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Församlingsinstruktion för
Gävle församling

Vad, hur och varför?
I början av 2020 kom biskopen till Gävle
för att mötas, predika och prata om den
kommande församlingsinstruktionen.
Uppmuntran är en bra rubrik på det hon sa.
Det landade i en uppmaning: När ni skriver
instruktionen, skriv vad och hur ni vill vara
och göra, men skriv också varför.
I början av 2021 kommer biskopen till
Gävle för att mötas, predika och samtala
om utmaningar för nybildade Gävle församling. Temat för biskopens samtal är
hämtat från Markusevangeliets nionde
kapitel där Jesus tar ett barn, ställer det
framför lärjungarna och säger att den som
tar emot ett barn tar emot mig. Bibelordet
ger mönster för hur vi ska vara kyrka. Vi
ska i allt värna barnens bästa och därför ta
ansvar för den värld Gud skapat åt oss och
framtida generationer.

Jesus agerar: ”Han tog ett barn och ställde det
framför dem.” (Mark 9:36) Det bibelordet är
rubrik för kommande biskopsvisitation.
Detta ord av Jesus är också svar på ett större
varför i denna församlingsinstruktion – Varför
ska kyrkan i Gävle vara och göra allt det som
denna instruktion innehåller? Jo, för att Jesus
sätter barnen i centrum och då förstår vi att
Gud har satt oss som människor i alla åldrar att
vara kyrka just här och mötas av kyrkan. När vi
lyfter blicken ser vi att ”han tog ett barn och
ställde det framför dem”. Därför ska vi med
Jesus som förebild ha barnen främst. Då vänds
hierarkier upp och ner, liv och värdighet försvaras, och vi kan med våra barn och barnbarn i
fokus tillsammans förstå och formulera vad det
är att vara kyrka i Gävle på 2020-talet.

Han tog ett barn och ställde det framför dem
Mark 9:36
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Gud skapar, älskar och ger nytt liv
Genom århundraden har kyrkan burit och burits av sin tro på Gud Fader,
Son och Helig Ande. En Gud som människor kan erfara och tala om som
treenig.
Vi tror att Gud skapar världen ständigt, från alltings början till tidens
slut. Gud står inte vid sidan om utan verkar i sin skapelse. Årstiders
växlingar, arters utveckling och människors liv är uttryck för Guds
skaparkraft. Människors arbete för en återupprättad skapelse är en del
av Guds skapande i världen. Och till sist har vi en förväntan om att Gud
skapar allt på nytt.

Gläd er och jubla för evigt över det som jag skapar
						
Jes 65:18
Vi tror att Gud älskar världen, ständigt på nytt. Så älskar Gud världen
att Gud blir människa på jorden, lever, dör och uppstår till nytt liv. Med
möjlighet för oss att leva i och leva ut Guds kärlek. Idag, när våra vanor
hotar allt liv på jorden, behöver mänskligheten med Guds hjälp hitta ett
nytt sätt att leva, i samspel med allt levande. I Jesus Kristus ser vi hur
Gud älskar, förlåter och befriar till ny framtid.

Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus
2 Kor 5:19
Vi tror att Gud, genom sin Heliga Ande sänder kyrkan att värna livet.
På Jesu uppdrag ska kyrkan i varje tid leva det liv som Jesus själv levde.
Så lever kyrkan aldrig för sin egen skull, lika lite som Jesus levde för sin
egen skull. Kyrkan finns för världen, med omsorg om alla människor och
hela skapelsen. Kyrkan verkar för fred och rättvisa mellan människor
och samspel med allt levande.

Som Fadern har sänt mig sänder jag er… Ta emot helig Ande
Joh 20:21-22
För att växa i denna tro och förverkliga denna kallelse utför församlingen
sitt grundläggande uppdrag – att fira gudstjänst, bedriva undervisning
samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till
tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas,
Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.
44

Svenska kyrkan i Gävle
Vi får förvalta den kyrka som i varje tid och på
varje plats gestaltar människors möte med Gud,
varandra, sig själv och den omgivande skapelsen.
Då deltar vi i Guds skapande, befriande och
livgivande verk. För att göra det i Gävle måste vi
veta något om staden och dess förutsättningar.

Spaning och sammanhang
Gävle har en gång kallats ”den odödliga staden”
eftersom det är en stad som har rest sig oavsett
vad som hänt. Staden har brunnit flera gånger,
befolkningen har hotats, ekonomiska och
samhälleliga omställningar har krävt att
människor förändrat sin vardag, för att nämna
några exempel. Gävle har gamla anor och nämns
första gången som stad 1413. Havet och
parkerna, skogarna omkring, kulturen och idrotten sätter sin prägel på Gävle. Här finns sjöfart
och hamn, industrier och företag, sjukhus och
fängelse, landshövding och symfoniorkester,
järnvägsknut och Gävlebocken, och bebyggelsen
rymmer allt från gammal stadskärna till
miljonprogrammens bostadsområden. Många
nybyggnationer är igång och fler planeras för
framtiden. Gävle är med sina dryga 100 000
invånare Sveriges trettonde största stad.
Människor flyttar till Gävle, och pendlar både till
och från.

