Horisont hösten 2019
Hur vill du få information från stiftskansliet?
Svarsfrekvens
100% (1135/1135)

Läser du nyhetsbrevet Horisont?
Svarsfrekvens
100% (1135/1135)

Hur intressant är innehållet i Horisont för dig?
Svarsfrekvens
100% (1135/1135)

Hur relevant är innehållet i Horisont för din yrkesroll?
Svarsfrekvens
100% (1135/1135)

Ungefär hur många notiser läser och klickar du på per nyhetsbrev?
Svarsfrekvens
100% (1135/1135)

Nyhetsbrevet Horisont skickas ut varannan vecka. Hur ofta vill du få Horisont?
Svarsfrekvens
100% (1135/1135)

Gör nyhetsbrevet Horisont att du aktivt söker information på stiftets intranät?
Svarsfrekvens
100% (1135/1135)

Förutom det ordinare Horisont finns det tre specialeditioner till olika mottagargrupper; kyrkoherdar,
diakonimedarbetare och de som arbetar med barn och unga. Är du mottagare av någon av dessa editioner och i
så fall vilken?
Svarsfrekvens
100% (1135/1135)

Beskriv för- och nackdelar med den edition du får.
Att det är det enda utskick jag har som hamnar i skräpkorgen, vilket ger att det kan ta tid innan jag upptäcker det.
Kommer lite sällan.
Man får intrycket att förkunnelsen har kommit i andra hand.
det är bra att få information som berör min egen yrkesgrupp
Det är bra att det ett material som vänder sig just till mitt arbetsområde, men det finns alltför få inspirerande artiklar
eller workshops/utbildningar/föreläsningar för oss som jobbar med 0-18.
En nackdel är att jag ibland uppfattar informationen icke relevant, förstår dock att vi är många som har olika
upptagningsområden.Den stora fördelen är väl kopplat till samma sak och det är det att jag kan skumma i informationen.
Det är jättebra att få riktad information. Ser ingen nackdel alls!
Bra info att skicka vidare till medarbetare. Ibland en smula svårt att hitta relevant info
Jag läser också kyrkans tidningObs att jag är förtroendevald och reagerar på frågan relevant för minytkesroölBorde stå
relevant för mig som förtroendevald
Bra att få en del riktad till diakoni, lätt att ta till sig vad som kan tänkas vara intressant för det jag gör.
Jag gillar att jag får infor riktat, det gör mig mer intresserad av det övriga.
Bra med info
Mailet kommer ofta sent, man vill ha längre tid på sig vad gäller anmälan till kurser och liknande
Jag är inte längre kyrkoherde utan distriktspräst - skulle kanske få en annan edition?Informativ och innehållsrik
Det är relevant för mitt arbete. Jag vill ha mer info om ledarskaosfrågor och idealitet
Fördelen är att det är riktad intressant och bra info till oss diakoner, vad som hänt och vad som händer och det som ska
ske, gärna mer av det
Den är bra
Blir ibland osäker på om jag missar info när jag får den för diakoner! Hade gärna haft en även för präster med mera
riktat innehåll!
allt är samlat i en och samma plats och det är brainga nackdelar
Jag skulle önska att få både diakoni och barn och ungdom i ett och samma utskick
Fördelen är att jag får veta vad som är på gång i stiftet, vilka kurser som kommer m m. Det är bra att få allt samlat på
ett ställe istället för att leta upp allt på olika ställen, och att slippa en hel del mejl.
Lena har så fina reflexioner och bra pepp.Uppskattar min specialedition mycket.Det är den jag läser av Horistontutskickien
Bra att läsa om de kurser som finns att gå på.
Inga nackdelar. Ger en utmärkt överblick över vad som är på gång.
Jag tycker det är bra med riktad information, det blir mkt att läsa annars
Det är informativ och bra!
Bra att få veta vad som är på gång. Många bra samlingar och kurser. Tyvärr får ju vi som arbetar med diakoni i annan
organisation (på uppdrag av Svenska kyrkans församlingar dock) endast delta i mån av plats i det som erbjuds. Hade
varit fint om vi fick delta på samma villkor eftersom vi är vigda diakoner för Sthlms stift. Det gör ju tyvärr att vi endast
läser om utbudet. Tror vi hade haft en hel del att tillföra om vi hade kunnat dela utbildningsstunder med
församlingsmedarbetare.
Jag tycker det är matnyttigt och bra
Bra med speciell till kyrkoherdar. Då har man samlad koll på sådant som stiftet vill nå kyrkoherdarna med.
Bra att samla info till oss
Ibland känns inte informationen relevant för mig som pensionär.
OK
Jag tycker att den är bra
Den är bra.

Är bra för det rör mig mest sen är det ju bara att skrolla vidare till det allmänna. Saknar dock ett specialutskick med
kurser. Fanns med när man väntade på terminens kurskatalog och det var så bra att ha ngt fysiskt att bläddra i. Känner
att jag missar eller glömmer saker när det bara är digitalt.
Jag arbetar både som distriktsledare och med viss inriktning på barn- och familj i min tjänst. Det kan vara så att jag
missar viss inledande information eftersom jag då bara får för 0-18. Hade varit intressant även med den diakonala
informationen eftersom jag är arbetsledare för diakoner. När jag vikarierat som kyrkoherde har det varit intressant att ta
del av kyrkoherdarnas information, men jag misstänker att det inte är meningen att alla ska få tillgång till denna
information. Jag har dock tyckt att det är intressant för jag har då fått en större förståelse vad som är på gång i stiftet.
Bara fördelar. Vi får specialriktat till oss diakoner är bra. Läser extra noga.
Bra att det är samlad info där tanken är att det berör mig särskilt som kyrkoherde.Kan bli mycket osorterat ibland ändå
Får veta det som händer i kurser mm
Drunkar nog i e-posten...
Ingen
Jättebra när kh-editionen kom. Då blev informationen samlad istället för en massa mail. Ibland har texten varit en aning
lång och då blir det lätt att man slutar läsa. Bra om det är klickbara länkar även här.
I mitt fall läser jag inte barn-och unga editionen så noga eftersom jag inte har barn och unga som min huvudsakliga
uppgift längre.
Horisont med diakoni har bara fördelar. jag hitter snabbt information som är intressant för mig som diakon och det är
alltid ett bra urval
Ok
Jag tycker att den är utmärkt och relevant för en utblick över vad som händer med diakonin i Sthlms Stift. Där uppfyller
Stiftet sin roll som samordnare, koordinator mellan många församlingar
Bra att stiftsdiakonen ger mig ett urval o snabb ingång i det som direkt påverkar mitt ansvarsområde.
jag var först osäker på vilka som får vilken info - och skickade vidare. Nu vilar jag tryggt i att det kommer. och om någon
vecka får vi äntligen ett internt nyhetsbrev i Västermalm; då kan mer info gå vidare! Jag har skickat 75 kyrkoherdebrev
de snart tre år jag varit här; nu är vi framme
Svårt att veta vilken information jag får som kyrkoherde och vilken information som övriga får i vanliga Horisont (eller i
de andra specialupplagorna som jag hittills inte ens vetat fanns). Kunde förtydligas.
Jag tycker det är positivt att få info om olika utbildningar och föreläsningar.
Mycket relevant information
Det är ofta information som jag redan känner till.
Det är riktad information inom det område jag jobbar i
Får information och försöker följa diakonins utveckling i församling
Bra med en sammanfattning som är riktad mot just mitt arbetsområde. Får direkt en överblick över vad som är aktuellt.
Bra guidning i vad som är på G.
Alltför prratig.Saknar uppgifter om de som håller på Kyrkans bekännelse.Den måste ge rum för oss som anser att den
officiella Kyrkan över givit den sanna bekännelsen. Ge plats åt oss högkyrkliga.Tala om den ursprunliga synen på
prästämbetetAtt äktnskapet måste utgöra förening Man-Kvinna
Diakoni Horisont är jättebra nu! Lenas eget brev är guld och känns viktigt.
Jag uppskattar att jag får Horisonten via mail från stiftsfiakonen
Svårt att hitta kurser
Jag är nöjd med informationen.
Skönt att få all info på ett ställe.
Tycker det är mycket bra med lite extra diakonitips i början..Relevant innehåll som gör det lättare att hålla sig
uppdaterad.
inga
Ok, inga tanar kring förändringar
Fördelen har varit att den är inriktad till oss diakoner och stärkt vårt tänk kring diakoni. Riktad information är enklare i
pressad tidsscheman. Hittar fort utbildningar och annat som berör mitt arbete.

Det är bra information som jag har nytta av att veta.
Kan ibland vara väldigt mångordig och vore bra med mer koncentrerad information så kan jag klicka vidare på det som
berör mig.
x
Uppskattar mycket att informationen kommer tillsammans med Horisont och inte som eget brev
Bra med riktad mot just mitt fokusområde
Det känns mest som om inledningen skiljer sig från andra editioner, inte vilken information som sen finns i Horisont, det
är lika för alla.
Fördel att det mesta av innehållet angår mig. Nackdelen kanske är att jag missar mer allmän info.
Bra med info, men det kunde struktureras bättre i åldersgrupper, 0-6, 6-12 och 12-20, kanske?
allt relevant är samlat högst upp i diakoni-editionen. mycket bra.
Bra att det samlas info. Lättare då att hinna läsa det som ör mest angeläget.
ingen kommentar
Bra att jag får information riktat till min yrkesgrupp. Sämre att jag inte vet vad de andra grupperna får för utbud, inte för
att jag vill göra samma, men bara för att jag vet vad de gör.
Bra att få särskild utförlig information gällande diakoni. Trevligt med ett personligt tilltal från Stiftsdiakonen.
Jag jobbar ju inte som diakon så har inte riktigt förstått varför jag får just den editionen. Men det kanske alla präster får?
Har inte förstått om ex de föreläsningar som erbjuds, erbjuds främst till diakoner eller till alla? Jobbar ju däremot med 018 så egentligen vore det väl bra om jag istället fick det brevet.
Läser den för kännedom eftersom jag jobbar med kommunikationen för den avdelningen på min arbetsplats
Jag tycker den är toppen!
Intressant o inspirerande
Bra info och relevanta notiser, artiklar mm
Jag tycker den är bra för att Lena Bergman lyfter fram diakonin specifikt i den. Lättare att få en överblick då.
Bra info.Skulle även vilja få info som inte bara är riktat till församlingar. Vi är ganska många som är anställda av svenska
kyrkan men som inte jobbar i församling.
Bra att informationen är samlad och överskådlig.
Bra med ʺdirektberörande informationʺ. Den skapar en god relation till stiftet. Klipper ofta ut informationen och skickar
den till andra berörda. Oftast till församlingsherdarna som för det mesta berörs lika mycket som mig av informationen.
Det finns egentligen ingen information i herdeinformationen som inte distriktsledare, församlingsherdar också skulle
kunna få.
Jag har slutat som kyrkoherde, men denna edition ger samtidigt en god överblick. Nu tjänstgör jag som präst och vill
gärna anpassa till min nya tjänst, där jag arbetar delvis med barn och unga.
Bra med mera ingående info emellanåt,
Då undertecknad numera är mer aktiv i annan frikyrka, pga fula tricks i förra valet partier emellan politik på detta sätt
borde inte finnas numera annars mycket gott i svenska kyrkan inte minst inom musiken, hälsar fd ordf i nämnd i
Huddinge församling
Man känner sig uppdaterad.
Läsvärt o informativt
Intressant att få veta vad som händer.
De flesta gångerna vet jag redan om informationen som kommer den vägen
bra att få info samlats och veta att andra herdar har fått samma info.
Det är bra att få särskild info som kyrkoherde, en sammanfattning av vad man bör ha koll på
Bra! Ser inga nackdelar med em samlad information som nu som modell satt sig.
Fördel att den påminner mig om det som berör mig. Nackdel att jag ibland stannar vid det och inte läser vidare
Den är bra, berättar det som är aktuellt för oss.
Jag tycker det är en mycket bra information. Trevligt skriven och relevant.

