke
svensktalande. Vid enskilda
samtal eller andra händelser föra
samtal på konfidentens
modersmål. Vid samtal med
diakon eller om behov uppstår
i någon diakonal verksamhet
bokas tolk.

•

Frukost i samverkan med
Café Trädgårn för människor
som lever i utsatthet. Gemenskap och ett mål mat.

•

Handarbetsgrupp- Sy och
Sticka. Grupp för gemenskap
och bidrag till olika stödinsatser
i världen. Träffar 1 gång/vecka
terminsvis.

•

Samtal på gång för daglediga
och sjukskrivna. Erbjuda en ”öppen” mötesplats och samvaro för
daglediga, året runt i alla väder.
Promenad i långsamt tempo till
olika platser samt social samvaro
med fika efteråt.

•

Sopplunch med musik, en mötesplats för alla. Sopplunch med i
huvudsak församlingens musiker.
Samtalet och gemenskapen runt
bordet är det primära, så att fler
hittar till våra verksamheter.

•

Samtalsgrupp ”Liv i balans”,
för sjukskrivna och daglediga. Ett lugnt sammanhang för
människor i gråzonen till utbrändhet, psykisk ohälsa där
man regelbundet får sätta ord
på sin vardag och på så sätt kan
läka och på sikt bli delaktiga i
församlingen och verksamheterna.

•

Sommarfest på Ängecenter.
Födelsedagskalas med musik och
tårta.

•

Trubadur/gitarrist till Ugglans
boende. Arbeta med att få in
värme och glädje i huset, som
förenar personal och boende.

•

•

•

•

Språkcafé för nyanlända, nysvenskar, flyktingar, invandrare
som finns/bor i församlingen/
pastoratet. Genom kunskap i
svenska språket och annan samhällskunskap ge förutsättning för
integration i samhället.

•

Café Dama, samtalsgrupp för
kvinnor. Träna svenska, leka
och sjunga. Även möjlighet till
handarbeta, sy och laga kläder.
Samtal om svenska traditioner.
Gruppen skapar gemenskap och
kvinnorna får träna svenska samt
föra samtal om föräldraskap.

•

Jubilarfest för boende inom
Härnösand domkyrkoförsamling
som fyller 80, 85, 90, 95 och 100
samt däröver. Fest i församlingsgården med tårta, fika, blommor
och uppvaktning.
Dagsutflykt för de äldre på
boendena. Dagstur i närområdet med fika, mat. Andakt och
någon enkel aktivitet under juni.
Detta ger ett avbrott i vardagen
för äldre som inte orkar en längre bussresa.
Utflykt för deltagare i alla
våra grupper. En dagsutfärd
med buss till något resmål som
är för alla åldrar. Lunch och fika
tillsammans. En dag tillsammans
för deltagare och ledare i verksamheterna.

•

•

Café Adam, samtalsgrupp för
män. En gång i veckan, kvällstid på Café Trädgårn finns en
mötesplats för människor från
olika kulturer/bakgrund. Fika,
spela spel samt att de får komma igång med svenska språket.
Samtal och information om
svenska traditioner och normer,
utflykter och studiebesök.
Sommaraktivitet för ungdomar över 15 år. Mötesplats och
gemenskap för ungdomar under
sommarmånaderna. Öppet café
på Café Trädgårn på fredagskvällar under juni, juli och augusti.
Faddrar/vänfamilj för konvertiter och deltagare i kristen
undervisning. Finna stödpersoner
som är aktiva i församlingen och
som kan vara stöd.
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•

Sånggrupp för att genom
sång och musik skapa gemenskap och samtidigt träna
svenska. Inför årets Internationella festmiddag träna sånger
och spela musik med intresserade. Framföra detta vid Internationella festen under Inspirationsveckan.

•

Översättning. Översättning av
gudstjänstagendor till de vanligast förekommande språken
i församlingen. Översättning
av kortfattad information om
svenska kyrkans tro och lära.

•

Skapa ”snygg” trycksak med
böner, psalmer, trosbekännelse, välsignelse på olika
språk. En kortfattad information
om upplägget av kristna undervisningen i församlingen/pastoratet.

•

Familjeeftermiddag för asylsökande och nyanlända för att
skapa möten och gemenskap
mellan familjer från olika kulturer. I samarbete med Barn och
Ungdom, 1 gång/månad.

•

Barn i Väntan - barn i Start,
för barn och ungdomar 7-20 år
som är i asylprocessen eller som
nyligen fått uppehållstillstånd.
Ge barn och ungdomar möjlighet
att i mindre grupp mötas om
asylfrågor, integrationsprocessen
och att landa i nytt land. Stärka
föräldrarna i deras föräldraroll
samt ge stöd i den nya livssituationen.

mission &
ideellt arbete
•

•

•

Internationell grupp som
träffas regelbundet dagtid samt
några gånger per termin. Inbjuda till kvällsträffar för övriga
intresserade. Särskilda satsningar genomförs under de fasta
insamlingsperioderna. Skapa
engagemang för de världsvida frågorna så att vi genom
mångas delaktighet kan främja
Svenska kyrkans internationella
arbete (Act Svenska kyrkan)
samt Svenska kyrkan i Utlandets
verksamhet.
Våffeldag och Julbasar för att
samla in pengar till förmån för
Fasteinsamlingen och Julinsamlingen. Internationella gruppen i
samarbete med övriga verksamheter.
Vår- och höstcafé för att
samla in pengar till stöd för Act
Svenska kyrkan och Utlandskyrkan. I samarbete med någon av
församlingens körer inbjuda till
en kväll med allsång, körsång
och gott fika. Intäkter under
kvällen tillfaller antingen Act
eller Utlandskyrkan.

•

Internationell fest i samband
med Inspirationsveckan för
att skapa gemenskap mellan
människor från olika delar av
världen. En festkväll med underhållning där mat från olika delar
av världen serveras. Maten lagas
av olika församlingsbor som är
deltar i församlingens olika verksamheter.

•

Temadagar/temakvällar för
församlingsborna för att skapa
kännedom om Svenska kyrkan
och det världsvida perspektivet

•

Ekumeniska kontakter/samverkan. Vid Världsböndagen
i mars gemensamt med andra
kyrkor förbereda bibelstudium
samt gudstjänst gärna enligt
material från SKR.

•

Under Böneveckan gemensam
träff för daglediga med temat
kring bönen. Under Kyrkornas
helg gemensam satsning med
allsångsgudstjänst.

•

Samverkan med gudstjänster
på särskilda boenden.

•

Samarbete med VIS-projektet.

•

Kontakt med Vänstift- Bygga
relation med en Vänförsamling.
Genom kontakt med den världs-

16.

da kyrkan och utlandsförsamlingar kan det ge inspiration och
nytänkande i arbetet hemmavid.
Inför stiftsfesten i september
inbjuda någon från Vänstiften att
besöka församlingen. Skapa kontakt med en Utlandsförsamling
och bygga relation mellan olika
verksamhetsgrenar.

•

Handlingsplan för det ideella
arbetet. Inspirationskväll/dag
om idealitet med stiftshandläggare. Utarbeta handlingsplan
för Ideellt medarbetarskap, där
kan den handlingsplan som finns
sedan tidigare vara ett underlag.
Utse samordnare i församlingen
för det ideella medarbetarskapet.

•

Fortsatt utbildning för ideella
kring gudstjänst och församlingsverksamhet.

•

Middag för ideella medarbetare. Visa alla på uppskattning av insats under året samt
framföra ett tack till de ideella
för engagemanget under året.
Synliggöra domkyrkoförsamlingens frivilligarbete och tacka för
deras insats.

Hemsö församling, 020
gudstjänst
•

•

•

Sommartid firas gudstjänst 3-4
gånger i månaden. Under
övriga året firas en gudstjänst i
månaden, antingen som huvudgudstjänst eller musikgudstjänst.
Gudstjänsten kan några gånger
ersättas av annan församlingsträff. Under advents- och jultid
utökas gudstjänstutbudet. Under
vintermånaderna firas gudstjänsterna i församlingshuset.
Kyrkkaffe med gudstjänstbesökare för att få ökad gemenskap. 4-5 samlingar efter
gudstjänsten (ljusfest vid kyndelsmäss, våffelfest, påskfrukost, julfest).
Anlita musiker till gudstjänster: Kvalitativ musik till gudstjänster för att förgylla
gudstjänsterna och låta besökare
uppleva levande musik.

•

Konserter: Erbjuda musik i
sommarkväll för att få ett välbesökt konsertliv med betoning på
sommarmånaderna, 3-4 tillfällen.
Musik i jultid med Högsjö-Hemsökören. Musikgudstjänster
under terminerna.

•

Högsjö-Hemsökören: kyrkokör
för Högsjö och Hemsö församlingar. Repetitioner, sång vid
gudstjänster, konserter.

•

Satsning för att få nya körmedlemmar. Prova-på-dag.
Sommarkör.

undervisning
•

Konfirmander, se församlingsgemensamt, 090.

•
17.

diakoni
•

Församlingsträffar för fördjupad gemenskap. 3-4 samlingar
med mat/fika.

•

Julblommor till de som fyller 70
år och däröver.

•

Uppvaktning av 85, 90, 95 år
och däröver. Besök vid födelsedagen.

•

80-årsfest för alla som fyller
80 år i Hemsö, Häggdånger,
Högsjö, Stigsjö, Säbrå och Viksjö.

mission &
ideellt arbete
•

Upptaktsdag och frivilligfest
för ideella för att skapa fördjupat engagemang i församlingen.
Till upptaktsdag för ideella bjuds
även de äldre i församlingen in.
Samverkan med Högsjö församling med en gemensam frivilligfest på vårterminen.

Häggdångers församling, 030
gudstjänst
•

•

•

•

Gudstjänst firas 2-3 gånger per
månad, antingen som huvudgudstjänst, musikgudstjänst
(musik i höst/vinter/vår-kväll)
eller cafégudstjänst. Sommartid
firas några gudstjänster i Barsvikens kapell. Dessutom arrangeras musik i sommarkväll 4-5
vardagskvällar. Under vintermånaderna firas gudstjänsterna
i församlingshemmet. Driftsbidrag till barsvikens kapell.
Kyrkkaffe och cafégudstjänster för att få fler besökare
och aktiva. 12 kyrkkaffen och 4
cafégudstjänster.
Samlingar i samband med
familjegudstjänster för ökad
samvaro. Fika, bibelutdelning,
sparkstafett, dopets dag, luciagudstjänst.

