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Omvärldsbeskrivning
Hedvig Eleonora församling tillhör Östermalms kontrakt där även Oscars och Engelbrekts församlingar ingår.
Församlingen består av den centrala delen av stadsdelen Östermalm och är geografiskt liten, några kvarter
mellan Valhallavägen i norr, Strandvägen med Dramaten i söder, Skeppargatan i öster och Brahegatan i väster.
Församlingens enda kyrka, Hedvig Eleonora kyrka, grundlades 1669 och invigdes 1737, ligger mäktig och
inbjudande med generösa öppettider vid Östermalms torg där även Östermalmshallen, Armémuseum,
Musikmuseet, Hovstallet, restauranger och handel attraherar såväl turister som boende. Kyrkan är Östermalms
äldsta kyrka och var huvudkyrka fram till Östermalm delades i tre församlingar 1906. Den ståtliga kupolen är ett
landmärke som inte bara ger karaktär åt miljön kring Östermalmstorg utan också är en del av Stockholms siluett.
Kyrkan omges av en kyrkogårdspark med tillhörande askgravlund som är en oas för dem som vistas och lever i
området.
Per den 31 december 2014 bodde 10 915 personer i församlingen och dagbefolkningen uppgick till 16 500
personer. Tillhöriga Svenska kyrkan var 7 160 personer, det vill säga ca 65 % av de boende i församlingen.
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Drygt hälften av de boende är i de yrkesverksamma åldrarna 25-64 år. De i åldrarna över 65 år är fler än barn
och unga (0-19 år). Fram till 2023 ökar enligt prognosen både gruppen över 65 år och gruppen barn och unga,
både som andel och i absoluta tal, medan de yrkesverksammas andel av befolkningen minskar. Församlingen
beräknas få en befolkningsökning på ca 500 personer fram till 2023, vilket är mindre än övriga
östermalmsförsamlingar, då det finns få möjligheter att bygga fler bostäder.
Hela Östermalm präglas överlag av hög levnadsstandard. I Hedvig Eleonora församling är medelinkomsten hög,
få behöver försörjningsstöd, arbetslösheten och ohälsotalen är mycket låga. De boende har få sjukpenningdagar
och få uppbär sjukersättning. Utbildningsnivån är högre än i övriga Stockholm. De vanligaste arbetstillfällena
finns inom företagstjänster och handel och de som pendlar till arbete inom församlingen mer än fördubblar det
antal personer som bor i området. Bland arbetsplatserna finns Näringslivets hus, Riksrevisionen, Nordiska
Galleriet, Svenskt Tenn, Stockholms Auktionsverk, advokat- och revisionsbyråer, banker, it-företag, mäklerier,
butiker, restauranger med flera. Kommunikationerna till och från området är goda och det är gångavstånd till de
större affärsgatorna i city. Tillgången till parker, grönområden, träningsmöjligheter och det stora restaurang- och
kulturutbudet i närområdet nyttjas av såväl boende som dagbefolkning.
Samhällsservice via stadsdelsförvaltning, landsting och privata utförare är mycket väl representerad. Som
exempel kan nämnas MVC, BVC, beroendemottagning, primärsjukvård, hemtjänst, dagverksamhet för personer
med demensdiagnos, aktiviteter för äldre, fritidsgård, familjerådgivning. Civilsamhället är representerat med
engagerade föreningar som Föreningen Föräldravandrare på Östermalm, PRO, SPF, Röda Korset, Trygga
Barnen, besökstjänst via olika utförare, Östermalms sjukvårdsförening, Ny Gemenskap, AA-grupper med flera.
Männen har högre inkomster än kvinnorna, både som yrkesverksamma och som pensionärer. Barnfamiljerna har
lägre disponibla inkomster än de äldre eftersom familjerna investerat mycket i sina bostäder. Stockholmsenkäten
2014 visar att ungdomarna på Östermalm överlag mår bra men de kan uppleva stress över skolarbetet och andra
inre och yttre krav, där flickorna upplever mer stress än pojkarna. Antalet utrikes födda invånare är lägre än på
övriga Östermalm, cirka 1 900 personer, och de flesta har sitt ursprung i EU utom Norden, därnäst Asien.
Majoriteten av befolkningen bor i bostadsrätt som är bland de dyraste i Stockholm. Det finns få hyresrätter, inga
småhus, många lever i ensamhushåll i mindre lägenheter, men det finns även stora paradvåningar. Det finns tre
skolor inom församlingen, Carlssons skola, Östra Real och Judiska skolan, nio förskolor men inget vård- och
omsorgsboende. Övriga trossamfund som verkar inom det geografiska området är Frälsningsarmén, Evangeliska
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Brödraförsamlingen och Franska reformerta kyrkan som firar gudstjänst på franska. Spanska kyrkan har
verksamhet i Frälsningsarméns lokaler.
I det senaste kommunalvalet 2014, fick samtliga partier stöd. Den borgerliga alliansen har det största stödet då M
fick 53,6 % av rösterna, därnäst FP 13,3 %, KD 5,8 %, C 5,3 %. S fick 6,3 %, och MP 6,0 % av rösterna, lägst
stöd har SD 4 %, V 2,3 % och FI 1,7 %. I kyrkovalet 2013 fick Borgerligt alternativ majoritet i kyrkofullmäktige
med 62,1 %, Kristdemokrater i Svenska kyrkan fick 20,4 % och Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17,5 %.
Källor: www.statistikomstockholm.se och Diakonal inventering för Östermalms kontrakt, 2015