Nyttigt med information jag annars inte skulle få.Vänder sig till min yrkeskategori
Bra med riktad information. Saknar ett verktyg som ger möjlighet att dela tankar och erfarenheter från olika
arbetsplatser och församlingar. Samtalet om diakonalt arbete i stiftets alla hörn.
Bra information. Vet vilka utbildningar som kommer, har inga nackdelar.
Den är relevant med direkt info för målgruppen
Lenornas Diakoniintro sammanfattar både brevet och det som är på gång inom diakon på för mig ett perfekt sätt.Ser
inga nackdelar
Bra överlag.
Det blir mer relevant för mig att läsa, och jag får ofta information om kurser och annat som kan vara av intresse för mig.
Saknar en del för kyrkomusik
Mycket bra att få en specialedition för kyrkoherdar.Alltför ofta är det mycket pressat med tid, och då är det till stor hjälp
om någon selekterar nyheterna
Tycker det idag funkar bra.
Bra att veta att det är focus på mitt område.
Väldigt fint att få info som är riktad till målgruppen.
Bara bra!
relevanta satsningar, samlingar och fortbildningar -positivtatt det nästan aldrig går att få ihop med mitt
församlingsarbete att delta i samlingarna -negativt
Fördel: det är inriktat mot det som rör mitt arbeteNackdel: jag får även det ”allmänna”, ibland får jag en känsla av att
viss information inte kommer fram med 0-18Förslag: sluta med uppdelningen och skicka det allmänna till samtliga.
Skicka sedan ett 0-18, diakoni och för kyrkoherdar i ett separat nyhetsbrev som ni TYDLIGT kallar för något annat.
Bra med information inom ämnet i stort. Men ibland kan det bli för mycket information .....
Jag får både och och det är bra. Att jag inteläser så ofta och mycket jag skulle vilja beror på hög arbetsbelastning
Är nöjd men det är alltid roligt med mer, Läsning om vad som händer
Får aktuell info
det är mycket bra att få nyheter som är speciellt riktade till oss diakoner istället för att själva leta i det mycket breda och
omfångsrika nyhetsutbudet.
Samlat grepp om nyheterna är toppen. Med all den inf som kommer vianätet underlättar det otroligt mycket att få det
koncentrerat.Man får en snabb överblick.Kan förstås missa en del av den allmänna infon men det ligger faktiskt på ens
eget ansvar så....
Bra och övergripande info.

Vad är bra med Horisont idag?
Formatet, dvs e-post med länkar
Info om biskop och vad som är på g.
Lätt att skumma igenom och sedan kunna ta reda på mer kring det jag själv finner intressant.
jag får info.
Bra Stiftsinformation
Länkar till kurser och utbildningar.
Att den finns
Vet inte inget förmodligen
Bra för att få koll och påminnas om att gå in på intranätet.
Info från stiftet så att man är lite uppdaterad
Allt är bra tycker jag, man får information om det som berör alla i församlingen.
Samlad kommunikation om vad som är på gång i Stiftet. Jätte-bra. Men också lite om vad som händer för övriga
yrkeskategorier inom kyrkan.
Tillgängligheten
Bra att få kortfattade uppdateringar om vad som sker i stiftet.
Övergripande info
Jag får en trevlig överblick av vad som händer i stiftet och församlingarna, där jag arbetade över 20 år. Är numera
kyrkvärd och det känns fint att vara uppdaterad om vad som händer inom kyrkan idag.
Återkommande användbar info
Kontinuiteten
intressant information
All information
Stor spännvidd.
Uppdatering för kurser och utbildningsdagar.
Det som berör mig i min yrkesroll, tycker det är lite för brett i utbudet.
Utvecklingskurser, pågående arbete, mm
Det mesta. Det är bra information som är lätt tillgänglig
Önskade att jag tog mig tid att läsa.Vill gå på träffar och kurser men har inte kollat och givit mig tid till detta.
Intressant med allmän information om vad som händer
Överskådligt. Täcket stort och smått.
Innehåller ʺalltʺ, även sådant som jag aldrig skulle komma på att söka efter på annat sätt...
Relevant info
Ett bra sätt att hålla sig ajour med vad som händer och är aktuellt
Att information kommuniceras inom stiftet
En sammanfattning om vad som är på gång
Jag får en bra bild av vad som händer i stiftet.
Bra med kort info om vad som händer och möjlighet att klicka vidare om något är intressant
Fyllig och bred information.
Får veta lite om det som händer
Som pensionerad medarbetare är det ju ett sätt att känna mig delaktig i det som sker på stiftsnivå.Det är ju först under
sommaren som Horisont börjat komma igen efter ett låååååångt uppehåll.
Som pensionerad präst med uppdrag ibland och förtroendevald behövs uppdaterad info. Man får inte höra nyheter på så
många andra sätt.
Vet Ej

Jag tycker om att få koll på kurser och att se vad som händer.
Info internationella frågor
Ingenting
Att få info som inte enbart rör egen församling
Bra, för att ta del av information när det passar en själv i tiden.
Säkert helt fantastisk om man orkade läsa.
Jag får reda på vad som händer i stiftet och nätverksträffar, kurser o dyl.
vet ej
Bra blandning på information. Kortfattat och lättläst.
Bra med info om kurser.
Att läsa den och vara något så när up to date.
Man får mycket information genom en och samma kanal.
Att jag får den digitalt
Säger vad som är på gång i stiftet och avspeglar genom kurser mm den teologiska grundsynen som finns i stiftet
Ger den information man önskar
Pekar på aktualiteter som jag kan läsa vidare om.
Man kan hålla sig uppdaterad över vad som sker i kyrkans värld.
bra att se vilka fortbildningar som finns. Lätt att anmäla sig till dom.
Informativt
Bra med info från Stiftskansliet.
Att den kommer regelbundet och att man kan lita på att det viktigaste verkligen kommer ut denna väg så man inte
behöver bevaka en massa kanaler själv.
Tydligare än förut
Info om vad som är på gång mm
Omfattande information.
Information
info om vad som är aktuellt genom att se vilka kurser som ges och vilka nätverksträffar som är i ʺropetʺ
Det finns ingen information i dag om Stiftet i dag, förutom Horissont
Överblicken.
Bra med kortfattat info att man klicka vidare om man vill läsa mer.
Ger en övergripande bild av vad som händer i stiftet.Ger information om vissa kurser mm.
Får info om lite av varje
Ibland innehåller det viktig/intressant information.
Blir uppdaterad
Får läsa om hur församlingar i övriga Sverige kan lösa frågor
Informativ med ett relevant innehåll
Få hjälp till intranät med länkar
Bra med viktig och allmän info först, och sedan mer specifik.
Det ger mig en snabb blick av vad som är på gång i stiftet.
Lättläst
Info om föredrag, gudstjänster mm
Lagom ofta, bra att allt är länkat till info på intranät (där det annars är omöjligt att hitta något).
Bra o relevant information.
Ibland finns det saker av intresse.
Bra info sätt! Lätt att få översikt o läsa det jag är intresserad sv!

Jag tänker, att Horisont är en bra informationskälla!
Jag en bra bild av vad som pågår i stiftet och ibland i andra församlingar. Det ger bra bakgrund åt det egna arbetet även
när informationen i direkt är relevant för den egna uppgiften.
Bra uppställning över aktuella ämnen.
Bra med biskopens ʺbrevʺ
Att stiftet kommunicerar till församlingarna vad som händer i form av fortbildning för vissa kategorier anställda och
förtroendevalda. Dock inte alla kategorier, se nedan.
Allmänt- med ʺ vid Horisontʺ- man kan fokusera pä spec.intresse
Info om nätverksträffar och kurser
en del information kan vara bra
Oklart.
lagom långt
Jag är pensionerad präst och tycker det är bra och intressant att hålla mig fortsatt informerad om vad som händer i
stiftet!Glad att få vara med på listan även i fortsättningen!
Den är informativ och jag får insikt om olika delar i stiftets verksamhet.
Att informationen är samlad på ett och samma ställe. Bra uppdelad.
kort, snyggt layoutad information om olika events och händelser
viktigt att få info om vad som händer i Sverige och utomlands
Man får information om saker och ting. Viktigt, tycker jag!
Aktuell information som är läsvärd
Informativt
Blandad info
Att man vet vad som händer i stiftet
lagom av allt...jag har tipsat flera nyanställda i pastoratet om Horisont med tanke på att dom inte ska missa
sammankomster eller utbildningar. Dessutom får jag reda på när de e Mental Health Run. / Hälsningar Ulf Edqvist
En bra påminnelse och god överskikt vad som är på gång. Ibland är allt inte relevant för mig men ibland ser jag något
som borde intressera någon kollega och skickar vidare information.
Har gett mig hyfsat aktuell information från stiftet
Brett innehåll
Det finns nyheter om vad som är på gång. Man känner delaktighet.
Får tillräckligt med information snabbt.
Bra med aktuell information på detta vis direkt fån Stiftet
Jag får kortfattad information om aktualiteter ,som väckt mitt intresse ( och en hel del som jag gåt förbi), info som jag
inte vet hur jag skulle få från annat håll.
Uppdatering fastighetsfrågor
Informativt
Ger en översikt över arbetet i stiftet
Informeras.
Bra att få så att man vet att man tillhör ett stift och inte bara en församling.Stiftsnyheter på bredden och längden.
Jag tycker det är ett trevligt upplägg
Bra överblick över vad som händer på stiftsnivå. All information är inte relevant för just min egen yrkesroll, men det är
givande att få se helheten.
Man får en inblick i vad som händer i stiftet, viket är trevligt.Man känner sig lite mer engagerad.
Information om allt som händer i stiftet
Mycket information om stiftets fina arbete och evenemang där vi alla bjuds in.
Den lär man om vad som händer i kyrkan.