•

Konserter och kyrkomusik
med målet att bjuda församlingen och kyrkobesökare på
konserter av hög konstnärlig
kvalitetsnivå i kyrkorummet och
andra platser i församlingen.
Förvalta kyrkomusiken samt
andra genrer som kan bära det
kristna budskapet och förstärka
predikan om våra kyrkovärderingar. Musik i vinter/vår/sommar/höstkvällar. Externa medverkanden under gudstjänsterna.
Externa instrumentalister vid
advent, jul och sommar.
Häggdångerkören: körsång i
olika kyrkliga sammanhang och
konserter. Målet är att förvalta
och sprida körmusiken i kyrkorummet, att lyfta gudstjänstlivet med sången och uppmuntra
flera besökare.

•

•
18.

•

Barnkör för barn 6-12 år.
Sångträning och körsång, undervisning i kristen tro och liturgi.
Medverkan vid 4-8 gudstjänster
per år, lucia, jul och vid någon av
musikgudstjänsterna.

undervisning
•

Dopfest vid familjegudstjänst
med utdelning av dopgåva till
alla som döpts under året.

•

Bibelutdelning till församlingens 6-åringar för att sprida
evangeliet. Alla församlingens
6-åringar bjuds in till familjegudstjänst med bibelutdelning av
Barnens bibel.

•

Barnverksamhet för barn
6-12 år. En pedagogisk verksamhet som bedrivs vid 4 tillfällen efter att ordinarie barngrupper i övriga pastoratet har
avslutats.

•

Skolverksamhet med mål att
möta varje årskurs en gång per år.
Förskolebesök, Kyrkvandring för
6-åringar förskoleklass, Julspel och
påskvandring för årskurs 1-2,
Gyllene regeln för årskurs 3,
bibeläventyret för årskurs 4,
Allhelgonavandring för årskurs 5,
Etikfrågor för årskurs 6.

•

Sparkstafett för familjer för ökad
gemenskap. Festfika och vinster.

•

Luciagudstjänst för skolbarnen
med efterföljande julfest.

•

Konfirmander, se församlingsgemensamt, 090.

•

Samtalsgrupp för vuxna, för
andlig fördjupning.

•

Retreat. Erbjuda en dag för stillhet
och tystnad, reflektion över sin
andliga längtan.

diakoni
•

Soppluncher: Social mötesplats i
bygden där det finns möjlighet att
träffas och samtala om livet och
det som känns viktigt. Andakt,
sång och musik en gång per månad.
Samarbete med De Gamlas Vänner.

•

De äldres kyrkhelg. En helg för
att fira gudstjänst och dela gemenskap. Lunch och musik.

•

Öppet hus, Allhelgona. Möjlighet
att samtala och dricka kaffe.

•

Julblommor till de som fyller 85 år
och däröver. Församlingsrådet delar
ut blommorna som en uppmuntran
i juletid.

•

Uppvaktning av 85, 90, 95 år och
däröver. Besök vid födelsedagen.

•

80-årsfest för alla som fyller 80
år i Hemsö, Häggdånger, Högsjö,
Stigsjö, Säbrå och Viksjö.

mission &
ideellt arbete
•

Församlingsfest/inspirationskväll för församlingsråd och ideella
medarbetare för att skapa uppmuntran och inspiration.
1 samling/år.

•

Internationellt café, 2 tillfällen /år
för att fördjupa det internationella
intresset.

19.

Högsjö församling, 040
gudstjänst
•

•

Gudstjänst firas normalt varje
helg, oftast som mässa. Sommarens gudstjänster firas normalt
i gamla kyrkan. En pilgrimsvandring anordnas från gamla
kyrkan till Flattoms fäbodar där
en avslutande mässa firas. Under
vintermånaderna firas gudstjänsterna i församlingsgården.
Samlingar efter gudstjänster
för fördjupad gemenskap och
möjlighet att dela tankar utifrån
gudstjänsten. Kyrklunch och
kyrkkaffe.

•

Kyrkskjutsar: ideell skjuts av
flyktingar från Utansjö till kyrkan. Möjlighet även med kyrktaxi.

•

Gudstjänster på Högsjögården för boende på Härnögården och närboende. Gudstjänst
med kyrkkaffe 1 gång/ månad.

•

•

Anlita musiker till gudstjänster: Kvalitativ musik till
gudstjänster för att förgylla
gudstjänsterna och låta besökare
uppleva levande musik.
Konserter: Erbjuda musik i
sommarkväll för att få ett välbesökt konsertliv med betoning på
sommarmånaderna. 3-4 tillfällen.
Musik i jultid med Högsjö-Hemsökören. Musikgudstjänster
under terminerna.

•

Högsjö-Hemsökören: kyrkokör
för Högsjö och Hemsö församlingar. Repetitioner, sång vid
gudstjänster, konserter.

•

Barnkör för barn 6-12 år:
Sångträning och körsång, undervisning i kristen tro och liturgi.
Medverkan vid gudstjänster,
lucia, jul och vid någon av musikgudstjänsterna.

20.

undervisning
•

Stor & liten, öppen verksamhet
1 gång/vecka för daglediga och
deras barn. Stor och liten är en
öppen, pedagogisk verksamhet
där alla är välkomna. Barn och
föräldrar leker, sjunger, skapar,
umgås och lär känna varandra
och kyrkans traditioner.

•

Barnverksamhet för barn
6-12 år. En pedagogisk verksamhet som bedrivs vid 4 tillfällen efter att ordinarie barngrupper i övriga pastoratet har
avslutats.

•

Bibelutdelning till församlingens 6-åringar för att sprida
evangeliet. Alla församlingens
6-åringar bjuds in till familjegudstjänst med bibelutdelning av
Barnens bibel.

•

Skolverksamhet med mål att
möta varje årskurs en gång per

år. Förskolebesök, Kyrkvandring för 6-åringar förskoleklass,
Julspel och påskvandring för
årskurs 1-2, Gyllene regeln för
årskurs 3, bibeläventyret för
årskurs 4, Allhelgonavandring för
årskurs 5, Etikfrågor för årskurs
6, besök vid fotbollsskola.

•

Konfirmander, se församlingsgemensamt, 090.

•

Bibelstudiegrupp för vuxna
med möjlighet till fördjupad reflektion över Bibelns texter och
det egna kristna livet. Studiegrupp som träffas 5-6 gånger/
termin.

diakoni
•

Dagträffar och byamöten
för äldre och daglediga. Social
mötesplats, gemenskap, andakt,
sång och musik. 1 gång i månaden i vardera Utansjö och Hälledal.

•

Sopplunch i församlingsgården
1 gång/termin.

•

80-årsfest för alla som fyller
80 år i Hemsö, Häggdånger,
Högsjö, Stigsjö, Säbrå och Viksjö.

•

Julblommor till de som fyller 80
år och däröver. Församlingsrådet delar ut blommorna som en
uppmuntran i juletid.

•

Uppvaktning av 85, 90, 95 år
och däröver. Besök vid födelsedagen.

•

Martagruppen och övrigt
flyktingarbete för nyanlända i
Utansjö och Veda. Skapa mötesplatser, uppmuntra dem att
komma till kyrkan, hjälpa dem
att anpassa sig till vårt samhälle
och se till att de får ett så gott
liv som möjligt. Lära sig våra
seder och bruk. Martagruppen
är främst för kvinnor och träffas
1 gång/vecka. Ny grupp för män,
1 gång/vecka. Familjeaktiviteter 1 gång/termin, julfest och
sommarfest. Utflykter, träffar för
volontärer, undervisning i kristen tro.

21.

mission &
ideellt arbete
•

Samlingar med ideella medarbetare: Upptaktsfest i början
av höstterminen. Frivilligfest
under vårterminen, i samverkan
med Hemsö. 2 planeringsträffar
inför respektive vår- och hösttermin. I samband med någon av
ovanstående träffar med extern
föreläsare/motivator.

•

Församlingsaftnar för ökat
internationella engagemang. 3-4
församlingsaftnar, bl.a. i anslutning till de olika insamlingsperioderna.

•

Internationell grupp för att
kanalisera, vidga och fördjupa
det internationella engagemanget i församlingen. Planerar och
genomför församlingsaftnar och
andra arrangemang till förmån
för ACT Svenska kyrkan (nytt
namn för Svenska kyrkans internationella arbete).

Stigsjö församling, 050
gudstjänst
•

•

•

•

ökad gemenskap. 1 gång/månad
erbjuds kyrkkaffe med smörgås
eller kaffebröd, eller korv med
bröd vid de tillfällen det är troligt
att många barnfamiljer är med.
Gudstjänst på Brunnegården
så att de boende där kan få
möjlighet till ett gudstjänstliv.
1 gång/månad firas gudstjänst
och i anslutning till den hålls en
sångstund på demensavdelningen. Kyrkkaffe efter avslutad
gudstjänst.

Gudstjänst firas normalt varje
helg, oftast som mässa. Ekumeniska gudstjänster med Filadelfia
Stigsjö firas 3-4 gånger/år. Några
gudstjänster firas gemensamt
med Viksjö församling. Under
vintermånaderna firas gudstjänsterna i församlingshemmet.
Temamässa/gudstjänst för
att genom ett varierat utbud av
gudstjänstformer öka intresset
för gudstjänstfirandet.
Kyrkfrukost för gudstjänstbesökare, framförallt barnfamiljer
med mål att sätta guldkant på
söndagen. En stund av gemenskap innan gudstjänsten. Frigör
tid resten av dagen för barnfamiljer.
Samlingar i samband med
gudstjänster för att skapa

•

•

Ekumenisk gudstjänst i Smöråker för att stärka det ekumeniska samarbetet, här med
Filadelfiaförsamlingen.
Musik i sommarkväll/höstkväll för att bjuda på musik och
kultur i kyrkan. Lokala grupper,
solister och körer medverkar.
Musikprogram med kort andakt.

•
22.

•

Musikmedverkan i gudstjänsterna för att lyfta musiken i
gudstjänsten. Kompgrupper och
solister medverkar.

•

Stigsjökören, vuxenkör för
kvinnor och män. Övning 1 gång/
vecka och medverkan i gudstjänst 1 gång/månad.

•

Körsång för barn och ungdomar 6-25 år. Starta upp en ny
barnkörgrupp. Sångträning och
körsång i gudstjänster, musikgudstjänster och konserter.

undervisning
•

Dopfest vid familjegudstjänst
med utdelning av dopgåva till
alla som döpts under året.

•

Stor & liten, öppen verksamhet
1 gång/vecka för daglediga och
deras barn. Stor och liten är en
öppen, pedagogisk verksamhet

där alla är välkomna. Barn och
föräldrar leker, sjunger, skapar,
umgås och lär känna varandra
och kyrkans traditioner.