Omvärldsanalys
Befolkningen i Hedvig Eleonora församling är relativt homogen. Överlag är det en resursstark befolkning med
god utbildning, solid ekonomi och med ett väl utbyggt socialt kontaktnät. Valresultaten kan tolkas så att många
personer värderingsmässigt sympatiserar med en värdekonservativ hållning och bevarandet av traditioner men
liberala strömningar återfinns också. Det finns en stolthet och självmedvetenhet över att vara Östermalmsbo och
boende i Hedvig Eleonora församling som innebär att man värnar om den yttre miljön, dess historia, vård och
skötsel.
I samband med den diakonala inventeringen 2015 tydliggjordes de risker och den utsatthet som finns inom
området och som i mycket handlar om stress och överkrav i arbets- och familjeliv. Det kan innebära ökad risk
för missbruk, psykisk ohälsa, oönskad ensamhet och isolering i alla åldersgrupper. Trots områdets välsituerade
karaktär finns det även personer som lever i fysisk, psykisk och ekonomisk utsatthet genom livskriser som
separationer, våld i nära relationer, missbruk, vårdnadstvister, anhörigvård med mera. Närvaron av EU-migranter
som tigger och hemlösas utsatthet både provocerar och engagerar. Området upplevs som relativt tryggt att röra
sig i men den höga standarden leder till att risken för rån och lägenhetsinbrott ökar. Det finns en förväntan på att
samhällets resurser ska tillhandahållas och vara av god kvalité. Mentaliteten kan upplevas som aktiv,
intellektuell och kulturellt intresserad.
Genom vistelsebegreppet inskärps församlingens ansvar att även möta de människors behov som inte bor i
församlingen. Det handlar i första hand om dem som arbetar i området, kontakten med arbets- och näringslivet
samt de som besöker och vistas på Östermalmstorg. Församlingens ambition är att framstå och verka som en
öppen och generös gemenskap både i tilltal och i tillgänglighet. Här är möjligheten att dagligen kunna besöka
kyrkan av stor betydelse för såväl turister som dagbefolkning och boende. Den mångsidiga verksamheten,
kommunikationen och bemötandet ska även fortsättningsvis präglas av ett personligt och lyhört tilltal som
uttrycker närvaro, öppenhet och hopp.
En stor andel av de boende är alltjämt medlemmar av Hedvig Eleonora församling. De vänder sig främst till sin
församling i livets olika skeden och förväntar sig engagemang och kvalité i de kyrkliga handlingarna. Många av
församlingens medlemmar deltar särskilt i gudstjänster och konserter vid advents- och jultid och i många
avseenden lever en god folkkyrkoanda kvar i församlingen. Dessvärre har utträden noterats under en längre tid
vilket bland annat har samband med att de höga inkomsterna i området medför höga församlingsavgifter, varvid
vissa väljer att träda ut ur församlingen.
Hedvig Eleonora församling är med andra ord både en territoriell församling och en cityförsamling dit
människor från hela Stockholm, oavsett församlingstillhörighet, söker sig på grund av verksamhetens andliga,
liturgiska och kulturella profil. Kärnan i den gudstjänstfirande församlingen och i en del övrig verksamhet består
därför inte enbart av dem som bor i och tillhör församlingen utan av många andra människor. Församlingen och
dess verksamhet har under det senaste decenniet genomgått en stor förändring och då inte minst vad gäller
kyrko- och bibelsyn. Numera är det en självklarhet att både män och kvinnor verkar i vigningstjänsten samt att
möjligheten finns till ingående av samkönat äktenskap. Församlingen har dock byggt vidare på det arv av rik
liturgi som har funnits och finns i gudstjänstlivet samt förstärkt den musikaliska och kulturella profilen.
Församlingens framtida utmaningar och möjligheter utifrån omvärldsbeskrivningen blir därför följande:
• att försöka få balans mellan verksamheten för en ökande andel av aktiva och åldrande församlingsbor
och engagemanget för barn, familjer och ungdomar i församlingen.
• att fortsätta att utveckla och fördjupa gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission med en
musikalisk och kulturell profil, så att engagemang och medlemsantal inte minskar utan tvärt om ökar.
• Att stärka medvetenheten om och dra nytta av att församlingen är en aktör av många på Östermalm,
så att erfarenheter utbyts och samverkan sker inom Östermalms kontrakt och med andra trossamfund,
med stadsdelsförvaltningen och övriga aktörer inom civilsamhället.
• Att värna och utveckla församlingens ekonomi och förvaltning bland annat utifrån ett
hållbarhetsperspektiv.
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Gudstjänst – möte med det Heliga
Teologisk utgångspunkt
”Säg inte ordet ’Gud’! Säg ’Det Heliga’.” Orden är hämtade ur Ingmar Bergmans bok ”Enskilda samtal” och är
början på ett försök till svar från den gamle konfirmationsprästen till den numera vuxna och tvivlande
konfirmanden. Det är också den teologiska utgångspunkten för hela denna församlingsinstruktion i allmänhet
och förhållningssättet till gudtjänsten i synnerhet.
Kyrkans första och främsta sak är att fira gudstjänst. Det är gudstjänsten som konstituerar kyrkan. I gudstjänsten
möter oss det Heliga eller det bortomspråkliga mysteriet, den heliga treenigheten, Skaparen, Befriaren och
Livgivaren, genom Ordet och sakramenten och som vi benämner G-u-d. När dessa tecken och handlingar skänks
av och gestaltas som nåd, räcks evangelium och vår tro väcks. Vi blir därmed delaktiga av den kärlek som är
hela tillvarons ursprung och mål. Gudstjänsten är därför vårt gemensamma gensvar i lovsång till detta
bortomspråkliga mysterium som ständigt söker och vänder sig till oss och vill upprättelse och försoning med
varje människas liv och hela skapelsen.
Genom liturgin och musiken ges olika språkliga möjligheter för delaktighet, överlåtelse och upprättelse. Gudstjänsten får därför vara platsen där vi prövar många olika språk och gudsbilder för den av nåd givna
delaktigheten, så att vi inte förväxlar våra tecken, uttryck och former med själva mysteriet. Det Heliga eller
G-u-d är således alltid mer än våra språkliga uttryck, symboler och metaforer. Därav avsikten att i denna
församlingsinstruktion av pedagogiska skäl främst använda uttrycket det Heliga framför det gängse G-u-d som
självfallet alltjämt ska brukas. Det rör sig om det outgrundliga mysteriet - det Heliga eller GUD bortom G-u-d.
Samtidigt är det kyrkans och församlingens grundläggande uppgift genom gudstjänsten som möte med det
Heliga, att med hjälp av undervisning via Skriften och traditionen ge människor möjliga språk för det Heliga,
så att kunskap, förståelse och fördjupning kan ske. Vidare att genom diakoni vara tjänande för det Heliga, så att
Guds rike genom barmhärtighet och handling bryter igenom den verklighet som är skadad av destruktiva krafter
samt att utöva mission som sändning genom det Heliga, så att Guds kärlek i Jesus Kristus genom den heliga
Anden, förkunnas och blir känd.