Vi får information om vad som händer.
Att jag som penssionär överhuvudtaget får dennyheter från Svenska kyrkan
Ger en bra överblick och utkommer tillräckligt ofta
Det fungerar
Jag får en god överblick av vad som är aktuellt på stiftet.
Notiserna är bra.Kursutbudet och att det är skilt från NätverksträffarBra att Biskopen har en plats att göra sin röst hörd
Överskådligt och övergripande Aktuellt
Nyheter är trevligt presenterade. Bra information om kurser och föreläsningar.
Lagom mycket att kunna läsa allt
Att informationen är samlad, att man får nyheter, tips och inspiration skickat. Man har inte tid att leta själv. Hinner inte
själv gå ut på hemsidor och leta
Ser vad som händer i stiftet för den som arbetar.
Man får reda på vad som händer i Stiftet!
Ger en överblick vad som händer i stiftet i stort. Ibland berör det ämnen eller nätverksträffar som är intressanta för mig.
Bra med nyheter, info och uppdateringar!
Aktuell information
Det är ju den information som jag får från stiftet och vad som händer på stiftsnivå
Allmän info.
Mycket bra info
En allmän snabb uppdatering, om vad som är ʺpå gångʺ!-det är bra!
Tar upp vad som hänt i stiftet, samt kurser
Spar på miljön att få det elektroniskt
Det hjälper mig att ha lite koll på vad som händer i Stiftet
Att få bli informerad och veta vad som rör sig i stiftet. Att den fortsätter
Bra format, lättläst
Bra översikt ser om något är att anmäla sig till. Bra med info att ta ställning till om du anmäler dig o få veta mer.
Jag behöver inte söka information, den kommer till mig.
Man får det som är på gång direkt i mejlen, behöver inte leta, själv söka information.
Att jag får veta vad som är på gång i stiftet. Det händer att det står om evenemang som jag inte fått kännedom på annat
sätt.
Aktuell information om vad som händer
Får med det som är aktuellt
Överblick om verksamheten i stort.
Att man blir uppdaterad över vad som händer.
En trevlig uppdatering av vad som händer
information om vad som händer, mest...
Speglar maktens intresse. Bra så man vet.
Smått och gott om allt möjligt Får notiser om det som angår mig
Information
I och för sig ett bekvämt medium
Man får veta vad som händer för andra profiler.
Man får en överblick om vilka kurser och evenemang finns
Det mesta
Information uppdaterade

Aktuell information. Bra att få samlad info. Bra info om kurser.
Att man har koll på vad som är på gång
Ger information om det som händer i stiftet och kurser etc. som stiftet anordnar.
som förtroendevald har jag en möjlighet att följa händelser utanför vår egen svär.
Aktuell info.Kursutbud.Info om Temadagar
Bra med samlad info, lagom tidsintervall
Bra och översiktligt kan man snabbt få tag i sådant som man bör ha kännedom om. Det är också lätt att hitta vilka
kurser och händelser som är på gång.
Innehåller, relevant information. Att man kan klicka på länkarna för att läsa mer. Information om utbildningar, kampanjer,
det kyrkan gör.
Lätt upplägg
Ger mig lite om vad som gäller på stiftsnivå
Att stiftet informerar om sådant vi inte får info om från kansliet/kyrkoherden i kyrkan
lätt läst
Det mesta. Håller mig ajour.
Kontakten med stiftet, jag ser att det händer saker!
.
För allmänt och för mycket
Jag får en del tipps om vad som händer.
Det ger en överblick över aktuella frågor och kommande aktiviteter. Lätt att ta till sig - och vid behov söka mer
information.
Att den finns
Får en inblick i det som är på gång inom stiftet och blir uppdaterad i min roll som förtroendevald:)
Informativt
Lätt sätt att hålla mig uppdaterad.
Aktuell information
Ger aktuell info om vad som händer i Stockholms stift.Som tidigare anställd, men nu frivillig och ibland tjänstgörande så
är det roligt och viktigt med denna info! Och fortfarande vara en del av Stockholms stift.
Att mitt blodtryck går upp av allt tok ni hittar på.
Infobärare
samlat info nu vet jag att alla anställda får?! eller
Förmedling av aktuell information inom Sv Kyrkan o kursverksamhet!
Den håller mig informerad om vad som är på gång i stiftet även på områden som inte direkt berör mig som
förtroendevald och ideell. Väcker nyfikenhet på vad/hur gör vi i min församling. Är vi med eller bör vi satsa nytt?
Överblick
En ʺkänslaʺav någon typ av gemenskap
Vissa viktiga frågor lyfts fram på ett tydligt sätt. (Jag personligen läser Horisont via e-post, men kanske finns det andra
sätt att läsa Horisont eftersom frågan tidigare fanns med om jag ville få informationen via Horisont eller via e-post.)
Att bli informerad, i synnerhet om det som jag annars inte kommer så mycket i kontakt med
Profilerat är bra, då det redan är prioriterat vad som bör läsas av respektive grupp. Ett bra sätt att bli uppdaterad på vad
som händer i stiftet.
ger en överblick över vad som är på gång
bra översikt vad som är på gång
Info om stiftets arbete och vad som händer
Det är bra som det är
Bra info för präster----jag är själv pensionär som förklarar mitt minskat intresse.

Aktuell information.Får ofta impulser att söka vidare efter relevant information.
KontinuitetLämplig relevans
Viktigt information når berörda på ett ganska bra sätt.Möter mångas behov av information.Trevlig och bra layout.Lättläst.
jag har den ej
Aktuell information
InformationInsikt i nyheter
Man kan snabbt skumma igenom det och se vad man är intresserad av och fördjupa sig på det.
Biskopen ses och hörsAllmän information KurspresentationHänvisningar av olika slag
Överskådlig och bra info, kurser och utbildningar, en utblick utanför det egna sammanhanget vad som är på gång,
aktuella frågor som är övergripande.
Det är bra.
Håller mig någorlunda ajour.
Alltid bra med info
Allmän information om vad som är aktuellt
snabb information från stiftet
Info om konferenser, möten och utbildningar.
Pratiga nyheter
Uppgifter om olika seminarierna etc gör det möjligt att bättre förstå kyrkans arbete. Detta gäller oavsett om jag själv
deltar. De seminarier etc som jag deltagit i har jag oftast upplevt som mkt givande. Det är lätt att anmäla sig och
tillräcklig info brukar finnas
Samlad och gallrad info
Att man får (någorlunda) överblick över vad som händer och är aktuellt i Svenska kyrkan (närmare bestämt Stockholms
stift) för tillfället. Jag vill också säga att jag inte brukar klicka på ʺLäs merʺ-länkarna i e-breven. Istället går jag
ʺmanuelltʺ in på den offentliga hemsidan eller intranätet och klickar mig fram via menyerna. Det verkar säkrast så. Det
syns nämligen i statusfältet i Internet Explorer (11 på Windows 7 – jag har själv gjort statusfältet synligt, eftersom det i
version 11 är dolt som standard) att länkarna går till ʺapp2.editnews.com snedstreck bla bla hit och ditʺ och det syns att
länken innehåller ʺuseridʺ och annat som skall spåra mig. Det går jag inte på, ser du! Istället klickar jag mig fram, som
sagt, via hemsidan. (Jag är ideellt engagerad och använder således min privata dator hemifrån. [Snart måste jag tyvärr
byta till Windows 10.] Det intressanta är att jag sannolikt inte får dessa e-brev (ʺHorisontʺ – vad är det för namn?) för att
jag är ideell, utan för att jag emellanåt är timvikarie. Helt plötsligt började jag nämligen få dessa e-brev utan att ha
anmält mig och jag fortsätter att läsa dem. Men jag tycker att Svenska kyrkan borde vara teologiskt konservativ i mycket
större utsträckning än vad hon framstår idag. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, så som det var av
begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.)
Horisont håller en uppdaterad på vad som händer/hänt i kyrkans värld.
Information om aktuella händelser, kurser och nätverksträffar.
Bred info om vad som är på gång
Aktuell information.Kommande event i bland bra långt fram som jag ofta behöver för att mitt liv kan fungera bra.
Kortfattad info som ofta känna angelägen
Bra få info från stiftet. Enkelt. Jag behöver inte söka. Kommer in i mailboxen
Kortfattad och ibland djupdykningar
Det är endast en kort tid jag fått horisont. Svårt att utvärdera, men detta är den enda information jag som pensionär får
från stiftet.
Man får lite tips om sådant man kan göra.
Har aldrig läst horisont.
Samlar lite olika områden, där alla inte är solklart kopplade till min roll men som ändå är bra att ha allmän kunskap
om.Lättöverskådligt och eftersom det kommer med jämna mellanrum i inkorgen är det en bra påminnelse att kolla lite
vad som är på gång.
Ger en samlad bild av vad som händer
Bra att det finns, att vi får info.

Tydligt med kalenderöversikt och koll på stora saker som händer i stiftet/nationellt - t.ex. olika projekt, insamlingar,
deltagande i saker ʺutanför kyrkanʺ osv. Sånt som kan vara bra för mig att veta om/kunna sprida vidare i församlingen.
Aktuell information.
Översikt vad som pågår inom stiftet.
Få tips på kurser
Bra information
Bra information om vad som händer i Stiftet. Bra med den kortfattade och lättillgängliga översikten med möjlighet till
fördjupning. Den riktade informationen skapar en känsla samhörighet och att vara inkluderad i Stiftsgemenskapen.
Allmän information
Information om intressant verksamhet för alla, kurser för kyrkvärdar och förtroendevalda, nya präster och biskopar,
samverkan t exTycker egentligen inte om information /mycket att läsa på datorn (svårt att se)Personligen läser jag alltså
hellre Kyrkans Tidning än Horisont
Korta texter med länkar som leder till vidare informationöverskådlighetviktig information som man annars inte skulle
hittaolika medier
Bra med kurser och nätverk som synliggörs lite extra ibland.trevlig tonBidrar till stiftskänsla att man får läsa lite vad som
är på gång på olika håll i stiftet.
Att få se information om kommande händelser dagar och kurser.
Samlad information från stiftet på ett ställe. Aktuellt.
Utbudet på kurser i stiftets regi är föredömligt
?
Läser sällan
Får överblick. OK.
Informativt.
Bra att få en sammanfattning och slippa leta upp detta själv.
Samlad information.Det är tidsödande att surfa runt på intranätet och hoppas att man stöter på något relevant, så
samlad information i Horisont är bra.
Att jag får tydlig och samlad information i god tid.Jag skulle aldrig skaffa mig den aktivt själv.Det skulle inte bli av.Jag
gillar verkligen målgruppsanpassad Horisont.
Intressanta artiklar
Information och debatt
Alltid bra med information om vad som händer i vårt stift.
Att jag blir uppdaterad på vad som är aktuellt.,
Information
Se vad som händer i stiftet
Gott att få veta vad som avhandlas på stiftsnivå och ärkestiftsnivå
Att det kommer till min mail och jag kan gå tillbaka och läsa om det dom intresserar mest.
Allmän information.
Nyheter om vad som händer
Det blir lite konstigt att fylla i denna enkät eftersom jag nästan aldrig läser Horisont. Tyvärr räcker inte tiden till.
Överblick av vad som händer
Gillar att det är ett tydligt nyhetsbrev, i motsats till ʺen massa mailʺ. Lätt att hitta det som man vill klicka vidare på.
Mycket och bra information
Enkelt, kan titta vidare om jag anser mig behöva det.
Håller mig aktivt uppdaterad om kyrkan
Uppdatering
Information - lyfta blicken från den egna församlingsfronten
Utformning, information