•

•

•

•

Bibelutdelning till församlingens 6-åringar för att sprida
evangeliet. Alla församlingens
6-åringar bjuds in till familjegudstjänst med bibelutdelning av
Barnens bibel.
Grupper för barn 6-12 år. En
pedagogisk planerad och kostnadsfri regelbunden verksamhet
för barn. Miniorgrupp 6-8 år.
Juniorgrupp 9-12 år. Grupperna
träffas 1 gång/vecka.
Skolverksamhet med mål att
möta varje årskurs en gång per
år. Förskolebesök, Kyrkvandring för 6-åringar förskoleklass,
Julspel och påskvandring för
årskurs 1-2, Gyllene regeln för
årskurs 3, bibeläventyret för
årskurs 4, Allhelgonavandring för
årskurs 5, Etikfrågor för årskurs
6, besök vid fotbollsskola och
adventssamling för hela Brunne
skola.
Konfirmander, se församlingsgemensamt, 090.

•

Bibelstudiegrupp för yngre
pensionärer för att skapa ökat
engagemang i församlingslivet.
Studiegrupp kring exempelvis
frälsarkransen, bibelsamtal och
samtal om tro och liv.

•

Seniorernas dag med särskilt
inbjudan till de som är 70 år
och däröver. En dag med god
gemenskap för Stigsjös pensionärer. 1 gång/år med gudstjänst
och efterföljande lunch.

•

Utbildning Internationella
gruppen: för ökat engagemang
och inspiration. Deltagande i
stiftets utbildningar.

•

80-årsfest för alla som fyller
80 år i Hemsö, Häggdånger,
Högsjö, Stigsjö, Säbrå och Viksjö.

•

Utbildning av kyrkvärdar för
att ökat engagemang i kyrkvärdskapet. Deltagande i stiftets
utbildningar.

•

Julblommor till de som fyller 80
år och däröver. Diakonigruppen
ansvarar för udelningen.

•

Uppvaktning av 85, 90, 95 år
och däröver. Besök vid födelsedagen.

•

Öppen kyrka vid Allhelgona
med personal och ideella som
finns till hands för de människor
som besöker kyrkogården.

diakoni
•

•

Diakonigrupp för att de som
vill göra en insats inom diakoni
i Stigsjö församling. Gruppen
ansvarar för öppethållande av
kyrkan under allhelgona helgen,
utdelning av julblommor till församlingens äldre, hjälper till vid
samlingarna på Brunnegården.
Onsdagsträff för daglediga.
Gemenskapande aktivitet för att
förebygga ensamhet och erbjuda
en fast punkt i vardagen. Cirka 18
träffar/år. Jul- och sommaravslutning med guldkant. Ansvar
för fasteauktion. Samarbete med
De Gamlas Vänner.

23.

mission &
ideellt arbete
•

Församlingsfest tillsammans
med Viksjö församling. Lunch
efter högmässa vid vårens terminsslut.

•

Fasteauktion och skördeauktion för att stödja Svenska
kyrkans internationella arbete.
Auktion och lotterier.

Säbrå församling, 060
gudstjänst
•

Gudstjänst firas normalt varje
helg, ungefär varannan gång i
kyrkan och kyrkkällan, där gudstjänst firas under beteckningen
söndagscafé. Av gudstjänsterna
på Kyrkkällan firas 3-4 ekumeniskt tillsammans med Pingst
Härnösand. Under terminstid
firas kvällsmässa en söndag i
månaden i samband med en
samling kring andlig vägledning.
Under vintermånaderna firas
gudstjänsterna i församlingsgården.

•

Familjegudstjänster/mässor
med dopuppföljning.

•

Nationaldagsfirande på
Kyrkkällan. En försommarfest
med stärkande av nationaldagskänslan. Gudstjänst och fest med
smörgåstårta, kaffe och medverkande.

•

Gudstjänst på Älandsbro servicehus för att skapa möjlighet
till gudstjänstliv för boende och
närboende. En gång/månad med
kyrkkaffe efter avslutad gudstjänst.

•

Gudstjänstmusik/konserter: Att bjuda församlingen och
kyrkobesökare på konserter av
hög konstnärlig kvalitetsnivå i
kyrkorummet och andra platser i församlingen. Att förvalta
kyrko/klassiskmusiken samt
andra genrer som kan bära det
kristna budskapet och förstärka
predikan om våra kyrkovärderingar. 4-5 Musikandakter på
sommaren. 3 tillfällen med Musik
i vinter/vår/höstkväll och 3 sommarkvällar med externa artister.
Musikprogram med kort andakt.
Ett antal musikinsatser under
gudstjänsterna med externa
artister.

24.

•

Kören Cantum Novum, vuxenkör i blandade åldrar. Undervisning i körsång och röstteknik
samt instudering av körrepertoar
inför framträdande i olika kyrkliga sammanhang och konserter.
Körsången förvaltar och sprider
körmusiken i kyrkorummet, lyfter gudstjänstlivet med sången
och uppmuntrar flera besökare.
Medverkan i gudstjänster och
konserter. Körövning torsdagar
och vissa helger, cirka 40 gånger
per år i Säbrå församlingsgård.

•

Barnkör för barn 6-12 år. Ny
barnkör i Säbrå med sångträning
och körsång i gudstjänster och
musikgudstjänster och därmed
undervisning i kristen tro. I samband med barnverksamheten
i Älandsbro träna inför vissa
tillfällen som jul, avslutningar och
familjegudstjänster.

undervisning
•

•

•

•

Grupper för barn 6-12 år. En
pedagogisk planerad och kostnadsfri regelbunden verksamhet
för barn. Två miniorgrupper
6-8 år. En juniorgrupper 9-12
år. Grupperna träffas en gång/
vecka.
Stor & liten, öppen verksamhet
en gång/vecka för daglediga
och deras barn. Stor och liten
är en öppen, pedagogisk och
kostnadsfri verksamhet där alla
är välkomna. Barn och föräldrar
leker, sjunger, skapar, umgås och
lär känna varandra och kyrkans
traditioner.
Skolverksamhet med mål att
möta varje årskurs en gång per
år. Förskolebesök, Kyrkvandring för 6-åringar förskoleklass,
Julspel och påskvandringar för
årskurs 1-2, Gyllene regeln för
årskurs 3, bibeläventyret för
årskurs 4, Allhelgonavandring för
årskurs 5, Etikfrågor för årskurs
6, besök vid fotbollsskola.
Bibelutdelning till församlingens 6-åringar för att sprida
evangeliet. Alla församlingens
6-åringar bjuds in till familjegudstjänst med bibelutdelning av
Barnens bibel.

•

Dopgåva som delas ut vid familjegudstjänst till alla som döpts
under året.

•

Familjekvällar med föreläsare
och tacos. Gemensam andakt på
slutet.

•

Dagläger för barn 6-10 år
under 5 dagar i Säbrå församlingsgård. Låta barnen få uppleva
ett läger nära hemmaplan. Låta

barnen få en glimt av vårt kristna budskap genom våra olika
samlingar och låta dem prova på
olika former av skapande verksamhet.

•

Konfirmander, se församlingsgemensamt, 090.

•

Samtalsgrupp för vuxna,
Kyrkkällan/församlingsgården
som syftar till andlig fördjupning.
4 träffar/termin med fika.

•

Andlig vägledning för vuxna.
Samling på söndagkvällar 1 gång/
månad för att få en fördjupning i
tron, att Kristus är närvarande i
våra liv. Start md mässa och efter det fika, övningar och samtal
i Ignatiansk anda.

•

Retreat i vardagen för vuxna
i medelåldern, för att få vara i
tystnad och reflektera över hjärtats innersta längtan.

•

Uppvaktning av 85, 90, 95 år
och över. Besök vid födelsedagen.

•

Samling på Älandsgården.
Samling med de boende med
gamla sånger och psalmer,
berättelser, dikter. Varannan
måndag, 3 avdelningar.

•

Utflykter från boenden för
äldre som inte orkar längre turer.
En kortare utflykt i midsommartid.

•

Sång- och lässamling för
boende på servicehuset i
Älandsbro (öppet även för
närboende). Gemenskapande
aktivitet cirka 18 gånger per år
för att förebygga ensamhet och
erbjuda en fast punkt i vardagen.

•

Flyktingarbete för nyanlända
i området. En gång i veckan
med språkträning, lära sig seder
och bruk, våra högtider, lära sig
om svenska samhället och hur
det fungerar. Utflykter. Undervisning i kristen tro för den som
önskar.

diakoni
•

•

•
•

Äldres kyrkhelg: en söndag
på hösten där äldre över 70 år
inbjuds till en lunch med trevlig samvaro. Församlingsrådet
hjälper till med dukning och
servering.
Öppen kyrka under Allhelgona: Erbjuda samtal med präst
och diakon och erbjuda människorna som besöker kyrkogården
en möjlighet att dricka kaffe, få
stillhet och lyssna på musik.
80-årsfest för alla som fyller
80 år i Hemsö, Häggdånger,
Högsjö, Stigsjö, Säbrå och Viksjö.
Julblommor till de som fyller
85 år och över. Församlingsrådet
ansvarar för udelningen.

25.

mission &
ideellt arbete
•

Loppis i bagarstugan. Insamling till ko- och kalvprojetet. Är
även en mötesplats under sommaren med möjlighet till samtal.
Ideella medarbetare hjälper till.

•

Internationella caféer på
Kyrkkällan.

•

Församlingsfest/inspirationskväll för församlingsråd,
kyrkvärdar och ideella.

Viksjö församling, 070
gudstjänst

undervisning

•

Gudstjänst firas 1-2 gånger i
månaden, antingen i kyrkan eller
på servicehuset. Några gånger
ersätts gudstjänsten av annan
församlingsträff. Några gudstjänster firas gemensamt med
Stigsjö församling. Under vintermånaderna firas gudstjänsterna i
församlingshemmet.

•

Konfirmander, se församlingsgemensamt, 090.

•

•

Utbildning av kyrkvärdar för
att ökat engagemang i kyrkvärdskapet. Deltagande i stiftets
utbildningar.

80-årsfest för alla som fyller
80 år i Hemsö, Häggdånger,
Högsjö, Stigsjö, Säbrå och Viksjö.

•

Julblommor till de som fyller 75
år och däröver. Församlingsrådet
ansvarar för utdelningen.

•

Musik i sommar/höstkväll.
Lokala grupper, spelmanslag och
körer. 4-5 tillfällen med externa
musiker. Musikprogram med kort
andakt.

•

Uppvaktning av 85, 90, 95 år
och däröver. Besök vid födelsedagen.

•

•

•

Musikalisk medverkan i gudstjänster för att lyfta musiken i
kyrkan. Musiker, solister, kompgrupper m.m.

diakoni

•

Körsång för kvinnor och män.
En kreativ mötesplats med övning 1 gång/vecka.