Högskolan expanderar och Gävle har blivit utsedd till
årets studentstad. Idrottsarenor, konserthus, folkteater och länsmuseum lockar och bidrar till att
staden växer och ser ljust på framtiden.
Samtidigt finns betydande utmaningar. Gävle ställer
om från mer traditionell industristad till tjänstestad.
Det är förhållandevis hög arbetslöshet och låg
utbildningsnivå, bostadsområdena är delvis segregerade,
den psykiska ohälsan är något mer utbredd än riksgenomsnittet och missbruksproblemen ökar.
Politiskt har Gävle gått från arbetarstadens hundraåriga socialdemokratiska styre till dagens mer
växlande allianser mellan politiska partier.
Arbetarrörelsen var således stark, liksom även väckelserörelserna såsom Svenska Missionsförbundet.
Svenska kyrkan kan historiskt anses ha varit
överhetens kyrka i Gävle, snarare än arbetarnas. Men
det fanns samtidigt blick för människors behov och
här i Gävle växte tidigt diakonin fram, som vi känner
den från 1800-talets slut. Staffans hus byggdes som
ett ”diakonins hus” för arbetarna på Brynäs.
Idag finns Gävle Kristna Råd som samlar stadens
församlingar. Både ekumeniken och religionsdialogen
berikar och utmanar, och Svenska kyrkan i Gävle
bidrar med såväl tydliga ställningstaganden som bön
och gemenskap över gränser.
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Gävle församling, dess kyrkor och kapell
I denna växande och variationsrika stad har kyrkan förkunnat evangelium och förvaltat sakramenten.
Området i och runt Gävle kristnades troligen mot slutet av 1000-talet. Under sen medeltid blev Gävle
Stad en egen församling från att tidigare ha varit en del av Valbo. Staden växte fram runt kyrkan helgad
åt den heliga treenigheten, än idag med namnet Heliga Trefaldighets kyrka.
Antalet församlingar i Gävle har förändrats under 1900-talet. År 1916 blev det två församlingar: Heliga
Trefaldighets församling och Staffans församling. Ytterligare nya församlingsindelningar genomfördes
betydligt senare: Tomas församling och Maria församling tillkom 1978, Bomhus församling 1995, och
Tomas församling återgick till Heliga Trefaldighets församling 2010. Cirkeln sluts och från januari 2021
går församlingarna samman och bildar Gävle församling. I församlingen finns i nuläget 11 kyrkor och kapell.
De är olika till sin karaktär och med skilda arkitektoniska uttryck. Här följer en förteckning i alfabetisk
ordning med årtal då de invigdes i parentes.

Björsjökyrkan (1993) är en modern distriktskyrka i Södra Bomhus, med lokaler för
förskolan Pärlan, församlingsverksamhet av
olika slag och en del av kyrkans familjerådgivning. I det ljusa kyrkorummet firas gudstjänst de
flesta av kyrkoårets söndagar och regelbundet
gudstjänster för små och stora, samt andakter
under veckodagar. Här finns ett ”vardagsrum”
där de som är på väg till och från körövning eller
sorgegrupp kan sitta ner för en stunds vila. Här
finns också ett skåp med handarbeten gjorda av
arbetskretsen och stickcaféet.

Bomhus kyrka (1907) är den
speciella träkyrkan på landet och
ändå i staden. Den är mest populär
bland Gävle församlings kyrkor när
det gäller dop, vigsel och begravning.
Här finns en vacker, kuperad kyrkogård, och natursköna omgivningar.
Gudstjänst firas på kyrkoårets större
söndagar och gudstjänster av andra
slag återkommer regelbundet.
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Böna kapell (1843) är ett fiskarkapell beläget nära havet på
Norrlandet, norr om Gävle. Kapellet används gärna sommartid
för dop eller vigsel, gudstjänst och sommarmusik.
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Heliga Trefaldighets kyrka (1654) är den stora kyrkan mitt i Gävle. Här
firas högmässa varje söndag, och det finns ett rikt musikliv med konserter och
musikgudstjänster. Människor samlas till bön, kvällsmässa och lunchmässa på
olika veckodagar. Vid vissa tillfällen är det tornvisningar, inte minst under ”Sommaren i City”. I en del av kyrkan finns särskilda möjligheter för barn att leka och
möjlighet till samtal om det bibellandskap som är uppbyggt. När större evenemang hålls i Gävle, som Gävle Pride och Å-draget, är Heliga Trefaldighets kyrka
en naturlig del i sammanhanget.
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Hemlingby kyrka (1989) är en modern distriktskyrka, som rymmer förskolan Smaragden.
Här samlas människor till öppet hus för föräldrar och barn, annan barn- och ungdomsverksamhet, körövningar, och andra församlingsverksamheter. Här firas vardagsgudstjänster och
gudstjänster vissa kvällar och söndagar.