☺
Att jag kan hålla koll på vad som händer i grannstiftet.
Jag slutade som präst i Stockholms stift 1989 och har sedan arbetat i Linköpings stift fram till pension 2006. Flyttade
tillbaka 2015. Kan tycka att det är roligt att se vad man har för sig i Stockholms stift men är för sjuk för att delta i något.
ok
Fick veta om retreaten på Marielund i augusti, som var så värdefull att deltaga i. Önskar att flera sådana tillfällen ges.
Att man får nyheter från stiftet, en hälsning från biskopen och predikotips
aktuell information, goda exempel och bra framförhållning med info om kurser och fortbildning
Få info om vad stiftet gör.
x
Kursinformation
ett bra upplägg, och lätt att det man söker.
Lättläst, bra blandning
Horisont ger lite koll på vad som händer och erbjuds.
Att all information är samlat på ett ställe
Som det är
Man får en allmän information om vad som händer i kyrkan
upplysande om vad som är på gång, lärandeEn del utbildningar exempelvis miljö har varit matnyttiga
Tydlig info.
Att man inte alltid behöver aktivt söka informationen själv
Tidigare under 12 år - har jag varit aktiv i församlingens Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd och Diakonikrets.Vill gärna veta vad
som rör sig / erbjuds församlingar i stiftet.TACK!
Bra med kort info och att jag kan klicka vidare om jag är intresserad.
En bred information. Påminnelser om saker och händelser som annars kanske skulle försvinna i bruset.
Bra allmän info. man för överblick. Info om kurser och nätverksträffar är bra. Gillar att få info även utanför mitt
arbetsområdet
Snabb överblick. Att det kommer som e-post, blir som en påminnelse.
Bra information.Roligt att se olika aktiviteter inom Stiftet,
Koll på SvK i stiftet, viktigaste samarbetspartnern
Det är bra att få ett hum av vad som händer som inte direkt berör mig, och såklart veta mer om det som berör mig
också
Info
Det finns många intressanta kurser för dem som är behöriga att deltaga.Ytterst sällan gäller det frivilliga.
Bra att veta vad som händer och vad som är på gång.
Vad som händer i stiftet
Samlad information
Att hitta datum för nätverksträffar.
Nödvändig information
Information
korta nyhetsnotiserkurslistan
Lätt tillgängligt
Tycker det är relevant och ger input till det dagliga arbetet. Tyvärr är jag så fullbokad med verksamheter i min församling
så det är svårt att gå på det som är av intresse. Stängd verksamhet är inte just nu något alternativ för oss.
Täcker väldigt mycket information och man behöver inte läsa det som inte känns relevant. Jag är nöjd
Bra med löpande uppdateringar
Bra med återkommande information

Informationerna
Vet inte
Att det är regelbundet.
Formatet, lättillgänglig läsning.
Jag får en inblick i vad som händer på stiftet, där jag arbetat i 38 år.
Info om alla de verksamheter jag är engagerad i.
Informationen om stiftets arrangemang
Helt ok idag.
Nyhetsuppdatering om vad som är aktuellt inom Svenska Kyrkan
Den är nog utmärkt för de som tillhör Stockholm. Men jag tjänstgör i Uppsala stift och får brev därifrån. Någon har i
misshugg lagt till mig i den här undersökningen.
Den är bra och informativ Dom den är i dag
Ger nyheter och tips.
Information om vad som händer påstiftsnivå
Aktuell info
Man får information om vad som händer i stiftet och möten m m
Innehåller några intressanta information om vad händer i kyrkan.
Vet ej
Att den finns! Funktionen.
Överskådlig layout. Bredd.
Att den är saklig och lättläst.
Får tips om evenrmang som är på gång.Ibland om svårigheter i stiftet
Får veta vad som händer i svenska kyrkan.
Jag har inte riktigt tid att läsa tillräckligt ingående för att ha en åsikt. är nöjd med det jag får!
Att det existerar
Klickbara länkar
Tydligt och lätt att ta sig vidare
Håller mig uppdaterad om aktuella händelser och aktiviteter inom stiftet.
Jag blir uppdaterad. Hittar kurser o dyl.
Att detta är digitalt.
Bra information
lagom mycket info och lättläst.
Jag är pensionerad diakon bra med information om allt som händer i stiftet
Biskopsvalet och allt om detta.
Det är bra information.
Tydligt innehåll
Skapar balans i vardagen
Bra bredd och intressanta kurser, utbildningar mm
Intressant info fr stiftet
Bra att den finns för att söka ytterligare information. Jag tycker annars att jag får så mycket information i min församling
så det blir svårt att hinna med att läsa allt.
Överblick! Pensionär i 10 år - vill ʺhänga medʺ
Bra att vara uppdaterad.
Lättare att se det som är aktuellt ʺidagʺ
Att man hittar aktuella kurser och info om viktiga händelserÖverskådlig

Den är välskriven och tar upp många nyheter. Det enda som gör att jag ibland inte läser är att jag inte har tid.
Informativ
Ger överblick.
Håller mig uppdaterad om händelser inom kyrkan.
Bra med info om saker som händer.Bra med kurser mm
informatin om vad som händer i stiftetkursutbud
Samlar den information bland annat om kurser som är aktuell.
Tillgängligheten
Sammanfattande information om vad som ʺrör sigʺ på den regionala nivån. Skapar en stiftskänsla och stiftssamhörighet.
Jag läser tyvärr inte Horisont så ofta att jag kan säga vad som är bra med det. Men jag läste det noga när det stod
ʺuppdaterad grafisk profilʺ i ärenderaden nyligen. Det stack visst ut i mejlskörden. :-)
Informativ.
Får en samlad information från Stiftet. Problemet är att hinna läsa och mycket berör inte mig.
Innehåller ibland viktig information för mig som kommunikatör.
Ger en bra överblick vad som är på gång i Stiftet och i församlingarna. Men även mer specifik info om särskilda områden
som ex barn och unga
Ger mig input och en överblick om vad som pågår och erbjuds
Info
Viktigt få veta om kurser och utbildningar. Allmän info om vad som händer i Sv Ky.
All relevant info.Och bra med ett kalendarium vad som sker.
Aktuell debatt, information om kurser och aktiviteter
Fint att vara uppdaterad.
Info om vad som händer i stort och olika kursutbud. Uppskatta att ni tog med att nya biskopen deltog i den stora
skolstrejken för klimatet.
Informationen
Tycker det ofta är bra förslag på kurser tex Samverkan för Globala mål som jag ska försöka gå på. Information om var o
när det är pilgrimsvandringar i stiftet.
Vet ej
Bra aktuell information, som ger möjlighet till fortbildning o fördjupning. Bra täckning av Religionsdialogarbetet.
Man får lite info!
För mig som pensionär men frivillig i internationellt arbete är det ganska bra. Får info m upptaktsdagar och även t ex
diakon och prästmötet.
Lätt läst, lätt överskådligt
Att det är ett skyltfönster om vad som är på g i stiftet. Mitt lokala intranät måste jag ju själv hålla koll på
Vet ej.
Jag får överblick, och ibland inspiration att söka vidare
Lista på kursen, info från stiftskansliet. Bra för att hålla lite koll.
Ger snabb info om verksamheten i stiftet
allmän info om vad som är aktuellt.Vill hålla kontakten efter att ha arbetar i kyrkan hela livet . Se vilka utbildningar som
erbjuds
Ingen kommentar.
Vet ej,
Horisont skulle kunna tjäna fosterlandet, gud och svenska folket i stället för att vara ett värdegrundstroget marxistiskt
propagandaorgan. Rannsaka Er egen roll i den pågående kulturförstörelsen av svenska kyrkan och det pågående
avkristnandet och medlemstappet.
Info om kurser.

Bra med samlad information från många områden. Bra att kunna hålla sig a jour med vad som händer även för andra
kategorier och ämnen även om de inte rör mig direkt.
Bra att veta vad som händer i stiftet.
?
Svenska kyrkan är mycket viktig för mig, fast jag inte är troende, och jag kan lära mig mycket genom Horisont. Kanske
blir jag förtroendevald igen.
Bra med färska nyheter synpunkter
Inget
påminnelse att läsa på intranätet
Allmän information.
Att den arbetas med.
Info
Samlad information
Bra och insamlad information
Att fortsätta få Inf fast jag inte arbetar längre utan är aktiv i kyrkoråd och kyrkofullmäktige.
Får lite info om vad som händer
--------Jag får information om vad som pågår, kurser, föreläsningar, o.s.v.
Enkelt
Det ger mig som emeritus en bra och fortlöpande kontakt med kyrkan.
Information om vad som händer i stiftet.
Bra sammanfattning av nyheter
Kurser för de som behöver men inget för mig
Överskådligheten, Snabb uppdatering av nyheter
bra att få info samlat
Den ger en viss kontakt som är av intresse
Det är bra nyheter
Bra texter
Koncentrerat och strukturerat
Informativt
får information om kurser och utbildningar och vad som är på gång.
Jag får veta vad som kan vara aktuellt, träffar, utbildningar, binder oss samman i stiftet.
Som kyrkvärd tycker jag att det är intressant och viktigt att få reda på vad som händer i stiftet.
Roligt att få viss information
Har svarat på frågan tidigare
Jag blir uppdaterad i aktuella frågor
Tar gärna del av Sthlms stifts information - mitt prästvigningsstift. Men också som inspiration för Uppsala
All information är bra. Extra viktig är den för oss som inte har något uppdrag utom fullmäktige. Vi är en grupp som
kommer att tappa allt intresse om organisationen i Boo församling inte ändras.
Inspiration/temadagar kan vara av intresse
känner ej till!
Får lite kul info om vad som händer och känner mig inkluderad av vad som händer i stiftet.
Den är informativ
Får ett hum om vad som händer i stifter
Inbliocken i stiftet och av vad som är på gång nyheter, kurser mm.Nyttigt och värdefullt branchnytt!
Information om saker som händer och olika interna fortbildningar.

Jag är orienterad om vad som händer bland dem som jag samarbetar med.
vet ej
Det mesta
Få veta som är på gång
Information kurser Bl.a
Det informerar om nätverksträffar och kurser som berör mitt yrke, och även andra aktuella händelser.
Lättillgänglig information
Bra översikt över det som är aktuellt!
Att jag får information om vad som händer, samt att jag kan hitta utbildningar/kursdagar som är relevanta samt länk till
predikoblogg.
Jag är pensionerad präst men tycker att det fortfarande är intressant att läsa om vad som är på gång i stiftet!
Kursinformation, artiklar som handlar om diakoni.
Ger en samlad bild av vad som sker kompetensmässigt i stiftet.Får tips om utbildningar för både anställda och
förtroendevalda.
att information finns samlad
Enkelhet, klickbarhet, bredd.
Rubrikerna, som jag alltid läser. Jag får info vad som är på gång i stiftet.
Det är en bra länk till Stiftet men det gör en bara arg för den tar upp saker som inte har med kyrkans kärnverksamhet
liturgi, teologi, sakramenten och diakoni att göra!
Jag är fortfarande aktiv som vikarierande organist och vill gärna hålla mig à jour med vad som händer i stiftet och
erbjuds i Horisont, t ex ignatiansk bibelläsning, som jag är mycket intresserad av; likaså kursen i Kropp och rörelse, som
ger mig input som aktiv i församlingens gudstjänster (jag är kyrkvärd)
Alksidit
vet att där kommer event/info upp som kan vara relevant/intressant för mig
Rak kort info om det som rör mitt stift och mitt ”jobb” inom kyrkan
Läser för lite för att ha en uppfattning
Information om stiftet
Bra och lättläst innehåll.
Notiserna i nyhetsbrevet har ofta länkar till sidor på intranätet. Det gör att informationen kan delas med andra.Det finns
andra kyrkliga nyhetsbrev som saknar länkar och det gör delningen svår eller nästan omöjlig. Det finns nyhetsbrev som
istället för länkar till sidor har länkar till filer. Det är också mycket sämre.
Jag får veta vad som är på gång kurser föreläsningar möten av olika slag mm.
Ger en inblick i stiftets verksamhet, aktuella och kommande kurser och evenemang
Bra för mig som arbetar nära SvK men ändå inte finns i organisationen, men vill ha koll på vad som händer. Bra
blandning av ämnen.
Att det finns.
Blir uppdaterad
att den kommer regelbundet som e-post och ger en god översikt över vad som är på gång.
Information om vad som händer
Vet ej
EFTERSOM STIFTET ÄR EN VIKTIG DEL AV KYRKOLIVET VILL MAN GÄRNA HÄNGA MED
Ok. Men inte så intresseväckande.
Ger en bra överblick av vad som är på gång i stiftet.
Aktuell information. Viktig under valår
Att man får infprmationen samlad. Hinner inte leta runt. Det finns inte tid att gå in på alla hemsidor/intranät som finns.
Jobbet går i ett
Kan vara informativ.