•

Samtalsgrupp för daglediga
för att skapa gemenskap och
erbjuda en fast punkt i vardagen.
Cirka 18 träffar/år. Julavslutning
och sommaravslutning med
”guldkant”. Samarbeta med De
Gamlas Vänner.
Seniorernas dag, för församlingsbor med särskilt inbjudan
till de som är 65 år och däröver. Skapa en fin dag med god
gemenskap för så många som
möjligt av Viksjös pensionärer.
Öppen kyrka, Allhelgona.
Erbjuda samtal och en möjlighet

26.

att dricka kaffe, få stillhet och
lyssna på musik.

mission &
ideellt arbete
•

Församlingsfest tillsammans
med Stigsjö församling. Lunch
efter högmässa vid vårens
terminsslut.

•

Fettisdagsfest, skördefest
och internationell kväll för
att stödja ACT Svenska kyrkan.
Pengar samlas in genom auktion av skänkta produkter och
lotterier.

Församlingsgemensamt, 090
•

•

•

•

•

Leasingbil: Leasad personbil att
användas dels för personalens
resor till olika verksamheter i
pastoratet (t.ex. barngrupper),
dels för längre resor till kurser
etc.
Militärpastor med uppgift att
stötta vid kriser, både internationella, nationella och personliga. Visa på kyrkans närvaro i
försvarsmakten. Pastorn deltar
i vissa övningar (antalet kan
variera år från år). Stöd till nyinryckta värnpliktiga med samtal,
Genomföra korum i samband
med högtider och övningar.
Soldaterinran 1 gång/år. Stöd
till sjövärnskårens sommarläger
under tre veckor varje sommar
samt genomföra ett korum där.
På grund av den ökande aktiviteten inom försvarsmakten
ökar också behovet av pastorns
närvaro. I dagsläget uppgår
tiden till ca 10% men tiden måste
utökas i närtid. Årlig fortbildning
för militärpastorer och andra
gemensamma sammankomster
1-2 gånger/år.
Inspirationsveckan för alla boende i Härnösand med omnejd.
Nå ut till de som inte är kyrkvana
i normala fall och skapa många
mötesplatser. Locka särskilt de
som är mellan 25-45 till evenemang i kyrkorummet. Under en
vecka visar vi upp vår verksamhet, bjuder på föreläsningar och
delta i Korsmässomarknaden
m.m.
Allsång på Murberget, pastoratet är kvällens värd. Utåtriktad
aktivitet för att vara kyrka där
människor befinner sig. Berätta
om våra verksamheter, berätta
om insamlingsprojekten, möta
människor, skapa kontakt och
samla in pengar till ACT Svenska
kyrkan.
Sommarfest i domkyrkoparken/domkyrkan: Sommaraktivitet främst riktad till familjer för
att skapa gemenskap och visa på

våra verksamheter och samarbeta med andra organisationer
och föreningar.

•

•

•

Aktivitetsdagar: 2 utåtriktade
aktiviteter i andra församlingar än domkyrko, exempelvis
Hemsö, Viksjö, Stigsjö eller
Häggdånger. Visa upp kyrkans
närvaro och informera om våra
verksamheter.
Kreativ dag på landet/ Säbrå,
Stigsjö för att möta upp behovet
av kreativa mötesplatser under
sommaren, så att fler söker vår
församling och stannar kvar som
medlemmar. Slöjdworkshops i
ateljéerna, andakt och ev. meditation.
Stiftets Idédagar för Ideella/
anställda/förtroendevalda
medarbetare: Erbjudande att
delta i de av stiftet anordnade
idédagarna för att Informeras,
Inspireras och dela erfarenhet
med andra medarbetare i stiftet.

•

Ungdomsgrupp för både
hörande och teckenspråkiga.
Inköp av material, resor, hyra av
buss m.m.

•

Unga ledare i samband med
konfirmationsundervisning. 2
grupper, läger i Vålådalen bidrag
till livsresor m.m.

•

Konfirmander: 3 grupper, 20
personer i varje grupp. Träffar,
läger, material, livsmedel m.m.

•

Temadagar, dagar i stillhet,
retreater: Prova-på dag under
inspirationsveckan, 1 dag i Stillhet i Säbrå samt 2 temadagar/
termin. Föreläsare, livsmedel,
material m.m.

•

Sorgegrupper för anhöriga som
drabbats av sorg. Grupp makar/
sambos samt grupp för de som
förlorat barn, ungdom eller förälder. 3 grupper, ca 7 träffar per
grupp/år.

•

Bussutflykt för äldre daglediga
för gemenskap och trevlig samvaro. 2 tillfällen.
Konsert/körprojekt: konserter
av hög konstnärlig kvalitetsnivå.
2-3 körprojekt/år med externa
artister och instrumentalister.

•

Stiftsfest i Östersund 2019.

•

Livsresor för församlingsengagerade i olika åldrar för att få
erfarenheter av den världsvida
kyrkan samt resa för uppbyggelse. 4-5 personer i olika åldrar ges
möjlighet att åka med på någon
av livsresorna.

•

Gemensamma musikgudstjänster i pastoratet med barn
och ungdomar. Genomföra minst
3 musikgudstjänster för barn och
familjer under 2019 där barnkör/
ungdomskör medverkar tillsammans med solister, instrumentalensembler av olika slag med
minst tre separata musikinslag
i livelyssnande syfte samt med
bön, ev text och meditationsstund.

•

Annonsering i månadsmagasinet Yippie. 2 sidor/nummer
om pastoratets verksamheter, 13
nummer, går ut till alla hushåll,
företag och handlare.

•

Annonsering Tidningen Ångermanland inför jul, påsk, sommar, allhelgona. Information om
pastoratets verksamhet under
de stora högtiderna. Gudstjänst,
musik och övrig verksamhet.

Familjeretreat i Säbrå: Barn
och föräldrar får en dag delvis
tillsammans i ”stillhetens tecken”.
Vandring, andakt, meditation
och skapande under Höstlovsveckan.

•

Annonsering i kartor,
blomsteralmanacka, sommarguiden, eniro, hitta.se för att
vara sökbar online och synas i
turistbroschyrer m.m.

•

•

28.

KOMMUNIKATION:

•

•

•

•

Annonsering facebook/sociala medier: målgruppsstyrd
annonsering riktade till olika
målgrupper för att nå ut med
specifik information.

Allhelgonaaktivitet: aktivitet
vid någon plats i pastoratet för
att sprida allhelgonakampanjen.

•

Predikoturer Tidningen Ångermanland. Målgruppen är de
redan kyrkvana. Bekräftelse på
övrig information och annonsering.

•

Trycksaker: vykort, foldrar,
visitkort, guidehäften.

•

Fokusmässan: pastoratet deltar
som utställare för att nå ut till
Härnösandsbor, både företag,
organisationer och mässbesökare. En chans att visa upp utvalda
delar av pastoratets verksamhet.

Strategisk improvisation:
möjlighet att delta när någon av
organisationerna i kommunen
genomför aktiviteter.

•

Reklam: profilprodukter för att
stärka pastoratets varumärke.
Badbollar, kassar, gympapåsar,
vattenflaskor, reflexer, mössor
m.m.

•

Webb: panoramabilder, google,
guide-app, övriga projekt på
hemsidan.

•

Förbrukningsmaterial info:
rollups, skyltar, broschyrställ,
flaggor m.m.

•

Nyhetsbrev: info om vad som
är aktuellt i pastoratet.

•

Översättningar: agendor och
information på olika språk.

•

Sponsring/samarbeten: HÄR,
Härnösands handel och möten.
Sponsring/samarbeten med två
föreningar.

•

Digitala informationsskärmar.

s
os an
ffa äss
Trä usm aj
k
Fo -5 m
å
p
4

san
usmj äkl s11-15.30
k
o
F
å
a
-17, 5 m
kan p

Kyrand Arena 4 maj kl 12
s

Härnö

der.
ns klä
barn:
präste
För alla a och testa
rk
t.
y
pe
Lek k
om do
vling
och tä
ljus.
llning
tuellt
ir
Utstä
v
tt
Tänd e
!
online.
n
o
ö
b
d
e ss
Be en
s...
tion m
h anda
firma
und oc
ch kon
o
st
n
p
e
o
r
ne
ig
Prata d
d
tt
, sä
Kom in
Eller...

2 7 ju

Sommarfest
Sommarfest i domkyrkoparken,
onsdag 27 juni kl 11-14
Program
11.00 Inledning av domprost Kent
Nordin. Körsång.
11.00-14.00 Fikaservering
11.00-13.00 Åk häst & vagn
12.00-13.00 Sopplunch
12.00-12.30 Allsång med Marco
Fonseca och Annica Östman.
13.00-13.15 Friskis & Svettis
Teckenspråkstolk 11.00-12.00
Utställare: Härnö Hundteam,
Technichus, Ridklubbens ungdomssektion, Murberget, Scouterna
www.svenskakyrkan.se/harnosand
www.facebook.com/svenskakyrkanharnosand
www.instagram.com/svenskakyrkanharnosand

Svenska kyrkan
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Aktiviteter
- Hoppborg
- Såpbubblor och experimentverkstad
- Lekar & tipspromenad
- Körsång och allsång
- Käpphästtävling
- Agility
- Pyssel & tävlingar
Domkyrkan
8.00-16.00 Öppet i domkyrkan
10.00-14.00 Guidning

Härnösand

26 september-24 oktober

Stigsjö
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Stigsjö kyrka

gudstjänst/musik
Domkyrkan

Härnösands domkyrka är öppen:
Mån-lör: kl 8.00-16.00, Sön: kl 8.00-13.00

Onsdagar kl 8.00 Mässa
Torsdagar kl 18.00 Mässa
Söndagar kl 11.00 Högmässa
29/9 kl 13.00 Soldaterinran
14/10 kl 9.30 Familjegudstjänst
21/10 kl 11.00 Högmässa Kontaktkören. Brita Hatt. Internationella gruppen.
Vid kyrkkaffet berättar unga ledare
om sina livsresor till Spanien, Polen
och Italien.
28/10 kl 15.00 Teckenspråkig mässa
Kyrkkaffe.

Hemsö
14/10 kl 15.00 Mässa, kyrkan.

Häggdånger
7/10 kl 18.00 Musik i höstkväll,
kyrkan. Noratrion. Visor i folkmusikton
med jazzinfluenser.
13/10 kl 15.00 Familjegudstjänst,
kyrkan. Bibelutdelning till alla 6-åringar.
Fika i församlingshemmet.
21/10 kl 15.00 Höstcafé, församlingshemmet. Annika Östman, sång och
Marco Fonseca, piano.