Nuläget
Gudstjänstlivet i Hedvig Eleonora församling kännetecknas av tradition och förnyelse med ett värnande av såväl
liturgisk och musikalisk fullödighet som teologisk medvetenhet. Den traditionella högmässans och övriga
gudstjänsters ställning i församlingen är stark och som huvudgudstjänst firas varje söndag eller helgdag
högmässa med integrerad söndagsskola, dock med några få undantag för familjemässor, sammanlysningar och
ekumeniska gudstjänster.
Musiken är av stor betydelse. Orgelmusiken har en given plats i gudstjänstlivet liksom att församlingens sex
körer medverkar regelbundet. Kyrk- och gudstjänstvärdsgruppens delaktighet och engagemang i gudstjänsterna
är väsentligt och efter högmässorna erbjuds någon form av förtäring. Under terminstid firas även regelbundet tre
veckomässor med varierande karaktär. De kyrkliga handlingarna som dop, konfirmation, vigsel och begravning
har stor betydelse och stark position bland församlingens medlemmar.
Vid kyrkoårets större högtider som advent, jul, påsk och allhelgona samlas stora skaror människor till de olika
gudstjänsterna. Varierande gestaltningsformer som dans, film och bildkonst förkommer också med viss
regelbundenhet i gudstjänstlivet. Förutom dessa gudstjänster firas temagudstjänster som babygudstjänster,
ungdomsmässor och musikmässor där mer omfattande kyrkomusikaliska verk ingår.