Ambitionen.
Alltid intressant att se vad som är på gpng
Bra inblick i kyrkans verksamhet
Kortfattade inledningar, som ger bra intro. Bred information.
Att det finns info via mail
Informationen
Vet ej
Lättillgängligheten!Fördel att det är digitalt!
_
_
Det ger en snabb överblick över vad som händer i stiftet utan att man behöver söka runt på andra sidor.
Man får veta vad som är på gång med allt möjligt, utbildningar, träffar, speciella mässor mm
Man påminns och uppmärksammas på saker av intresse.
Man kan se om det finns relevanta kurser,om något mer övergripande har eller kommer att hända
Kort uppdatering vad som händer i stiftet.
Svårt tt säga.
Alltid något som är bra att känna till!
Den är bra som den är
Finns väl till viss del uppdatering.
Aktuell info.
aktuell information och om vad som händer framöver i kursutbudet, konferenser etc
Den är kortfattadKan snabbt uppfatta nyheter ody
Information är bra när man är engagerad i kyrkans tjänst.
Egentligen inget
Det är bra med nyheter och vad som händer inom kyrkan i stiftet ochförsamlingarna.
Tidskriften ger en allmän överblick over kyrkan från stiftets utsiktspunkt
Information
Jag tycker rent generellt att det är roligt att få läsa om vad som händer
Upplägget, tidsintervallet
Ingo om kurser och utbildningsdagar, lätt att få info om det via horisont.
Vet ej
För mig ett ätt att hålla mig uppdaterad.
Aktuell information
Horisont håller mig uppdaterad !
man får veta vad som är på gångKan gå in och kolla vilka utbildningar som är aktuella
Bra översikt av utbud
Relevanta ämnen. Information om kurser, utbildningar och retreater. Aktuella händelser.
Snabb info. Blandat. Möjlighet att läsa vidare.
bilderinnehåll och tilltal
Bra och aktuell information.
Se fråga 7b
ger info jag aldrig annars skulle få
Viktig information som jag inte får någon annanstans.
man få lite koll på vad som händer.
Att man får en liten inblick i vad som sker och erbjuds från stiftets sida

Info om utbildningar
Informativt och blandat.
Ger en viss information om vad som är på gång.
Allmän info.
Ge bra överblick av nyheter
Formatet
Intresant
Att få ta del av vad som händer inom kyrkan
allmän information
Ger överblick över det som är aktuellt samt påminner mig om att söka vidare på intranätet.
Relevant information och bra presenterad
Lite kompakt.
?
bra aktuell info.
Informationen, tex kurser
Sammanfattning av stiftets verksamhet
Har för litet kunskap i sak för att att ge synpunkter av värde för mottagaren
Har suttit i presidiet både i kyrkoråd och i kyrkofullmäktige , men är nu vid 80 år endast ledamot av kyrkofullmäktige.
När jag satt i presidiet ʺstuderadeʺ jag Horisont noga och hade stor nytta. Numera läser jag på ett annorlunda och mer
översiktligt sätt. ( Jag är engagerad i Diakonala frivilliggruppen och ʺ kollarʺ artiklar gällande diakoni och frivilligarbete
som jag sett i All Saints Episcopal Church i Boston där jag är långa perioder p.g.a. barn och barnbarn. Där finns en
fantastisk beundransvärd frivillighet som jag önskar skulle finnas i Sv. kyrkan!)
att det finns
Känner mig involverad
Lättläst
Tips på olika arrangemang.
Bra att få en kort överblick om vad som är på gång.
Aktuell information kommer samlad.
Horisont häller mig uppdaterad om vad som är aktuellt den närmaste tiden.
Info om vad som händer och vilka utbildningar som erbjuds
Bra allmän information om vad som händer
Bättre innehåll än tidigare.
Bra info vad som händer
Informationen
Fullödig bra informarion
Man får en orientering om vad som händer i stiftet.
Regelbundenheten.
Samlad info om kurser.Påminnelse om kommande arr.Info om vad som är på gång, övergripande.
Ger en överblick över vad som är på gång i stiftet och de olika församlingarna.
Allmän information om kyrkans verksamhet
Att få veta vad som händer i stiftet (tyvärr är det som sagt sällan relevant för mig)
Bra snabb information
bra överblick och bra att den kommer varannan vecka
aktuella information
Får intressant info.
Kommer regelbundet.Senaste nytt.Uppgiftsinriktad - får snabbt en överblick om det senaste gällande, för mig,diakoni.

Gör det möjligt att följa med händelser på ett enkelt sätt i stiftet.
Det är bra med som finns nyheter
Bra och övergripande info om utbildningar och föreläsningar
Att information samlas på ett tydligt sätt

Vad har du för önskemål när det gäller Horisont i framtiden?
Kanske en specialedition för förtroendevalda?
Kursutbudet är väldigt omfattande, är det nödvändigt att KH får allt det?
ta bara med väsentligheter.
Skulle vilja att Svenska kyrkans hemsida och intranät skulle kunna sköta om informationsflödet - men då skulle inte
Horisont behövas. Svenska kyrkans hemsida (IT-platformen som flesta församlingar förväntas delta i) är så pass
begränsande och dålig att den är vilseledande för de som söker information. Om man gjorde om den till en
välfungerande webb-sajt - skulle Horisont kunna finnas där eller den information som vi anställda och förtroendevalda
behöver och skulle ha nytta av. Horisont öppnas alltid i Internet Explorer - även om jag försöker att ändra inställningar.
Detta är beklagligt. Det är typ väldigt få som använder Explorer - utan använder flesta Chrome.
Kanske att den skulle kunna kännas lite modernare.
Att ....skulle ge samma enkla snabba överblick som fanns i DN stift annons på fredagar ang inkommande helg med
aktiviteter. Vet inte om jag missat men saknar just det. Inget tidsödande krångel för äldre personer!
Bra med kursutbudet
Har inget konkret svar att ge just nu.
Kanske mer stöd för kommunikation....
Inga spec. ev. att meddelandet är pedagogiskt så jag snabbt fattar om budskapet är intressant för mig.
Att det blir mer relevant för musiker.
Skulle gärna se en indelning, t ex administrativ info, diakoni, lagar och regler m.m så att man lätt hittar det som är av
intresse.
Fortsätt som nu.
Fortsätt på inslagen väg
Att få ta del av den
fortsätt på samma sätt som nu
Kanske mer lokala berättelser , så här gör vi i vår församling
Att Horisont verkligen vänder sig till alla anställda i Svenska kyrkan. Ibland känns det som att målgruppen endast är
präster och diakoner.
vet inte riktigt vad man kan förvänta sig, det är väl min uppfattning om otydlighet?
Det är för bred information, borde rollanpassas mer.
Lite mindre innehåll.
Detsamma
Ni får gärna påverka mer arbetsledare och kyrkoherdar att se till att vi går på de engagemang vi har tillgång till.
Kanske ett nyhetsbrev mer anpassat för ekonomi/administration/HR
— Föreslår att Horisont i varje nummer har information från de tre vänstiften. — Föreslår att biskop Andreas, domprost,
stiftsprost, biskopens adjunkt eller annan hög företrädare för stiftet skriver några rader om något viktigt för stiftet
Den är väldigt utförlig, betyder mycket text. Jag är osäker på om den kan/bör förkortas, men väcker ändå frågan.
Att det ingenstans står att exempelvis en utbildning är obligatorisk om det handlar om att vi uppmanas att genomgå den.
Ett ord som obligatorium sätter griller i huvudet på förtroendevalda och medarbetare, och väcker frågor om vem som har
rätt att ge direktiv till vem.
Kortare inkastare med informativa bilder + rubriker som leder vidare till intranätet för att läsa mer
Att det inte är så centrerat till innerstan, det är mycket lite om förorterna.jag önskar också ett forum enbart för stiftets
präster.
Färre notiser om utbildningar
Kan tänka mig vara deltagare i kurser som gäller den roll jag har åtagit mig i församlingen.
Det är bra som det är
Inga ytterligare
Vet ej

Att den fortsätter att komma. Det är ju så lätt att känna sig avpoletterad och utanför som pensionerad medarbetare om
inte ens den kopplingen och informationskanalen finns
Tydligare predikoturer. Lite mer allmän info av policyksraktär.
Inga
Det är lite rörig layout, tycker jag.
Ingenting
Fler föreläsningar, event för kyrkvärdar
Vidmakthålla aktuell information!
Horisont kommer tillsammans med 100 andra nyhetsbrev. Jag har en mapp i mejlen med skapad regel om att lägga den
där automatiskt.Sålla sålla sålla!Intranätet är i datorn tvingande (man kan i Google Chrome inte ändra) som
startsida.Räcker väl att kika där ibland.Anmäler mig till allt möjligt där.Mycket i nyhetsbrevet är också trams. Men det
som är matnyttigt hittar jag med enkelhet på intranätet.Stiftet skulle göra mer rörligt på facebook och göra fler raka
nyheter där.Det kunde generera fler än 1800 gillningar i en storstad på miljonen.
Mycket erbjudanden om bra kurser!
Ibland kan informationen komma lite tätt inpå att det som informeras om händer. Skulle därför vara bra att få Horisont
lite oftare och på så sätt vara mer förberedd.
Mer material kring det som kyrkans ärende: att människor kommer till tro, och att de lever i kyrkan.
Inget jag kommer på.
Att få den via e-post.
Inga särskilda, jag är nöjd som det är.
Ok som idag
Mer teologisk fördjupning och problematiseringar i kursutbud
Fungerar bra
Jag har inte några förslag på förändringar utan tycker det fungerar bra som det är idag.
Tycker det mesta är bra som det är.Kommer inte på vad jag vill ha mer av fn
Nöjd med nuvarande
Mer fokus på tron på Kristus. Man får fortfarande känslan av Horisont att SvK är en statlig institution. Mer tro, mindre
miljö och politik. Miljö och politik är jätteviktiga, men vi har faktiskt politiker till det. Kyrkans uppgift är tron, liksom
sjukvårdens uppgift är att vårda sjuka, utan alltför mycket politik. Politik är superviktigt, det handlar om hur vi formar
vårt gemensamma samhälle, men politik har också en tendens att splittra, och det har vi för mycket av i SvK. För mig
var Eva Brunne alldeles för politisk, och därmed splittrande, jag hoppas att Andreas fokuserar mer på tro och
gudsrelation, vilket är kärnan i Kyrkan. OBS: jag är ingen konservativ stöt, jag är bara så trött på allt splittrande.
Fortsätt!Lycka till!
Tydlig struktur i informationen.
Vet ej
Mer om det flerspråkiga arbetet.
generellt lika som det är idag!
Informationen är extremt introvert....nästan lite sekt orienterad.Rent generellt är Information, Kommunikation kyrkans
absolut svagaste kompetens i dag. Troligen beroende på att Biskop och Domprost tidigare inte ville att saker skulle
ventileras !Löner till informatörer är extremt låg, lockar inte dom duktiga !
Få gärna fortsätta i nuvarande form.
Gör den mer riktad till olika målgrupper
?
Berätta hur tankarna om sammanslagna församlingar/pastorat gårVad händer med församlingars överskott av
församlingsbyggnader/kyrkor?Hur fortskrider renoverings- o underhållsarbetet hos församlingarna?Vilka entreprenörer
utför detta, i många fall, mkt speciella arbete?
Att den fortsätter vara informativ och relevant!
Lite tillbakablick med vad som görs eller gjorts, goda exempel på bka