30/9 kl 11.00 Ekumenisk familjegudstjänst, kyrkan. Bibelutdelning till
alla 6-åringar. Start kl 10.00 med kyrkfrukost i församlingshem.
7/10 kl 18.00 Mässa, kyrkan.
Kören Cantamus.
14/10 kl 11.00 Skördemässa, kyrkan.
Stigsjökören och kompgrupp. Kyrkkaffe
med skördeauktion i församlingsh.
21/10 kl 11.00 Högmässa, kyrkan.
28/10 kl 11.00 Gudstjänst, kyrkan.

Säbrå

Säbrå kyrka öppen vardagar kl 8.00-15.00.

30/9 kl 15.00 Söndagscafé,
Kyrkkällan. Kyrkkaffe.
7/10 kl 11.00 Familjegudstjänst,
kyrkan. Bibelutdelning till alla 6-åringar. Korv med bröd på kyrkbacken.
11/10 kl 11.00 Mässa, Älandsbro
servicehus.
14/10 kl 15.00 Söndagscafé, Kyrkkällan. Bröderna Berglund, sång och
musik. Kyrkkaffe.
21/10 kl 18.00 Mässa, kyrkan. Där
tro, hopp och kärlek växer. Samtal och
reflektion i församlingsgården efteråt.
28/10 kl 15.00 Söndagscafé,
Kyrkkällan. Sång och musik Annika
Östman och Marco Fonseca.

Viksjö
30/9 kl 18.00 Musik i höstkväll,
kyrkan. Viksjökören och Stigsjökören.
14/10 kl 16.00 Skördefest,
församlingshemmet. Viksjökören.

Högsjö
30/9 kl 11.00 Familjemässa, kyrkan.
Bibelutdelning till församlingens
6-åringar. Lunch i församlingsgården.
7/10 kl 11.00 Högmässa, kyrkan.
Kyrkkaffe.
14/10 kl 11.00 Skördemässa, kyrkan.
Kyrkkaffe.
18/10 kl 14.00 Gudstjänst,
Högsjögården.
21/10 kl 11.00 Högmässa,kyrkan.
Kyrkkaffe.
24/10 kl 18.30 Församlingsafton,
församlingsgården. Tillsammans i världen, vi uppmärksammar FN-dagen.
Internationella gruppen.
28/10 kl 11.00 Högmässa, kyrkan.
Kyrkkaffe.

29.

Sjung i kör
Höstcafé 2/10 kl 18.30 Dom-

kyrkans församlingsgård
Kom och sjung sånger tillsammans
med Magdalenakören. Elisabeth H
Palm. Internationella gruppen. Kaffe
och kakbuffé. Insamling till Svenska
kyrkan i utlandet.

”Lugnet före stormen”

Magdalenakören damkör
Tors kl 18.45, domkyrkans körrum.
Lärkorna kör för flickor 6-8 år.
Ons kl 17.15, domkyrkans körrum.

Domherrarna kör för pojkar 6-12 år.
Tors kl 16.00 domkyrkans körrum.

Familjegudstjänster

30/9 kl 11.00 Familjemässa, Högsjö
kyrka. Bibelutdelning till alla 6-åringar.
Lunch i församlingsgården.
30/9 kl 11.00 Ekumenisk familjegudstjänst, Stigsjö kyrka.
Bibelutdelning till alla 6-åringar. Start
kl 10.00 med kyrkfrukost i församlingsh.
7/10 kl 11.00 Familjegudstjänst,Säbrå kyrka. Bibelutdelning till alla
6-åringar. Korv med bröd på kyrkbacken.
13/10 kl 15.00 Familjegudstjänst,
Häggdångers kyrka. Bibelutdelning
till alla 6-åringar. Fika i församlingsh.
14/10 kl 9.30 Familjegudstjänst
Domkyrkan.

Soul Children kör för killar/tjejer
10-16 år. Vi sjunger gospel, rock, pop,
soul & R n B! Tors kl 17.30 domkyrkans
körrum.
Våga sjunga i kör blandad kör för
vuxna (även nybörjare). Lör kl 10.00
Datum: 29/9, 13/10, 20/10, 10/11, 24/11,
1/12, 15/12, domkyrkans körrum.
Hemsö-Högsjökören
Två församlingskörer i samsång.
Blandad kör.
Tors kl 18.30 kyrkkällan, Älandsbro
Häggdånger, församlingshemmet
Häggdångerskören blandad kör.
Mån 18.45
Stigsjö, församlingshem
Stigsjökören blandad kör.
Sön kl 18.30
Datum: 7/10, 21/10, 28/10, 11/11, 18/11,
25/11, 9/12
Säbrå, församlingsgården
Kören Cantum Novum blandad kör.
Tors kl 18.30

Söndagsmusik

musik av Pärt och Beethoven. Ronja
Schneider, cello. Eskil Lindbäck, piano.
12/10 kl 19.00 Högsjö kyrka
14/10 kl 18.00 Häggdångers kyrka

Domkyrkokören blandad kör.
Antagningsprov.
Ons kl 18.30, domkyrkans församlingsg.

Ceciliakören kör för flickor 9-14 år.
Ons kl 15.30, domkyrkans körrum.

Konserter
30/9 kl 18.00 Härnösands domkyrka. Musik av Chopin och Bach.
Lars G Fredriksson, Orgel och piano.

Domkyrkan

Musikgudstjänst med
barnkörer

21/10 kl 18.00 Domkyrkan.
Lärkorna. Ceciliakören. Domherrarna.
Hosanna Gospel. Klas Norberg, solist.
Johanna J Wikström. Elisabeth H Palm.
Per Brudsten. Sanna Norberg.

Viksjö, församlingshemmmet
Viksjökören damkör. Mån kl 18.30.
Anmälan/info: svenskakyrkan.se/
harnosand/korer

INTERNATIONELLT FOKUS
Måndagar kl 11.00 (Udda veckor)
Domkyrkans församlingsgård.
Fokus på en rättvis värld!
STICKA & SY
Måndagar kl 17.30 Domkyrkans
församlingsgård.
SAMTAL PÅ GÅNG
Onsdagar kl 14.00 Start domkyrkotrappan. Tillsammans promenerar,
samtalar och reflekterar vi om livet!
Fika C. Trädgårn till självkostnadspris.
ONSDAGSTRÄFFEN
26/9, 10/10, 24/10 kl 13.00 Stigsjö
församlingshem. Gemenskapsträff
för daglediga med tid för samtal, kaffe
och handarbete.
STICKCAFÉ (Udda veckor)
Onsdag kl 18.30 Viksjö församlingsh.
SOPPA & SÅNG 4/10 kl 12.00
Domkyrkans församlingsgård.
Allsång med kända sånger och
psalmer, soppa och andakt. J Nykyri.
SOPPLUNCH
4/10 kl 12.00 Häggdångers
församlingshem. Vi startar med
andakt och soppa. Dagens gäst.
De gamlas vänner.
SAMTALSGRUPPEN
27/9, 11/10 kl 11.00 Viksjö servicehus. Gemenskapsträff för daglediga
med tid för samtal, kaffe m.m.
SÅNG & LÄSSAMLING
4/10, 18/10 kl 10.30 Älandsbro
servicehus. Gemenskapsträff för daglediga med tid för samtal och kaffe.
LIVETS PÄRLOR
18/10 kl 10.30 Domkyrkans församlingsgård. Samtal om livet och
tron med utgångspunkt från pärlorna i
frälsarkransen.
BYAMÖTEN
2/10 kl 12.30 Hälledal ”Hösttankar”
Dikter och tankar om hösten.
18/10 kl 12.30 Utansjögården
De gamlas vänner bjuder på fika.

Fredagsfrukost

28/9 kl 9.00 Domkyrkans församlingsg. Barn- och ungdomslokalerna.
Stor & Liten bjuder in till frukost.

Familjekväll

19/10 kl 17.30 Stigsjö församlingshem. Tacobuffé, 50 kr/familj. Aktiviteter. Kvällens gäst: Carina Silva
inspirerar till ”Klimatsmart mat”.

Föreläsning 17/10 kl 18.00

Domkyrkans församlingsgård.
Föreläsning ”Depressioner hos
gamla människor botas sällan
med piller”
Yngve Gustafson är professor i geriatrik, lärandet om åldrandets sjukdomar. Verksam vid Umeå universitet
och känd från radio och tv.

Sorg och saknad

4/10 kl 18.30 Domkyrkans församlingsg. Samtalgrupp om sorg, här kan
du dela tankar och känslor med andra.
Mer info: Stina Östman, diakon 0611288 22. Åsa Sjöberg, diakon 0611-288 23.
Ett urval av våra verksamheter. Mer info hittar du på webben.

Kontaktuppgifter
Församlingsexp. Tel: 0611-288 00
Besöksadress: Franzéng. 18 (vid domkyrkan)

Kyrkogårdssexp. Tel: 0611-288 90
Besöksadress: Byåker 240 (vid Säbrå kyrka)
svenskakyrkan.se/harnosand
facebook.com/svenskakyrkanharnosand
instagram.com/svenskakyrkanharnosand

Kriminalvården - NAV*, 091
•

•
•

Personalstöd för anställd
personal inom kriminalvården:
Kvalificerad handledning i grupp
och/eller enskilt. Deltagande i
nätverk och konferenser. Studiebesök på anstalter och häkten.
Själavård och retreat.
Mässa på anstaltens avdelningar. Cirka 10 mässor på en
4- veckorsperiod.

vårdens personal för fördjupad
kunskap och insikt i trosfrågor.
Enskild andlig vägledning. Kriminalvårdens personal inbjuds
till de retreater som anordnas
i pastoratet. Utbildning kring
existentiella frågor, värdefrågor
etc för kriminalvårdens anställda
genom externa föreläsare.

•

Enskild och gemensam undervisning för intagna och kriminal-

lig kontakt, själavård och samtal,
Nallejouren till barn som besöker
intagna, besöksgrupp, körsång
med pastoratets personalkör.

Själavård och uppmuntran för
intagna för att ge personligt
stöd i besvärliga situationer och
ge ljusglimtar i tillvaron. Person-

•

Böcker och tidningar till intagna för möjlighet till fördjupad
kunskap om kristen tro. Prenumeration på Kyrkans Tidning,
biblar, bönböcker och böcker om
tro och liv.

•

Affischering för att sprida kunskap om gudstjänster m.m.
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Service of Holy Communion
in the Chapel

Thursday 25th of October 13.15-14
Notification to staff latest 13.00 the day before.

V
n!/NA

Anna, präst

me
Välkom

*NAV = Andlig vård inom kriminalvården.
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Marco, musiker

/NAV

Café Trädgårn, 092
•

Kyrkkaffe på Café Trädgårn för
den gudstjänstfirande församlingen. 2 gånger/termin.