Vägar framåt
Gudstjänstlivets huvudsakliga inriktning ligger fast. Följande utmaningar och utvecklingsområden har
identifierats och ska särskilt beaktas:
• Sträva efter större åldersintegration i huvudgudstjänsten, där gudstjänsten mer anpassas till barns och
ungdomars behov och medverkan, så att högmässan blir hela församlingens gudstjänst.
• Fortsätta med att utveckla språk och gestaltningsformer inom högmässans ram, så att församlingens
olika verksamheter lyfts fram och synliggörs vid huvudgudstjänsten.
• Bereda större plats för volontär medverkan i gudstjänsterna genom fortsatt arbete med och
rekrytering av kyrk- och gudstjänstvärdar.
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Undervisning – språk för det Heliga
Teologisk utgångspunkt
Varje människa har erfarenhet av det Heliga eller det bortomspråkliga mysteriet. Livserfarenhet är också
gudserfarenhet, om än oartikulerad. Det Heliga är alltings ursprung och mål och det är i Gud som vi lever, rör
oss och är till. Gud är å ena sidan bortom världen, mer än världen, det stora Mysteriet och å andra sidan är Gud i
världen, närvarande i sin skapelse och en del av människans erfarenhet. Men eftersom det Heliga alltid är mer än
sin skapelse, kan denna erfarenhet vara svårtolkad, den kan sakna namn eller ges många namn. Människan är
dessutom skapad till Guds avbild samtidigt som denna avbild är skadad av synden, det vill säga allt det som
skiljer människan från Gud, men konturerna och dragen finns kvar. Gud är däremot inte en avbild av människan.
Människan har därför en längtan efter sitt sanna ursprung och tillhörighet och denna längtan föder också ett
behov av språk eller tecken för detta ursprung. Människan är en språklig varelse och brist på språk kan innebära
verklighetsförlust, vilket måhända är ett av det sekulariserade samhällets största problem och utmaning. I Jesus
Kristus möter oss det främsta tecknet på Guds eller det Heligas närvaro i tillvaron och specifikt i varje människas
liv. Berättelserna om Jesus, hans ord och gärningar är grunden för den kristna verklighetsförståelsen. Genom
honom får vi ett språk och en livsberättelse som kan hjälpa oss att erfara, bli delaktiga av och fördjupa oss i det
stora mysteriet, genom den heliga Anden.
Kyrkans undervisning handlar därför om att erbjuda möjliga språk för denna delaktighet som ges av nåd. Den
kristna trons undervisningsspråk måste därför vara ett undersökande och öppet språk som aldrig strävar efter att
vara exakt. Erfarenheten söker sitt språk och språk kan leda till ny och fördjupad erfarenhet. Trons språk liknar
därför konstarternas olika språk och då främst poesins. Genom bildspråk, symboler och metaforer, är trons språk
inte bara öppet för människors subjektiva erfarenheter utan också beroende av dem, för att bli ett
betydelsebärande och meningsfullt språk. En medveten tro kan därför ses som ett språk eller en livstydning som
gör anspråk på att vara ett språk för hela livet. Inte livet i största allmänhet utan varje människas liv antas få sin
tolkning och tydning i ljuset av den gemensamma kristna verklighetsförståelsen.