Kanske något neddyk i intressanta händelser/verksamheter på lokal nivå i församlingar/pastorat.
Kanske komma ut mer sällan med lite specialedition för kommunikatörer så att vi ännu bättre kan kommunicera det som
händer i kyrkan och inte bara i församlingen.
Ändra ingenting
Nöjd som det är!
Mer uppdelat efter om man arbetar direkt i verksamhet eller som chef/ stab.
Att det fortsätter som det är idag
Gärna ʺsammanfattningslänkarʺ som gör att man kan klicka direkt till sådant som rör t.ex. ekonomi.
Ett för präster
Keep up the good work!
Kanske mer om vad som händer i andra församlingar.
Det vore bra om specialversionerna kunde skickas till fler personer efter önskemål. Som assistent till kyrkoherden skulle
jag också behöva informationen i deras specialversion, eftersom de kanske inte alltid kommer ihåg att meddela detta.
Tyvärr är intranätet ett extremt sorgligt kapitel, så det hjälper sällan att leta efter informationen där.
Vill gärna veta vad som händer i stiftet. Det vill säga mer än idag.
Senaste fem åren har jag försökt se vad stiftet gör för musiker i församlingarna när det gäller fortbildning, kurser,
rekryteringsaktiviteter, fördjupning, genom Horisont. Det är nästan ingenting. Gång på gång på gång. Senaste numret
jag läste så fanns det minst 20-talet kurser och aktiviteter. Det var en sak som riktade sig till en kyrkomusikerkategori
som handlade om klingande kulturskatt men det stod att det var kantorer det riktade sig till - varför inte organister och
försteorganister också? Vi har från Kyrkomusikernas Riksförbund inkommit med en fråga till stiftsstyrelsen i Stockholms
stift angående att ha fler musiker anställda i stiftskansliet. Hittills har vi inte fått något svar. Vad önskemålet från vår sida
är, det är att information angående de aktiviteter som den stiftsmusiker som faktiskt gör otroligt mycket även kommer
med i Horisont och blir känt för alla anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Stockholms stift.
Som det är men kanske månadsvis!
Det är bra
Aktuella möten, konferenser
mindre text, mer bilder, tydligare uppdelning vad som är relevant för specifika yrkesgrupper. helt ärligt så orkar jag inte
läsa hela för den är för grötig
Bli mer intressant
Att de inte ska vara så omfattande.
vet ej
Bra med regelbunden info även till oss pensionärer!
Att den fortsatt kommer.
Att jag slipper den rullande randiga strippen överst i Horisont. Väldigt irriterande.
Aktuell information, inspiration, musikhändelser i kyrkan, projekt o konserter
Mera glimtar från olika församlingar - kanske liten ʺ backspegelʺ?
Fortsätt med det bara :)
Inget övrigt
fortsätt som det är.
Mer verksamhet och pedagogens betydelse i församlingarna. Utan oss skulle det inte fungera
Möjligen en länk till den församling eller grupp som ordnar ett evenemang för att få reda på lite mer om den händelsen.
Det är alltid svår med denna typ av puschtjänst men jag tycker den fungerar bra. Det bli allt för sporadiskt att man ger
sig iväg att leta själv (pull).
Lite mer problematiserande inlägg (om jag fortfarande skulle varit förtroendevald. Har besvarat frågorna trots att jag
lämnat uppdraget alldeles nyligen men besvarat dem som om jag fortfarande är förtroendevald.
Inget specifikt, är nöjd.
Att denna information fortsätter
Kanske att info om kurser och dylikt fick ett eget bland som inte skulle belasta det mera diversebetonade.

Inget
Ibland lite för detaljerad
Inga, bra som det är.
Mer teologi och fördjupningTeologisk krönikör som talar till bredden av kyrkomedarbetare i stiftet.
Det är alldeles för informationstätt
inte så här på rak arm:)
Mer 8m Arbetsmiljö och Klimat Hållbarhet
Adekvat och aktuell information om vad som är på gång i min kyrka även om jag är pensioonerad diakon, så vill jag
känna delaktighet och få veta vad som är på gång i min kyrka. Uppdraget tar inte slut trots pensionering!
Samma som idag. Då jag gåtti pension för snart 20 år sedan och nu sysslar med annat så är jag inte längre så
angelägen.Tack för att ni finns ändå!
Temanummer med översikt vad som görs ich vad som skulle kunna göras inom olika aktiviteter, t ex
Sinnesrogudstjänstefr, Katekumenat.
Kanske att viktigaste informationen - mest akuta - etc kommer först och är ännu mer tydligt markerat i rubriken så att
man inte missar något.
Får inte bli för omfattande och svåröverblickbart.
Jag skulle gärna vilja få mer information och diskussion om kyrkans arbete med vuxnas lärande och uppdrag i Svenska
kyrkan.
Kan säkert utvecklas men jag tycker den är bra som den är. Lätt att läsa så layouten tycker jag är bra.
Inkludera en inspirerande berättelse från en församling per nummer :)
Jag önskar få alla Horisont, även specialutgåvor till de som arbetar som präster och barn- och ungdomar, alla information
är bra.
Det var bättre när den kom i pappersform. Det gick snabbt att bläddra igenom och se vad som var intressant för mig.
Kunde sitta och bläddra i den till kaffet. Nu sitter den i datorn och är bara jobb, inte förströelse.
Bra som den är
Gärna mer allraound. Berätta om olika projekt eller goda exempel, ge kontinuerlig information och tips om utbildning och
utvecklande aktiviteter
Vet inte.
Ingen kommentar.
Inga särskilda, jag tar del av den information jag behöver.
Precis utformad som nu och bra som den är!
Fortsätta som det är nu
Hoppas på bra information från stiftet.
Inga
Inga
Mer kurser indelat i kategorier men även barn och unga
Ett specialutskick för terminens kursutbud men har något svagt minne om att det kom något den senaste veckan
Inget jag kommer på.
Att den fortsätter och att den läses av många, så att vi har en gemensam information att förhålla oss till. Den skapar vikänsla...
Kanske temanummer där något redovisas noggrannare.
Mer bas o breda ämne för alla.Bra med halvdagar o enklare att deltaga. Men även hel såklart.
Inget jag kan komma på nu.
Vet ej
Iom att mycket är osorterat, utan rubriker och indelningar, blir det för mycket uppradat
Mer om kyrkomusiken i stiftet och församlingarna.
---

Skulle aldrig lägga Mig i maktens förehavanden.
Som nu
Helst på papper
Det kunde väl finnas med NÅGONTING om kyrkomusik och kurser för oss.Saknar Collegium Musicum-utskicket.Mera
pepp skulle behövas! Det enda jag sett om musik på sistone handlade om uppspelad musik - känns som en käftsmäll för
mig som musiker...Bättre kan ni!
Att en del av information ska vidare till vanliga församlingsbor, de är de som betalar för stiftet och församlingarna med
sin kyrkoavgift. Idag är biskopsdöme väldigt anonym. Ni skriver att biskopen skall ta hand om församlingarna men
nämner enbart anställda och förtroendevalda. Men de vanliga församlingsborna? Jag har ett sommarhus i Sunne. I
Karlstadsstift är biskopen mycket synlig. Samtliga boende i Värmland får en skriven information flera gånger per år. Han
syns i lokaler nyheternaVad görs för att medlemmarna skall inte tröttna och träda ut ur Svenska Kyrkan?Det finns ett
enormt behov av andligt hjälp hos församlingsborna!
Bra som den är
I senaste Horisont var det med en del info från ex Essinge församling som jag undrade på varför det skulle skickas till
alla som läser Horisont. Viktigt att inte Horisont blir en allmän anslagstavla för församlingars verksamhet. (Samtidigt
som jag pga denna info anmälde mig till en aktivitet!) Men det viktigaste är att det inte blir för mycket, då läser man
inte.
Tycker att den fungerar bra som den är.
Vet ej!
Det är alldeles för mycket text i nyhetsbrevet, man orkar inte läsa igenom all info och alla notiser som kommer mot
slutet.
Att den fortsätter ringa in det allra viktigaste och ger info om vad som är aktuellt i stiftet. att kurser är med.Att
diakonihorisont är med.Jag önskar att det fanns specialhorisont anpassat för fler yrkesområden.
Fortsätt informera om stiftshändelser
Mer info om församlingarnas arbete så vi förtroendevalda kan jämföra verksamhet och se vad andra församlingar
åstadkommer. Gemensamma frågeställningar gör ökad samverkan.
det är bra som det är just nu
Dela upp det.tyfmigare mellan anställda och förtroendevalda.
.
Berätta om något som görs i församlingarna
Vet inte.
Om Horisont kom en gång i veckan i stället för en gång varannan vecka, skulle den vara lite mindre omfångsrik och
lättare att smälta.
Vet ejMvhJohan Blix
Uppskattar den som den nu är:)
Typ som nu.
Bra som i dag
Har inte tänkt närmare på det .... Men tack för frågan!
Läsa om kyrkans och religionens plats i ett modernt samhälle och inte att ni ägnar er åt miljöpolitik, vänsterdravel mm.
Klimatteologi
lyft fram det som är bra för personal och utveckling för sig - och kanske skapa gemensam info för t ex evensong/jul
konserter el annat som vi kan a) utnyttja i personalemn eller b) hänvisa till/ta del av Litet mer av ʺdetta är på gång i
Stiftetʺ - det känns väldigt insulärt - typ litet Stiftssida - Kyrkans Tidning bläddrar jag bara snabbt igenomMichael Kh
Samma! Men detta frågeformulär är inte tillfyllest! Jag är både tidigare anställd o är nu diakonvolontär o det klarar inte
frågorna av ser jag!
Att nuvarande upplägg fortsätter. Kommer inte på något jag saknar eller vill ta bort.
Mer fokus på förtroendevalda