•

Caféverksamhet för människor
som bor och vistas i Härnösand.
Särskilt fokus på dem som lever
i utsatta livssituationer. Målet
är att vara en mötesplats där
människor med olika bakgrund
och livssituationer kan mötas.
Bedriva caféverksamhet med
låga priser och hemkänsla, erbjuda samtal, stöd med diakon vid
behov. Öppet vardagar mellan
9.30 – 15.30 samt lördagar 11-14.

•

Lördagarsöppet med insats av
volontärer.Träffar för språkträning och integration på
kvällstid.

•

Sommaröppet i möjligaste mån.

•

Investeringar: ny spis med ugn,
stolar och bord, tolkkostnad,
dagstidning, serveringskostnader.

•

Café mötesplats, för psykiskt
funktionshindrade ungdomar
och unga vuxna. I samverkan
med Härnösands kommun,
Omsorgen om psykiskt funk-

möjlighet till personliga samtal,
stöd i olika livssituationer samt
hjälpa individen till vidare kontakter med andra myndigheter/
aktörer om behov finns. Önskemål att diakon finns närvarande
dagligen i caféet för samtal med
gäster och stöttning till övrig
personal eller volontärer.

tionshindrade. Onsdag kvällar
mellan kl 18-20.30. Försäljning av
fikabröd och dryck. Gemenskap
runt borden samt spela spel och
biljard.

•

Vuxna på stan: nattvandringar som föreningar och vuxna
gör i centrum under riskkvällar.
Värmestuga för nattvandrare
samt mötesplats med polis och
fältassistenter. I samarbete med
Härnösands kommun, Trygghetsrådet.

•

Frukost för människor som
lever i utsatthet. 1 dag/vecka för
cirkaa 15 personer. Tid för samtal
och gemenskap.

•

Julöppet för människor i utsatthet som vill fira jul i gemenskap. Julstämning och julmat för
att förebygga isolering. Öppet
julafton och juldagen. Julklappar/
julgåva.

•
•

Praktikplaster för praktikanter
som hänvisas från olika myndigheter och organisationer.
Personliga samtal med diakon: Café Trädgårn vill genom
tillgänglighet till diakon erbjuda

31.

•

Ung i Härnösand: mötesplats
för ungdomar mellan 16-25 år
under helger och storhelger. I
samarbete med andra organisationer hålla öppet på fredag eller
lördag för ungdomar. Möjlighet
att köpa fika spela spel och bara
vara.

•

Inspirationsveckan/sommarfesten: vara en del av arrangemangen och medverka med
personal och fika.

•

Volontärer: introduktion och
träffar med information och delande av erfarenhet, föreläsare/
utbildare.

•

Kommunikation: arbetskläder,
informationsmaterial, fönsterlogga.
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Teckenspråkig verksamhet, 093
•

Teckenspråkstolkning för
församlingsbor och allmänheten
för att de teckenspråkiga ska
känna sig delaktiga i gudstjänster, Inspirationsvecka och andra
verksamheter som passar teckenspråkiga.

•

Teckenspråkig mässa 1 gång/
månad.

•

Konfirmandgrupp för konfirmander från Kristinaskolan.
Teckenspråkstolkar så att dessa

konfirmander kan delta i samma
grupper som övriga konfirmander.

•

•

Ungdomsgrupp, TUK, för ungdomar från Kristinaskolan från 13
år och uppåt. Gruppen är en del
av ungdomsgruppen i domkyrkoförsamlingen.
Livets trådar, samtal och bibelstudier för teckenspråkiga.
1 träff/månad.

32.

•

Sommarcafé för församlingsbor
och allmänhet för att erbjuda andaktsliv och umgänge på
teckenspråk.
1 andakt/vecka under juni-juli.

•

Videoredigering/webcam för
produktion av information på
teckenspråk.

Fastigheter: investeringar & underhåll, 950
Härnösands pastorat har 79 byggnader inklusive 8 kyrkor och 3 kapell
vilket innebär ett ansvar för bevarande inför framtiden. Dessa byggnader kräver en löpande
underhållsplanering och renovering
och reparationsarbeten pågår ständigt. Svenska kyrkan har ett stort
ansvar för att bevara kulturarvet för
kommande generationer.

Planerade projekt
under 2019
Domkyrko

Heliga korsets kapell

Övriga byggnader

•

•

Dörrar, ombyggnation av brandcell

Kyrkogårdsexpedition Härnösand

•

Byta ytterdörrar

•

Ytskikt golv, slipa/behandla trä

•

Ombyggnad kök

•

Inköp av diskmaskin

Toalettbyggnad Nya kyrkogården

•

Målning på allmänna toaletter

•

Dränering

Domkyrkan

•

Ytskikt golv

•

Lagning av puts

Övriga byggnader

•

Ljudanläggning

•

•

Byte av motorer till luckor,
klockorna

•

Ny handikapplösning entré

Församlingsgården

•

Ytskikt väggar/tak

•

Ombyggnad kök

•

Styrutrustning ventilation

•

Renovering lägenheter: toaletter,
golv, väggar, tak

•

Byte av markiser

•

Nya skjutdörrar mellan salarna

Åtgärd fasad/puts, målning av
port

•

Gravkapell: åtgärd grund klockstapel, byte till kläppmotor för
klocka

Häggdånger
Församlingshemmet

•

Målning av fasad

•

Målning av fönster

•

WC-renovering

Förråd

•

Målning av fasad

•

Målning av fönster

Bårhus

•

Målning av fasad

Bevattningsanläggning

Högsjö

Hemsö

Högsjö kyrka

Församlingshemmet

•

Byte elcentral

•

Ytskikt väggar, tak

•

Behandla trägolv

Ekonomibyggnad

•

Handikappsanpassning

•

•

Byte elcentral

Ytskikt väggar/tak

Högsjö gamla kyrka

•

33.

Utredning mögelskador

Viksjö

Säbrå

Viksjö kyrka

Säbrå kyrka

•

Utredning/byte värmesystem

•

Lagning av puts, kyrktornet

•

Åtgärda takkronor

•

Tömning av dagvattenbrunnar

•

Åtgärd på avloppsledningar

Församlingshemmet

•

Asfaltering kyrkogången

•

•

Hiss för kronsänkning

Åtgärda motorvärmare

Maskinhall

•

Handikappramp från stora salen

•

•

Kurser brand och hjärtstartare

Byte av fönster

•

•

Kurser säkerhet

Ljudanläggning

Åtgärd avloppsledning

•

Byte av luftvärmepumpar

•

Fasadrenovering, puts

Ekonomibyggnad

•

Ytskikt väggar och tak

Övrigt
Kemikaliehantering: programvaror och utbildningar

•

•

Belysning: byte armaturer

•

•

Stigsjö kyrka

•

Brandskyddsprogram, systematiskt brandskyddsarbete

Församlingsgården

Stigsjö

Stora förrådet

•

Klockstapel
Åtgärda fuktskador

Belysning: byte armaturer

Prästgården

•

Åtgärd på avloppsledning

34.

Pastoratsgemensamt, 900
Pastoratet har det övergripande
ekonomiska ansvaret för alla församlingarnas uppgifter och fungerar som
resurs till församlingarna. Beslut om
budget och kyrkoavgiftens storlek
ska därmed fattas enbart av pastoratets beslutande organ. Man är
även arbetsgivare för alla anställda
och ansvarar för den fasta egendomen inom pastoratet.

•

•

Kostnad för anslutningar av
Svenska kyrkans upphandlade
Wifi-lösning, vilken används av
medarbetare och också besökare
på Café Trädgårn.

Församlingsborna och andra skall
genom en hög servicenivå kunna
beställa tid för kyrkliga handlingar, få
kontakt med präst eller diakon, samt
få information om församlingens
verksamhet.

•

IT-tjänster: Pastoratet är anslutet till GIP, Svenska kyrkans
gemensamma IT-Plattform, där
Svenska kyrkan centralt ansvarar
för drift av gemensamma program, användarkonton, e-post
och backup. Det ger kostnadsbesparingar då det i annat fall
skulle behöva lösas på lokal nivå
och är inte kostnadseffektivt,
det gör också att vi endast
behöver en tjänst där IT-ansvar
ingår, istället för att ha ett anställt team med enbart fokus på
IT och IT-support.

Arkivet skall vara i god ordning och
offentliga uppgifter skall lämnas ut
utan onödigt dröjsmål. Administrationen skall fungera på ett effektivt
sätt. Genom en tydlig och samverkande ledning skall personalen
känna trygghet och verksamheten
utvecklas. Strävan skall vara att ta till
vara församlingens anställdas gåvor
och förmågor och ge möjlighet till
kompetensutveckling.

•

IT/Telefoni
•

Hyra av maskiner och tekniska
anläggningar. Kopiatorer och
tryckerimaskiner samt kopiefakturor och serviceavtal.

•

Förbrukningsinventarier, dvs
telefoner och datorer.

•

Förbrukningsmaterial: Kablage, mobilskal, datortillbehör
(möss, tangentbord etc.)

•

Telefoni: Alla anställdas arbetstelefonabonnemang samt telefonväxlar till Kyrkogårdsförvaltning och Församlingsexpedition
och vissa fasta telefonlinjer för
larm och fastighetsövervakning
och telefoner i några av våra
församlingshem.Telia Centrex,
trafikavgifter, fasta telefonlinjer.

Datakommunikation: Inkommande internetanslutningar till
Församlingsexpedition och Kyrkogårdsförvaltning, samt några
församlingsgårdar.

Licenser och royalties: kostnader för vårt integrerade
boknings- och ekonomisystem
Aveny, samt Adobes programsvit
som används av kommunikatörerna för att framställa diverse
tryckt och digitalt material.

Kyrkoråd
Kyrkorådet är pastoratets verkställande organ (styrelse) som ansvarar
för den löpande verksamheten och
förvaltningen. Kyrkorådet har utsett
ett arbetsutskott som förbereder kyrkorådets sammanträde och
ärenden till kyrkorådet. I respektive
församling inom pastoratet finns ett
församlingsråd vars huvudsakliga
uppgifter avser gudstjänstlivet och
församlingens kristna gemenskap.

Revision
Kyrkofullmäktige utser en auktoriserad revisor och förtroendevalda
revisorer för granskning av pastoratets verksamhet.

Stiftsuppdraget
Härnösands stift och Härnösands
pastorat har ett gemensamt ansvar
för Härnösands domkyrka såsom
stiftskyrka, församlingskyrka och
biskopens kyrka. Här ligger alla intäkter och kostnader som hänförs till
domprostens, domkyrkokaplanens
och domkyrkoorganistens uppdrag
för stiftet.

Domprostens verkÖvriga gemensamma samhetsledning
Domprosten leder all verksamhet i
kostnader
Härnösands pastorat. Här ligger alla
•

Utbildning

•

Sjuk- och hälsovård

•

Friskvård

•

Personalrekrytering

•

Redovisningstjänster, Luleå
servicebyrå

•

Personalrepresentation

Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige är pastoratets
högsta beslutande organ och sammanträder minst två gånger per år.