Nuläget
Undervisningen i Hedvig Eleonora församling präglas av kontinuitet över ålderscykeln och ett brett och
mångfacetterat utbud vad gäller språk och uttrycksmedel. Förutom den undervisning som kontinuerligt sker i
gudstjänstsammanhangen kan följande nämnas: för barn och ungdom erbjuds babysång med musik och rytmik,
babygudstjänster, söndagsskola, barnkörer, skolkyrkoverksamhet, jul- och påskvandringar,
konfirmationsundervisning, ungdomsgrupp och ledarutbildning.
För vuxna ges grundläggande kurs i kristen tro, teologisk fördjupningskurs, teologiska seminarier,
bibelstudiegrupp, studiegrupp kring mystik och tre vuxenkörer med vokal undervisning samt musikteori. Vad
gäller undervisning av mer undersökande och öppen karaktär kan nämnas meditation, meditationskurser,
retreatdagar och kurs i helig dans. Som ett pågående och ömsesidigt samtal mellan tro och kultur inbjuds det
varje år till Passionsfilm under stilla veckan, dansmeditation på skärtorsdagen, konstutställning i kyrkan före och
under allhelgonatid samt till Bergmansymposium i domssöndagstid.

Vägar framåt
Inriktningen vad gäller arbetet att bedriva undervisningen ligger huvudsakligen fast. Följande utmaningar och
utvecklingsområden har identifierats och ska särskilt beaktas:

•
•
•

Skolkyrkoverksamheten ska breddas och utvecklas genom ökad samverkan med grundskolan
Carlssons skola och gymnasieskolan Östra real. Föräldracaféer och konfirmationsundervisning för
gymnasieelever ska erbjudas.
Förutsättningarna för och behovet av en musikskola för barn och ungdomar i församlingens regi
ska undersökas och en ungdomskör eventuellt etableras.
Meditations- och retreatverksamheten ska vidareutvecklas och integreras såväl i församlingens
gudstjänstliv som i församlingens arbetslivsarbete och diakonala verksamhet.
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Diakoni – tjänande för det Heliga
Teologisk utgångspunkt
Diakoni är att genom sitt liv vara tjänande för det Heliga i mötet med andra människor. Därför är det varje
kristen människas livsform att leva diakonalt eller leva sitt liv i tjänande för det Heliga. Mötet med det heliga i
gudstjänsten och den givna delaktigheten och samhörigheten av nåd är inget självändamål utan tron och
kärlekens gensvar är till för vardagslivet och det samhälle vi lever i. Liturgin efter liturgin stavas därför diakoni
och handlar om hur vi som kyrka och enskilda kristna genom dopet är kallade att vara ett barmhärtighetens
tecken i världen och gestalta Guds rikes inbrytande genom att i allt tjäna Kristus i vår nästa. Särskilt gäller det
dem som är i kroppslig och själslig nöd.
Församlingens diakonala verksamhet ska därför genomsyras av ett annorlunda varande och relationsskapande
som präglas av såväl öppenhet och lyhördhet som respekt och tolerans. En varandemiljö och ett relationsskapande där den andre inte betraktas som ett det som är föremål för hjälp och stöd utan som ett du som har
inneboende förmåga och resurser. Ytterst handlar detta om var vi finner vår djupaste identitet: är det genom att
avgränsa oss från varandra, rangordna och göra åtskillnad eller är det genom att vila i det Heliga som bär Kristi
anletsdrag och som vi möter både i vår nästa och i oss själva och återspeglar den gränsöverskridande kärleken.
Genom evangeliernas Jesusberättelser framgår det tydligt att Jesus alltid först och främst solidariserar sig med de
människor som är mest utsatta och har det svårast, de fördömda och utstötta. I ett samhälle och en samtid som
nästan uteslutande hyllar styrka, osårbarhet och oberoende är detta en motbild och provokation som kyrkan och
församlingen måste vara trogen och fortsätta att gestalta och upprätthålla tillsammans med människor av god
vilja. Det handlar om trovärdighet men också om vad som egentligen är det Heliga i våra liv. En profetisk
motbild som kommer att vara ifrågasatt och hotad tills Guds rike är fullbordat och det Heliga är allt överallt.