Min önskan är inte så mycket just horisont, trots att den är en del i det hela.Nej min önskan är att vi alla, anställda,
frivillig arbetande och alla andra i församlingarna, som vill ta del av informationen ska tillåtas göra det.som Stockholms
biskop emerita Eva Brunne sa, ʺgör inte skillnadʺ
1. Tror det vore viktigt att veta vilken typ av information som finns på intranätet, vilken som finns i Horisont och vilken
som skickas ut via mail. 2. Vi arbetar med intranätet i församlingen och då får vi se nyheterna från stiftet på startsidan
vilket är bra. Men även med den ingången är det i praktiken svårt att nå fram till alla våra medarbetare att man ska
använda sig av intranätet dagligen, så sannolikt behövs Horisont.
Pass
fint om man kunde flagga för saker som kommer i framtiden lite längre bort än 1-2 månader.
Vet ej Då jag är förtroendetvald inte så intresserad av flera saker som rör anställda
Inget specifikt
Alltid bra med teologiska diskussioner....de saknar jag.
Fortsätt på likadant sätt, bra.
Ökad relevans för förtroendevalda.
jag har den ej
Lika som nu
Ofta när jag försöker fördjupa mig i texterna på horisont genom att klicka på rubriken får jag ofta svaret att jag inte har
behörighet när jag läser horisont hemma. Går däremot om jag loggar in via intranätet.Som förtroendevald är jag sällan i
kyrkan och går in via intranätet
Att även pensionerade diakoner kan få tillgång till intranätet.
fortsätta som tidigare. kommer ut lite för ofta för att jag ska hinna läsa så pass noga som jag skulle vilja.
Jag vill fortsätta att följa vad som händer inom kyrkan.
Belys arbetsmiljöproblem utförligare och inte bara utifrån kyrkoherdens/arbetsledarens horisont.
Ny struktur, ny layout.
Fortsatt info
något för förtroendevalda
Ge rum för bekännelsetrogna grupper. och högkyrkligaʹSe till att predrikoturerna kommer tillbaka till dagstidningarna.Det
varett stort missgrepp att slopa dem.
Fortsätt på samma sätt...möjligen gör mobilversionen mer lättläst för jag måste ibland gå till min laptop för att kunna
läsa hela texten
Varje gång är e-postmeddelandena så långa, att trots att jag sitter framför datorn, måste jag klicka på ʺVisa hela
meddelandetʺ för att se slutet på meddelandet. Då öppnas e-brevet i ny flik i Internet Explorer. Det går hyfsat att ha det
så, men e-brevet kanske inte skulle vara fullt så långt? (Jag använder Gmail som e-postprogram.
https://mail.google.com/mail/?hl=sv&tab=wm0)
Inget särskilt.
Typ samma
Kommer ej på ngt speciellt
fortsätt informera oss frivilliga och över 65 åringar som hitintills.tack.trogenlåsare
Kanske lita annan layout. Den känns småtrist att läsa.
Gärna lite mer om den finska kyrkans och tyska kyrkans verksamheten i Stiftet
Vet ej.
Fortsätt ungefär som tidigare, men ibland önskas lite tydligare utskick som komplement om det som är extra viktigt.
Gärna mer notiser om kontakt med SKUT-kyrkor
Mer riktat till musiker!
Mer information om var och när kyrkan/församlingar/stiftet är närvarande på olika platser runt om i Stockholm.
Nej
mer som riktar sig till kyrkomusiker samt hela arbetslag

Att fortsätta ge information. Tycker även att intranätet behöver styras upp m bättre information. Svårt att hitta i
intranätet och sökorden fungerar ej. Ofta gammal information. Där finns det mycket att göra.
Inget särskilt
Layouten har kanske en del att önska. En Jobbkatalog: tjänster att söka i Stiftet och vilka som tillträtt nya befattningar.
ingen
Inte så ofta till mig som bara är kyrkvärd och förtroendevald. Men gärna information om sådant som berör oss. Gärna
större text mochkortare meddelanden/informationer
Den är bra. Blev så glad vid upptäckten.
Önskemålet gäller kanske inte så mycket horisont som stiftet i stort. :-)Önskar ett mer sammanhållet och strukturerat
stöd från stiftet som är genomtänkt, strategiskt och fokuserat - utifrån församlingarnas uppdrag och behov samt stiftets
tillsynsansvar.
Jag har inga förslag på förbättringar
Ett regärlt nytag i hur ett stift ska kommunicera. Mer livsstil
Artiklar om olika verksamheter i församlingarna
Skulle vilja kunna ʺgå i gångʺ. Kontroversiella frågor. Hot items! Som kristen och församlingsengagerad så råkar man ju
ut, ifrågasätts. Då kan jag ibland inte känna mig ʺuppdateradʺ. Jag kanske skulle läsa Kyrkans tidning, men den har jag
inte.
Fortsätt vara informativa.
Det är bra som det är
Inga just nu
Att den fortsätter som hittills
Fortsätt med den inriktade edition. Mycket uppskattad
Vet ej.
Mer koncentrerad
x
Fortfarande att få vara informerad
Först: ta bort min felaktiga adress, jag får två utskick. Rätt mail är bi.hladisch@gmail.se inget annat.Dåligt påläst, har
för tillfället inga direkta önskemål.
Jag är församlingsherde men får inte Horisont för kyrkoherdar.Församlingsherdarna borde inkluderas i det utskicket!
Förvånad över att organisationen är så omfattande med alldeles för många anställda. Församlingarna klarar sig bra ändå
utan att behöva anlita Stiftets service.
Inga
Svårt att säga. Det som är det stora problemet är att om inte tiden räcker för att läsa Horisont så spelar det ingen roll
vad som står. Överhuvudtaget är det ett problem att hinna ta in information oavsett vad den kommer ifrån.
Frågan är större än bara att gälla Horisont. Frågan handlar om vilken relation stiftsorganisation och församlingar ska ha.
Om detta kan man säga mycket, men kanske inte i en enkät så här.
Jätteviktigt med bra intern info! Vill ha mycket mer innehåll, mer info, mer bredd på innehållet! Bredd. Läsa om goda
exempel på kyrkligt ideellt arbete. Lite väl mkt inriktad på anställda nu.
Tydligare struktur och bättre koll på datum och gärna någon slags kronologisk ordning på aktiviteter, kurser mm...
Jag är förtroendevald inom fastighet och begravning. Organisationen med stiftet, SKAO och SKKF har mycket övrigt att
önska och det avspeglar sig givetvis i vad som står i Horisont, men det är mycket större än den vad ni får ut av den här
enkäten..
Mer om Österåkers församling
Eftersom jag tidigare arbetat på stiftskansliet, vet jag vikten av att ta del av Horisont. Den attityd som jag tyvärr möter i
dag i församlingen jag vikarierar i, är att man inte ser Horisont som en angelägenhet. Stiftskansliet är långt bort från det
egna sammanhanget. Jag trodde samhörigheten var bättre. Jag tror att vikten av samverkan kansli-församling behöver
stärkas och aktualiseras. Församlingarna kommer inte att ta initiativet. Lösning?
Kanske highlight vilka de olika delarna är riktade till
☺

Inga speciella.
ok
Veta om Katedralakademins program.
Jag vill gärna ha fler predikotips & att de finns samlade i en blogg eller liknande, mer lättillgängligt än i dag
Önskemål: att jag som förtroendevald fick tillgång till intranätet direkt genom stiftets försorg.
x
inga.
Mer och mer lättnavigerat om kyrkornas historia och kulturarv på externa webben.
Ännu mer info om vad stiftets personal jobbar med och vad stiftet kan hjälpa mig som anställd med.
Som förtroendevald är det mycket som intresserar men för mig är det oklart om jag har rätt att anmäla mig för att delta
i allt som erbjuds.
Mera om min kommun.Botkyrka
Hur Kyrkan i Sverge konkret arbetar med klimatfrågan och utsläpp av CO2?Hur Kyrkan kunde ställa upp i ett krisläge
som Myndigheten för Samhällsskydd & Beredskap kan utlysa.Saknar utbildning/informationssammanställning om de
lagrum som ska beaktas när man arbetar som frivillig med miljödiplomering.
Jag önskar att informationen sorterades i grupper. Nu är det en lång, lång tråkig lista att skrolla i för att se om något är
intressant. Om informationen grupperades i ett fåtal rubriker som sen leder vidare till kortare listor med samma tema
skulle det vara mer lättnavigerat och mindre trist. Jag tror att mycket information går förlorad för att man bara orkar
kolla de översta posterna.
Skulle vara kul att presentera ett kontrakt/församling ibland. Få veta lite vad andra gör och vem som jobbar där.
Vet ej
Vet inte.
Gärna färre utskick med intressantare material. Mycket orelevanta saker i nuläget.
En del av nyheterna får gärna komma i andra kanaler som på Facebook också
År styrelseledamot i Borgerligt Alternativ .
Jag har sett en hel del kurser som känts mycket intressanta men de har riktat sig till andra målgrupper än frivilliga.
Det går väldigt sällan att läsa i mailen. Det verkar inte vara kompatibelt med Outlook eller något. Så det skulle kunna bli
snyggare och fungera bättre.
Vet ej
Har inte funderat så mycket på det. Har inget särskilt att svara just nu.
Det är bra som det är
Samma som nu
Inga särskilda önskemål
kanske någon mer glimt från biskopens liv och leverne. Viktiga beslut i Stiftsstyrelsen och DK.
Mer av information om pågående intern debatt.
Beslut i stiftsstyrelsen vore intressantare
Den är bra som den är
Inga
Att det lyfter mer för arbetsgivare.
Önskemålen gäller utbudet, jag önskar mer kurser, föreläsningar, tips och verktyg för oss som ofta möter målgruppen
äldre med demens och kognitiv svikt. Det förekommer skrämmande lite fortbildning och nätverkande för oss.
Inga.
Glöm inte info om SKUT.(Sitter bl.a. i SKUT-råd)
Primärt ett infoorgan, ungefär som nu.
Mer aktuella frågor kring ekonomi, kred mm
jag är tämligen nöjd

Att jag inte får ngn påminnelse förrän den dag jag tjg i Stockholms stift.
Inga önskemål
Inga
Mer information om Svenska kyrkan i utlandet.
Har inga önskemål
Gärna lite kortare texter och lättare layout.
Bra som den är.
Att den är förblir som idag.
Inga speciella
Tycker det är bra som det är!
Mindre sälj mer info
Inga önskemål
Skulle vara bra med ett selektivt urval av händelser och aktiviteter just till mig. Kan ske genom att man skapar en profil
så att bara den information jag är intresserad av når mig. Alternativt ett bantat utskick till förtroendevalda där händelser
och aktiviteter som bara berör anställda filtrerats bort.
Fortsätt som förr.
Kanske lite roligare design...
bra som det är.
Få lättare information om predikoturer, en sida som ungefär ser ur som den som var tidigare i DN och Svd. Kunna slå upp
en sådan sida enkelt.
Fortsätta som i dag.
Saknar svar på detta erbjudande
Inget
Fortsätt att finnas.
Vässa nyheterna lite. Hitta lite olika saker om hur kyrkan verkar som kan inspirera.
Inga, just nu
Uppmärksamma sjukhuskyrkan
En gång i månaden räcker bra och då kanske man även hinner läsa ordentligt.
Inga specifika.
Fortsätt. Kanske vara mer uppsökande. Jag höll på med en annorlunda verksamhet i fem år utan att det
uppmärksammades alls.
Bra som den är.
Kanske kunde bli lite mer ʺmodernʺ i sin design.
Mer om fortbildning för präster, även sådant som inte är långa utbildningar på universitetsnivå som ger hp.Det känns lite
som att det är en liten klick personer och församlingar som får ʺsittʺ publicerat.
Gör som ni gör!Tack!Torbjörn StrandKyrkoherde i Huddinge pastorat
En tanke som slog mig när jag har gjort den här enkäten är att jag inte vet varför jag får Horisont eller när det började
komma. När jag tittar i brevlådan ser jag att det började komma efter förra valet så det har säkert med mitt uppdrag i
kyrkofullmäktige att göra.Jag tror att det vore bra med ett välkomstbrev inför första numret som förklarar lite om vad
Horisont är och varför jag får det. Jag förstår att det är svårt att göra eftersom det inte bara går att skicka samma brev
till alla – vi kommer ju från så olika håll. Kanske går det att ge ett tydligt uppdrag till de som anmäler prenumeranter att
också berätta för oss som läggs till att vi numera kommer att få Horisont. Bara en snabb tanke, det är ju som vanligt
lättare att identifiera problem än att komma på lösningar.Hör gärna av dig om jag har varit otydlig. Skriver lite på
språng. Du hittar mig på ego@pompom.se eller 0737-20 23 67. (Hoppas att jag inte ställer till det för er GDPR-mässigt
nu.)
Keep ut the good work:)
För min del är det bra som det är