35.

intäkter och kostnader för domprosten kopplade till pastoratets verksamhet.

Ledningsgrupp
Till stöd för domprostens ledningsuppdrag finns en ledningsgrupp bestående av arbetsledande ekonom,
kyrkogårds- och fastighetschef,
arbetsledande komminister med
samordningsansvar för kärnverksamheten och en kommunikatör. För
2019 planeras ledningsgruppsdagar
med två övernattningar i syfte att
avsätta tid för mer långsiktiga strategiska samtal.

Håkan Högback

Carina Häggkvist

Christer Johansson

36.

Camilla Nilsson

Karin Forsberg

Kyrkogårdsexpedition

Lena Vik

Maria Prytz

Kommunikation

Christer Danielsson

Rasmus Pettersson
Vik (IT)

Peter Norberg

Marie Nordin

Vakant

Mattias Holmberg

Kenneth Andersohn

Gustaf Gyll

Ann-Louise Hammarstedt

Bo Ljung

Kyrkogård

Per Lingensjö

Expedition

Charlotte Westin

HR

Ingela Brelin

Fastighet

Kyrkogårds- och fastighetschef

Arbetsledande ekonom

Ekonomi

KYRKOGÅRD OCH FASTIGHET

KANSLI

Kent Nordin

Domprost

Vakant

Vakant

Präst Ulf Andersson
Präst Vakant

Präst Knapp Anna Eriksson
Präst vakant

Diakon Åsa Sjöberg

Diakon Stina Östman

Katarina Johnsson

Mona Nordin

Café Trädgårn

Annica Falbe

Lena Pettersson

Roger Hammarstedt

Peter Svensson

Mimmi Myrenberg

Service

Diakon Christina Persson

Diakon Berit Selling

Teckenspråkig präst Johan S Wisser

Präst Katarina Adamsson

Präst Johanna Janzon Wikström

Domkyrkokaplan Cristina Grönroos

Vigningstjänsten

Kicki Nilsson
Petra Jedborn

Helena Norberg
Margot Berg

Elenor Andersson

Barn och unga

Sanna Norberg

Marco Fonseca

Eskil Lindbäck

Domkyrkoorganist Lars G Fredriksson

Johan Holgersson
Per Brudsten

Kyrkomusiken

Arbetsledande komminister

GUDM

Organisationsplan

bemanningsplan år 2019
Tjänst						Antal tjänster
Domprost						1
Arb. ledande komminister				1
Komminister						8
Diakon							4
Domkyrkoorganist					1
Organist						2
Kantor (1 tjänst 80 %)					

4

Församlingspedagog/pedagog				3
Fritidsledare						2
Assistent Café trädgårn					2
Arb. ledande ekonom					1
Kamrer							1
Personalsekretare					1
Assistent/kyrkoskrivare (1 långtidssjukskriven)		

3

Assistent begravningsverksamheten			1
Kommunikatör						2
Kyrkvaktmästare					3
Värdinna						2
Kyrkogårds- och fastighetschef				1
Fastighetsingenjör					1
Kyrkvaktmästare/kyrkogårdsarbetare			6
Kyrkogårdsarbetare					3
Totalt tillsvidareanställda				53

Kyrkogårdsarbetare, säsong				11
Totalt säsongsanställda				11
Assistent begravningsverksamheten 80 %		

1

Assistent flyktingarbete 75 %				

1

Gravskötsel/plantering, 3 månader			

3

Totalt visstidsanställningar				5
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Församlingsråd

Hemsö

Församlingsråd

Domkyrko

Häggdånger

Högsjö

Stigsjö

Församlingsråd

Revisorer

Församlingsråd

Kyrkoråd

Församlingsråd

AU

Valnämnd

Kyrkofullmäktige

Förtroendemannaorganisation

Säbrå

Församlingsråd

Viksjö

Församlingsråd

Budget 2019
HÄRNÖSANDS PASTORAT
RESULTATBUDGET TKR

Resultatbudget 2019

Resultat 2017 Budget 2018

Budget 2019

Verksamhetens intäkter
Kyrkoavgift
Begravningsavgift
Ekonomisk utjämning
Utdelning från prästlönetillgångar
Erhållna gåvor och bidrag
Nettoomsättning och övriga intäkter

40 535
13 151
-956
490
4 090
3 357

43 522
13 168
-1 001
478
3 177
1 812

43 808
13 989
-1 156
515
3 323
2 185

Summa verksamhetens intäkter

60 667

61 156

62 664

Verksamhetens kostnader
Kostnader för varor, material
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

-328
-16 671
-36 739
-4 313

-315
-17 879
-38 677
-3 901

-366
-21 369
-40 055
-4 406

Summa verksamhetens kostnader

-58 051

-60 772

-66 196

Verksamhetens resultat

2 616

384

-3 532

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader

1 511
23
-4

0
0
0

0
22
-18

Årets resultat

4 146

384

-3 528

39.

Budget 2019
010 Domkyrkoförsamlingen
Verksamhet gemensamt
Övriga externa kostnader
Volontärverksamhet
Övriga externa kostnader

TKR

Budget 2019
020 Hemsö församling

-5

-107

Gudstjänster & kyrkliga handlingar
Övriga gåvor och bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

44
-352
-65

Barnverksamhet
Övriga externa kostnader

-125

Vuxenverksamhet
Övriga externa kostnader
Diakoni
Övriga Gåvor och Bidrag
Övriga externa kostnader
Mission
Övriga externa kostnader
Konsert
Övriga gåvor och bidrag
Övriga externa kostnader

Volontärverksamhet
Övriga externa kostnader
Gudstjänster & kyrkliga handlingar
Övriga gåvor och bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Vuxenverksamhet
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Diakoni
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

TKR

-2

15
-56
-26

-5
-7

-5
-3

-40
Körverksamhet
Övriga externa kostnader
300
-370

-31

65
-458

Serviceverksamhet
Övriga intäkter
Extern servering
Övriga intäkter
Inköp av material/varor försäljning
Personalkostnader

-9

6

5
-3
-2

Församlingsråd i pastorat
Körverksamhet
Övriga externa kostnader
Extern servering
Övriga intäkter
Inköp av material/varor
Församlingsråd i pastorat
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Verksamhetsstöd
Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader

-83

Personalkostnader

290
-140

-17
-53

-30

40.

-1
-49

Budget 2019
030 Häggdångers församling
Verksamhet gemensamt
Övriga externa kostnader
Volontärverksamhet
Övriga externa kostnader
Gudstjänster & kyrkliga handlingar
Övriga gåvor och bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Barnverksamhet
Övriga externa kostnader
Vuxenverksamhet
Övriga intäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Diakoni
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Mission
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Körverksamhet
Övriga externa kostnader
Serviceverksamhet (vård & plantering)
Övriga intäkter
Extern servering
Serveringsintäkter
Inköp av material/varor försäljning
Personalkostnader

TKR

Budget 2019
040 Högsjö församling
Volontärverksamhet
Personalkostnader

-15

Gudstjänster & kyrkliga handlingar
Övriga gåvor och bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-4

23
-89

Personalkostnader

-11

31
-120
-52

-40

Barnverksamhet
Övriga externa kostnader

-25

-10

Vuxenverksamhet
Övriga externa kostnader

-4

Diakoni
Övriga gåvor och bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

1
-5
-7

-19
-8

-1
-6

70
-76
-18

Mission
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-4
-6

Körverksamhet
Övriga externa kostnader

-20

Serviceverksamhet (vård & plantering)
Övriga intäkter

128

-27
Extern servering
Övriga intäkter
Inköp av material/varor
Personalkostnader

6

Församlingsråd i pastorat
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

8
-4
-4

Församlingsråd i pastorat
Övriga externa kostnader

TKR

-7
-53

41.

90
-40
-33

-9
-53

Budget 2019
050 Stigsjö församling
Volontärverksamhet
Representation, frivilligarbetare
Gudstjänster & kyrkliga handlingar
Övriga gåvor och bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Barnverksamhet
Övriga externa kostnader
Vuxenverksamhet
Övriga externa kostnader
Diakoni
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Mission
Övriga externa kostnader
Körverksamhet
Övriga externa kostnader
Serviceverksamhet (vård & plantering)
Övriga intäkter
Extern servering
Övriga intäkter
Inköp av material/varor
Personalkostnader
Församlingsråd i pastorat
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

TKR

Budget 2019
060 Säbrå församling

-10

31
-92
-26

-49

Volontärverksamhet
Representation, frivilligarbetare

TKR

-4

Gudstjänster & kyrkliga handlingar
Övriga gåvor och bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

39
-185

Barnverksamhet
Övriga intäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

6
-118

-38

-34

-3
Vuxenverksamhet
Övriga externa kostnader

-12

-22
-6

-1

-34

53

32
-16
-12

-9
-53

Diakoni
Övriga gåvor och bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Mission
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

30
-66
-6

-6
-6

Körverksamhet
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-26

Extern servering
Övriga intäkter
Inköp av material/varor
Personalkostnader

100
-60

Församlingsråd i pastorat
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

42.

-6

-28

-9
-53

Budget 2019
070 Viksjö församling
Volontärverksamhet
Representation, frivilligarbetare
Gudstjänster & kyrkliga handlingar
Övriga gåvor och bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Diakoni
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Mission
Övriga externa kostnader
Körverksamhet
Övriga externa kostnader
Extern servering
Övriga intäkter
Inköp av material/varor försäljning
Personalkostnader
Församlingsråd i pastorat
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

TKR

Budget 2019
090 Församling gemensamt

-2

22
-45
-11

TKR

Verksamhet gemensamt
Övriga gåvor och bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

210
-328
-1 856
-4

Volontärverksamhet
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-25
-30

-20
Gudstjänster & kyrkliga handlingar
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-10
-8 155

-14

Barnverksamhet
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-55
-2 323

8
-4

Ungdomsverksamhet
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-153
-206

Konfirmandverksamhet
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-648
-610

Vuxenverksamhet
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-12
-323

Diakoni
Övriga gåvor och bidrag
Övriga intäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

160
15
-232
-2 945

-4

-3

-4

-7
-53

Mission
Personalkostnader
Konsert
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

43.

-228

-99
-14

Körverksamhet
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Serviceverksamhet (vård & plantering)
Övriga intäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Extern servering
Personalkostnader
Kommunikation/Information
Övriga externa kostnader
Verksamhetsstöd (service)
Personalkostnader

Budget 2019
091 Kriminalvårdsanstalten (NAV)
-65
-1 493

520
-375
-1 081

Verksamhetgemensamt
Övriga gåvor och bidrag
Övriga externa kostnader
Gudstjänster & kyrkliga handlingar
Övriga externa kostnader

TKR

720
-31

-3

-287

Vuxenverksamhet
Övriga externa kostnader

-40

-1 686

Diakoni
Övriga externa kostnader

-32

-206

Mission
Övriga externa kostnader

-4

44.