Nuläget
Den diakonala verksamheten i Hedvig Eleonora församling består av följande: Öppet hus som är en mötesplats
för daglediga en förmiddag i veckan, månatliga soppluncher under terminstid, Kyrkliga syföreningen, Hedvig
Eleonora syförening, historiska föreläsningsserier, besökstjänstgrupp, samtalsgrupp för anhöriga och närstående
till personer med demenssjukdom samt sorgegrupper.
Diakonen erbjuder även enskild själavård och stödjande samtal, medverkar i gudstjänstlivet, leder meditationer
och retreater, ansvarar för volontärverksamheten samt har samarbete och kontinuerlig kontakt med sociala
myndigheter och hjälp- och stödorganisationer. Hedvig Eleonora församling förvaltar ett stort antal stiftelser
med en betydande mängd stiftelsemedel. Handläggningen av stiftelsemedlen är en självständig enhet inom
församlingens diakonala verksamhet. En del av medlen tillfaller församlingens diakonala verksamhet men
huvuddelen delas ut till enskilda destinatärer. Den övervägande majoriteten av dessa bor utanför församlingens
gränser på grund av församlingens socioekonomiska struktur. Ett stort antal permutationer genom åren har gjort
detta förfaringssätt möjligt.

Vägar framåt
Inriktningen vad gäller arbetet med att utöva diakoni ligger huvudsakligen fast. Utifrån den diakonala
inventering för Östermalms kontrakt som färdigställdes under år 2015 har dock följande utmaningar och
utvecklingsområden för Hedvig Eleonora församling identifierats och ska särskilt beaktas:

•
•
•
•

Utöka och förstärka besökstjänsten i samverkan med andra aktörer. Undersöka förutsättningarna och
verka för ett samtalscentrum för hela Östermalm som särskilt vänder sig till ungdomar och unga
vuxna.
Förstärka den diakonala närvaron i församlingens barn- och familjeverksamhet.
Utveckla församlingens meditations- och retreatverksamhet som en del av den diakonala
verksamheten som har sin bäring på dem som vistas i församlingen och församlingens arbetslivsarbete
samt ytterligare integrera musikverksamheten inom diakonin, (musikdiakoni).
Samverka och samarbeta med andra aktörer som verkar för att förbättra situationen för de socialt
mest utsatta i närområdet och internationellt.
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Mission – sändning genom det Heliga
Teologisk utgångspunkt
Det Heliga eller det bortomspråkliga mysteriet och dess närvaro är alltid större än kyrkan. Samtidigt är kyrkan
tecken för Guds närvaro i världen och genom Guds människoblivande i Jesus Kristus har kyrkan och hennes
medlemmar en sändning och ett uppdrag att vittna om hos vem och var det Heliga kan anas och tas emot. Denna
sändning genom det Heliga förutsätter dock alltid en öppen och respektfull hållning för andra erfarenheter samt
religiösa och existentiella förhållningssätt eftersom det Heliga alltid är annorlunda och mer än det vi känner till.
Den kristna verklighetsförståelsen handlar först som sist om en omotiverad kärlek som inte gör skillnad och som
ständigt vänder sig till oss människor och erbjuder oss ny delaktighet och gemenskap av nåd med både Gud, oss
själva och våra medmänniskor. Kyrkan äger inte denna sanning om verkligheten utan måste hela tiden själv vara
föremål för sitt eget budskap om omvändelse. Annars riskerar hon att budskapet förtingligas och förlorar sin
teckenkaraktär och kyrkan blir ett självändamål. Sekulariseringen är inte bara ett yttre hot utan också ett inre.
Vår kallelse och sändning genom det Heliga handlar därför om att vi som kyrka måste vara i världen men inte av
världen. Vi får öva oss i att vara en synlig motbild och stå upp för människovärdet och hela skapelsen när den
kränks och hotas. Kristi kärlek tvingar oss och genom den blir Guds rike synligt och känt i världen.
Det område som utgörs av Hedvig Eleonora församling är på många sätt välsituerat. Samtidigt kännetecknas det
i vissa avseende av en aktivitetskultur med stress, höga krav och stora förväntningar. Mycket i tillvaron värderas
och kvantifieras och människor far illa, trots att de i materiellt hänseende överlag har det bra. Att då som kyrka
och församling få vara en vilopunkt eller rastplats som Din öppna kyrka vid Östermalmstorg med Kristus i
centrum, låga trösklar och vidöppna kyrkportar, där själva varandet lyfts fram framför görandet, är ett sätt att
bedriva mission som sändning genom det Heliga.
Ett annat sätt är att öppna kyrkorummet för olika samtal om och gestaltningar av vad det kan innebära att vara
människa i vår tid utan skygglappar och förförståelse och därigenom utmanas i att reformulera den kristna trons
möjliga svar. En ytterligare dimension av mission är att ständigt påminnas om att Hedvig Eleonora församling är
en del av den världsvida kyrkan och ett globalt sammanhang och att mission alltid är förenat med solidaritet och
generositet med dem som lever i utsatthet och nöd oavsett om de finns nära eller långt borta.

Nuläget
Kännetecknande för Hedvig Eleonora församlings missionsverksamhet är öppenhet med närvaro, delaktighet och
synlighet. Vad gäller öppenhet med närvaro är Hedvig Eleonora kyrka öppen 365 dagar om året för enskilda
besök, ljuständning och andakt. Präst och diakon finns närvarande för själavårdande samtal och bikt på bestämda
tider och kyrkan är alltid bemannad. Under sommaren består den dagliga verksamheten av sommarkyrkan och
under såväl höst som vår anordnas en kulturnatt och konsertverksamheten med bland annat körmusik samt
kammar- och orkestermusik är omfattande.
Delaktighet gestaltas med hjälp av församlingens volontärverksamhet, internationella gruppen för Svenska
kyrkans internationella arbete, arbete med Svenska kyrkan i utlandet och vänförsamlingarna samt församlingens
arbets- och näringslivsarbete, företagskonserter och Näringslivskören. Ett ytterligare led i missionsverksamheten
är att synliggöra och kommunicera vilket sker genom församlingsblad, hemsida, Facebook-sida, annonser,
affischer runtomkring kyrkan, nyhetsbrev, medlemskort och deltagande i kampanjer på stifts- och nationell nivå.

Vägar framåt
Inriktningen vad gäller arbetet med att utöva mission ligger huvudsakligen fast. Följande utmaningar och
utvecklingsområden har identifierats och ska särskilt beaktas:

•
•
•

Möjligheten att låta Hedvig Eleonora kyrka vara en nattöppen kyrka med inriktning på ungdomar
ska utredas och eventuellt etableras.
Volontärverksamheten ska vidareutvecklas och rekryteringsbasen vidgas.
Bildandet av vänföreningar för Hedvig Eleonora kyrka och församlingens musikliv ska stödjas och
uppmuntras.
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