Protokoll från kyrkomöten
Fortsätt med infon, tack.
Som nu
Att ni arbetar vidare på detta breda sätt, tack!
Kan vara som nu
Hade uppskattat lite information om varför Sv.kyrkans Internationella kommitté bytt namn till ACT. Saknar förslagen och
rabatterna på teaterföreställningar som fanns tidigare. Vore spännande att få info om föreställningar med kyrklig
inriktning. Mer miljö aktiviteter
Inga
Ännu mer information kring Act, Skut, Ekumenik. Att Stockholms stifts prästsällskap uppmärksammas.
Fortsätt som det är
Det fungerar bra som det är. Har så mycket att göra att jag inte vill att det ska bli för mycket att läsa.
Sista frågan väcker intresse för intranätet, vill gärna ha en guide till vad som finns där
Fortsätt som idag
Vet ej
Fortsätt och utveckla nuvarande koncept
Att det fortsätter som det är.
Har tidigare varit aktiv i olika sammanhang både som kyrkopolitiker och körsångare men nu pensionär och
rullstolsbunden så Horisont ger mej kär inf
Vet inte...
Ingen kommentar.
Veta vad som händer.
Förklara svenska kyrkans grunduppdrag. Skriv en vitbok där ni ber om ursäkt å svenska kyrkans vägnar för dess
vänstervridna aktivism och förföljelse av oliktänkande som är varmt troende kristna och inte troende marxister. Föreslå
åt SVK:s postmoderna marxistiska ledning med ärkebiskopen och biskoparna i spetsen att de ska göra botgöring.
Förslagsvis en barfotavandring till Nidaros, Santiago de Compostela eller Canossa. Med vänlig hälsning/Stefan Pettersson
Inget, bra som det är.
?!
Horisont,Beskriv också Svenska kyrkan,i förhållande till det som sker just nu i Sverige, både det positiva och negativa.
Ingen uppfattning i dagsläget men lycka till med tidningen
Inga
Inget speciellt.
Inga direkta. ”Fel” stift.
Variation!
Den är ok som den är.
fortsätt som den är dock behövs det lite längre framförhållning i några av träffarna eller kurserna.
Vet ej
Kan ej specifiera
--------Bra som det är nu. Helt O.K. för min del.
Den är nog bra som den är. Men jag jobbar en del med layout så jag kanske är lite kritisk ibland.
Fortsätta på detta sätt.
Olika flikar/knappar med ex vis: ʺFör dig som jobbar med...ʺ (ekonomi, barn och unga, it mm)
Ut med info på webben istället och ta bort påminnelse från min kalender tackar
Fortsätt som hittills! Kanske något annorlunda layout, så det snabbt går att få en tydlig överblick av innehållet i en notis.

som idag
Jag har nu fyllt i enkäten 2 ggr, men gör detta efter en påminnelse. Kanske finns mitt förra svar någon annanstans.mvh
Som i dag
Som nu
Kan det blir en plattform för inomkyrklig debatt?Kanske kan man ha temanummer?
Idéer från andra församlingars aktiviteter (best practicies).Mer om den nye biskopens aktiviteter för att stimulera
församlingarnas arbete.Interreligiösa samarbeten och utveckling.
Fortsätta som det är
Gärna mer om vad som faktiskt händer av nyheter, svårigheter mm i församlingarna
Ok som den är.
Hoppas få tid att läsa Horisont oftare - f n avstår jag från att uttrycka önskemål.
Helt ok som den är!
Fortsatt aktualitetsbevakning
arr överleva...
Om demokratin ska finnas så behövs informationen.
Större utbud för frivilliga då jag är både förtroendevald och frivillig
Att jag får denper mail! Kände inte till dess existens tidigare!
Behåll samma
Kanske mer info dom gäller oss emeritussar
För mig skulle en gång i månaden räcka
Vet ej
vet ej
Bra som det är
Vet inte fn.
Vet inte. Men det är bra med nyhetsbrev för annars är det lätt att man glömmer gå in på intranätet och kolla.
?
Högre nivå! Vi som läser är inte intelligensbefriade utan tvärtom ganska högutbildade! Horisont bör hålla en högre nivå
för att stimulera oss!
Kanske mer teologiska diskussioner om dagsaktuella teman: samtal/tankar kring hur kan vi tänka teologiskt kring dessa
och gärna olika infallsvinklar.
Bra som det är!
Kanske lite mer teologiska reflektioner, eller diskussioner kring andlighet i samtiden. samt behålla mycket av det som
finns idag.
Horisont har ett lite tråkigt useende.
Kanske exempel från lokala utbildningar som genomförts som tips.
Kanske få se info om specialutskick för 0-18 år.
Inga särskilda.
Att ni undervisar på hemsidan i liturgi, sakramenten, teologi och diakoni!Kunskapen i dessa ämnen är mycket dålig i
församlingarna.
Att fortsätta!
Mer teologi. Mer trosinriktad. Vad betyder tron för mig.
ni har ju en bred mottagargrupp, så det är OK som nu
Fortsätta som förut eller ha en special för förtroendevald och frivilliga då mycket riktar sig till anställda
Läser för lite för att ha en uppfattning
Ingen åsikt
Får gärna innehålla länkar till intressanta teologiska artiklar och religionshistoria inom olika ämnesområden.

Jag har inga speciella önskemål.
Att den behålles!
Inga
Översikter över vad av vikt som händer regionalt
Lite mer spännande. Ämnen som det finns olika åsikter om Intervjuer reportage om intressanta arbets-uppgifter. Bilder
från verksamhet. Konst: Hedvig Eleonora har t ex en spännande konstutställning nu. Nytt vigselpar, ngn nydöpt m
föräödrar, ngn volontär, ngn präst el diakon . . .
Kanske att den kommer en gång i månaden ist f var 14:e dag med ner koncentrerat innehåll. Lätt att den drunknar i
informationsfloden om den kommer för ofta.
Vad biskopen i Stockholm prioriterar
Mer info, gärna om föreläsningar o utbildning. Goda exempel från andra församlingar
Bättre layout tack! Och alldeles för mycket text!
Inget särskilt.
Vet ej
Kyrkomusik saknasAllt för mycket info
Att allt viktigt framförs.
Vet ej
_
_
Jag tycker det är bra som det är, och skulle nog läsa det noggrannare om jag hade mer tid.
Jag tycker det är bra som det är
Känn inget krav att ha en viss mängd nyheter med i nyhetsbreven.Hellre färre nyheter som är relevanta - än att det
fyller på med utfyllnadsinformation.
Inga
Mer musik.
Mer för förtroendvalda.
Inga speciella önskemål!
Vet ej
Har aldrig tänkt på den.
Att denna info ska finnas kvar.
Är bra som det är just nu
Tror man kan lägga ned Horisont
Jag tycker att vi måste spegla församlingarnas liv bättre och att det blir tydligt att stiftet har en uppgift att stödja
församlingarna och inte vara deras överhuvud
Inga
Ba som den är
Inga ändringar
Nej
Ska spegla det som händer i kyrkan - både positivt och mindre positivt.
Mer åskådligt. Lättare att hitta.
Ok för närvarande tycker jag
Tråkig layout på nyhetsbrevetIntranätet är inte användarvänligt. När man söker efter tex kollektcirkulär så kommer allt
möjligt upp.
Känner inte att det angår mig så mycket som gudtjänstvärd. Inte ens som Skutombud
Inga särskilda
fortsätt så, tack för ert arbete

Se fråga 7b
Jag önskar mycket reportage där man beskriver exempel på hur man kan göra i olika frågorIdag mkt tillrättalagt och
man kan förstå att det finns underliggande info, som inte sägs. Jag tror på mera öppenhet för att kunna lösa konflikter
framåt
För mig fungerar den bra som den är idag.
Inga särskilda
Vet ej
Nej.
Vet inte riktigt
Att kunna tillgodose kursutbudet för mig som både är förtroendevald och idéell
mer om församlingspedagogik och lärande för vuxna
Inga speciella önskemål. Bra som det är!
Gör gärna en sammanfattning efter varje ny sak.Jag är synskadad. När det blir litet och tätt orkar jag inte.
Nästan allt innehåll, kurser mm avser verksamheten. Det finns lite om fastigheter och det är bra. Men i övrigt för oss
ekonomer/admin finns sällan något att läsa.
Jag tillhör Göteborgs stift, men är vigd för Stockholm. Därför läser jag inte så mycket
Bli bredare
Finner inte att jag har synpunkter och önskemål som förtjänar att beaktas avseende Horisonts framtid.Vänliga
hälsningarʹHadar Cars
akribi
Mer om stiftets policy/profil skrivet av biskopen och stiftsprosten. Mer främjande- och utvecklingsfrågor, mindre
administration. Verksamhet är viktigare än kapitalplacering.
Fortsätta vara lättläst
Kommer inte på ngt just nu.
Att den finns kvar.
Att den det fortsätter som vanligt!
Vet inte
Mer teologi för präster. Ledarskap. Forskning. Info från församlingar som kan vara till inspiration.
Att det skall fortsätta som tidigare
Det är bra som det är i dag
Inget speciellt
Jag är nöjd. Hopas på fortsättning.
Behåll.
Inga speciella
Jag önskar att det fanns lite mer aktiviteter för äldres välmående till kropp och själ.Typ sång och musik som friskvård och
gemenskap i kyrkans hägn. Men det kanske finns under ʺDiakoniutskickenʺ, som jag ju inte får...?
Fortsätt på den inslagna vägen. Men kanske något kortare text och sedan klicka vidare om jag vill veta/läsa mer.
Ja. kanske att det som verkligen är stiftets prioriteter markeras särskilt väl
inga
Fortsätt som nyhetsförmedlare och info givare som idag!
Informationen är bra som den är.
Jag önskade att det skulle inte fans den muslimska tevologiskt införmasun de har ingenting där att göra
Fortsatt som nu
Kanske en genomgång av vad som ska vara med och färre utgivningar per år.