Budget 2019
092 Café Trädgårn
Volontärverksamhet
Övriga externa kostnader
Gudstjänster & kyrkliga handlingar
Övriga externa kostnader
Diakoni
Övriga gåvor och bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Extern servering- Café Trädgårn
Övriga intäkter
Inköp av material/varor försäljning
Kommunikation/Information
Övriga externa kostnader

TKR

-2

-4

450
-510

Budget 2019
093 Teckenspråkigt arbete

TKR

Verksamhet gemensamt
Övriga externa kostnader

-60

Gudstjänster & kyrkliga handlingar
Övriga gåvor och bidrag
Övriga externa kostnader

500
-16

Ungdomsverksamhet
Övriga externa kostnader

-200

Konfirmandverksamhet
Övriga externa kostnader

-48

Vuxenverksamhet
Övriga externa kostnader

-15

Diakoni
Övriga externa kostnader

-3

Kommunikation/Information
Övriga externa kostnader

-3

-285

180
-100

-21

45.

Budget 2019
900 Pastorat gemensamt

TKR

Kyrkofullmäktige
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-16

Kyrkoråd
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-12
-545

Revision
Övriga externa kostnader

-135

Stiftsuppdrag
Övriga gåvor och bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Domprostens verksamhetsledning
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Ledningsgrupp
Övriga externa kostnader
Församlingsadministration
Övriga externa kostnader
Lön

-91

637
-110
-515

-90
-1 501

-24

-35
-848

Kommunikation/Information
Personalkostnader
Avskrivningar

-1 170
-10

Gemensamma kostnader & adm
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Interna administrationsintäkter

-979
-2 796
1 311

IT-gemensamt
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-1 575
-149

46.

Budget 2019
950 Fastighetsförvaltning
Fastigheter övergripande
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Domkyrkan
Övriga gåvor och bidrag
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Interna fastighetskostnader
Hemsö kyrka
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Häggdånger kyrka
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Högsjö kyrka
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Stigsjö kyrka
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Säbrå kyrka
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Viksjö kyrka
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Högsjö gamla kyrka
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Lungö Kapell
Övriga externa kostnader
Domkyrko församlingsgård
Övriga intäkter

TKR

-100
-3 146

100
-1 108
-1 507
-150

-204

Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Interna fastighetskostnader

-925
-293
-100

Hemsö församlingshus
Övriga externa kostnader
Avskrivningar

-128

Häggdångers församlingshem
Övriga externa kostnader
Avskrivningar

-273

Högsjö församlingsgård
Övriga externa kostnader
Avskrivningar

-180

-12

-29

-45

-22

-170

Stigsjö församlingshem
Övriga externa kostnader
Avskrivningar

-136
-60

Säbrå prästgård
Övriga externa kostnader
Avskrivningar

-267
-44

Viksjö församlingshem
Övriga externa kostnader

-148

Kyrkkällan Älandsbro
Övriga externa kostnader

-122

-71

-214
-75

-657
-38

-524
-33

-264

Säbrå församlingsgård
Övriga externa kostnader
Avskrivningar

-286
-80

-20

Övriga byggnader
Övriga externa kostnader

-319

-242
-1

Franzéngatan lägenheter
Övriga intäkter
Övriga externa kostnader

100
-282

-17

Högsjö lägenheter
Övriga intäkter
Övriga externa kostnader

196

47.
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HÄRNÖSANDS PASTORAT
INVESTERINGSBUDGET TKR

2019
TKR

Kyrkor och församlingsgårdar
Domkyrko
Kyrkan
Församlingsgården

Kommentarer

Ny handikapplösning entré, byte motorer luckor klockor
Ombyggn kök, nya skjutdörrar, utvändig spiraltrappa

400
1700

byte markiser, styrutrustning ventilation
Hemsö
Församlingshus

Handikappanpassning, byte elcentral

175

Häggdånger
Församlingshem

WC-renovering

135

Högsjö
Kyrkan

Byte elcentral

188

Asfaltering kyrkgång, hiss kronsänkning
Byte fönster, luftvärmepump, ljudanläggning, handikappramp

470

Säbrå
Kyrkan
Församlingsgård
SUMMA

525
3593

Begravningsverksamhetens byggnader och
mark
Domkyrko
Kyrkogårdens expedition
Kyrkogård, Gravkapell, mm

Upprustning kök
Bevattningsanläggning, byte kläppmotor klocka

85
575

Askgravlund

850

Högsjö
SUMMA

1510

Maskiner och andra tekniska anl
Domkyrko

Körgradänger
4-manualigt spelbord för domkyrkans två orglar

SUMMA
Begravningsverksamheten
Domkyrko nya kyrkogården
Domkyrko nya kyrkogården
Domkyrko nya kyrkogården
Högsjö
Stigsjö

40
2000
2040

Kistställning
Traktor mindre
Sandspridare, planeringsskopa, vikplog
Snöskopa, kåpa
Fyrhjuling, mindre trädgårdsmaskiner

SUMMA

98
1100
148
38
130
1514

48.

Begravningsverksamhet
Svenska kyrkan har på uppdrag av staten
huvudmannaskapet för begravningsverksamheten med det ansvar som
följer av begravningslagen. Härnösands
pastorat svarar för huvudmannaskapet
lokalt. Ansvaret omfattar de allmänna
begravningsplatserna i pastoratet med
dess praktiska hantering samt administrationen av begravningsverksamheten.
Begravningsverksamhetens intäkter
och kostnader särredovisas. Från och
med 2017 fastställs en gemensam
begravningsavgift för hela landet (utom i
Stockholm och Tranås).

•

Sköta gravsättning.

•

Lungö kyrkogård

•

Tillhandahålla en lämplig lokal för
begravningsceremoni utan fasta
religiösa symboler.

•

Stigsjö kyrkogård

•

Säbrå kyrkogård

•

Viksjö kyrkogård

•
•

Tillhandahålla personal, byggnader, maskiner och annat som
behövs för verksamheten.
Anlägga, sköta och vårda kyrkogårdar och begravningsplatser.

Projekt under 2019

•

Kyrkogårdsförvaltningen i
Härnösands pastorat ansvarar för
nio kyrkogårdar:

Nybyggnad av askgravlunden
i Högsjö har påbörjats och ska
invigas våren 2019.

•

Provtrycka gravstenarna på kyrkogårdarna.

Begravningsverksamhet innebär att:

•

Härnösand, Nya kyrkogården

•

Anordna och tillhandahålla tillräckligt antal gravplatser.

•

•

Härnösand, Gamla kyrkogården

Uppdatera gravregistret gällande
nya och gamla kyrkogården.

•

Hemsö kyrkogård

Ta emot stoft för förvaring och
visning.

•

Häggdångers kyrkogård

•

Högsjö kyrkogård

•

49.

Budget
Begravningsverksamheten

HÄRNÖSANDS PASTORAT
BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN
RESULTATBUDGET TKR

Resultat 2017 Budget 2018

Budget 2019

Verksamhetens intäkter
Begravningsavgift erhållit under året
Övriga intäkter

12 270
1 354

13 168
255

13 989
415

Summa verksamhetens intäkter

13 624

13 423

14 404

Verksamhetens kostnader
Övriga kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

-5 365
-7 101
-1 968

-5 441
-6 422
-1 494

-5 799
-6 499
-2 037

-14 434

-13 357

-14 335

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader

0
-71

0
-66

0
-69

Summa Finansiella poster

-71

-66

-69

-881

0

0

-13 151
13 151

-13 168
13 168

-13 989
13 989

Summa verksamhetens kostnader

Begravningsverksamhetens över/underskott

Begravningsverksamhetens nettokostnad
Begravningsavgift inkl slutavräkning

50.

HÄRNÖSANDS PASTORAT
RESULTATBUDGET TKR

FLERÅRSPLAN 2019-2021

Resultat
2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan 2020 Plan 2021

Verksamhetens intäkter
Kyrkoavgift

40 535

43 522

43 808

43 364

43 624

Begravningsavgift
Ekonomisk utjämning
Utdelning från prästlönetillgångar
Summa kyrkoavg, begravnavg, mm

13 151
-956
490
53 220

13 168
-1 001
478
56 167

13 989
-1 156
515
57 156

14 268
-1 118
515
57 029

14 554
-1 114
515
57 579

Erhållna gåvor och bidrag
Nettoomsättning och övriga intäkter

4 090
3 357

3 177
1 812

3 323
2 185

3 323
2 228

3 323
2 275

60 667

61 156

62 664

62 580

63 177

Verksamhetens kostnader
Inköp av material/varor försäljning
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

-328
-16 671
-36 739
-4 313

-315
-17 879
-38 677
-3 901

-366
-21 369
-40 055
-4 406

-372
-21 711
-41 096
-4 612

-377
-22 058
-41 918
-4 762

Summa verksamhetens kostnader

-58 051

-60 772

-66 196

-67 791

-69 115

Verksamhetens resultat

2 616

384

-3 532

-5 211

-5 938

Resultat från finansiella anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader

1 511
23
-4

0
0
0

0
22
-18

0
22
-18

0
22
-18

Årets resultat

4 146

384

-3 528

-5 207

-5 934

1,15% 1,37%
1,6%
-3,5%

1,27%
1,9%
-3,1%

1,27%
0,6%
-2,6%

1,27%
0,6%
-2,4%

1,27%
0,6%
-2,0%

Summa verksamhetens intäkter

*) Not
Kyrkoavgift
Kyrkoavgiftsunderlagets utveckling
Förändring kyrkotillhöriga
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HÄRNÖSANDS PASTORAT
MÅLKAPITAL
Målkapital
Eget kapital
Målkapital/Eget kapital (65%)
Eget kapital överstigande Målkapital

Kontroll Signalnivå, (genomsnitt SV 98%)
Eget Kapital/
Anläggningstillg+kyrkoavg +/- ek utjämn

MÅLKAPITAL/EGET KAPITAL

Resultat
2017

Prognos
2018

Budget
2019

Plan 2020 Plan 2021

80 000
100 788

80 000
102 288

80 000
98 760

80 000
93 553

80 000
87 619

79%

78%

81%

86%

91%

20 788

22 288

18 760

13 553

7 619

93%

88%

87%

82%

79%

52.
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54.

55.

Följ Svenska kyrkan Härnösand
facebook.com/svenskakyrkanharnosand

Mer info finns även på webben
svenskakyrkan.se/harnosand
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instagram.com/svenskakyrkanharnosand