Mariakyrkan (1971) är en distriktskyrka i stadsdelen Sätra. Här samlas människor under
Onsdagar i Maria för att sjunga, äta, samtala, fira mässa, och mycket mer. Här möts barn
och vuxna, superhjältar och Find Hope. Här samlas människor med olika ursprung och läggning, olika språk och förmågor till regnbågsmässa på årliga dagar och mässa för framtid,
generationsmässa eller högmässa på söndagar.
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Ingången till Skogsljus och de båda kapellen

Skogsljus bildar harmoni med naturen

Skogsljus med Det eviga livets kapell och Uppståndelsens kapell (1960)
ligger på Skogskyrkogården och är begravningskapell i församlingen och för ceremonier
med avsked för andra konfessioner och för borgerliga ceremonier. Kapellen är omtalat
arkitektoniskt unika och har vunnit Kasper Salin-priset. Många besökare slås av harmonin
mellan husen och den omgivande naturen.

Uppståndelsens kapell

Det eviga livets kapell
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Staffans kyrka (1932)
tronar högt på Brynäs.
Här firas högmässor och
förskolegudstjänster, och
som i flera kyrkor samlas
barn och unga till påskoch julspel. Här finns ett
rikt musikliv med återkommande konserter.
I Staffans kyrka växte
Sinnesrogudstjänsterna
fram och blev förebild
för andra församlingar i
Uppsala stift och i vidare
sammanhang. Staffans
kyrka ska efter en
renovering rymma
lokaler för verksamhet
i källarplanet, öppen för
allt fler församlingsbor.

Strömsbro kyrka (1899)
är en liten vacker träkyrka
i stadsdelen med samma
namn. Här firas högmässa,
familjemässa, musikgudstjänster och veckomässor.
I Strömsbro finns barn-,
ungdoms- och vuxenkörer.
Här finns pilgrimsbarn och
pilgrimsjuniorer, arbetskrets,
samtalsgrupper, en aktiv
EFS-förening och mycket
annat.

11

Tomaskyrkan (1958) är en distriktskyrka i stadsdelen Sörby, med stora ljusa lokaler för verksamhet av
skilda slag. Här firas Tomasmässan varje söndagskväll
och många ideella bär gudstjänsten tillsammans. Så
är det på många håll inom Gävle församling, med
kyrkvärdar, gudstjänstgrupper, unga ledare, och
andra, men särskilt kan det nämnas i samband med
Tomasmässorna. Tomaskyrkans läge nära förskolor,
skolor och området Andersberg möjliggör ännu mer
barn- och ungdomsverksamhet.

Dessa 11 kyrkor och kapell är en del av Gävles stadsbild. Det finns också
andra kyrkorum där gudstjänst och andakt firas, som på Gävle sjukhus
och kriminalvårdsanstalten, på äldreboenden och RIA, i kyrkor som andra
än Gävle församling äger men där gudstjänster firas enligt
Svenska kyrkans ordning.
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Gävle församling har

4 förskolor

Stjärnan Smaragden Pärlan Staffansbacken
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Här finns tre kyrkogårdar

Gamla kyrkogården

Skogskyrkogården

Bomhus kyrkogård

ett krematorium med två kapell,
Det eviga livets kapell och
Uppståndelsens kapell.

Och en ceremoniplats.
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Gudstjänst, Undervisning,
Diakoni och Mission
För att i detta sammanhang bidra till att Guds rike utbreds och skapelsen återupprättas, utför Gävle församling sitt uppdrag. Utifrån en tredelad vision om att möta människor, vara djärvt diakonal och dela tro
tillsammans möts människor i alla åldrar och är i olika grad tvivlare, sökare och troende. När jag behöver
stöd ska kyrkan finnas där för mig och en annan gång kan jag vara en av dem som visar omsorg. I något
sammanhang kan jag
få förmedla evangelium till befrielse
och läkedom för en
annan människa. I
en annan tid får jag
möta Kristus i någon
annan, med särskild
blick för den mest
utsatta. Alltid med
ambitionen att möta
varandra i ögonhöjd,
så som Jesus mötte
människor. Alltid med
målsättningen att vi
som människor ska
vända tillbaka till Gud
och varandra för att
leva på ett sätt som
värnar kärlek och
liv i Guds skapelse.
Alltid med blicken på
barnets bästa med
mönster från Jesus
som ställer ett barn
framför oss.

15

Gudstjänst
För att samla hopp och mod inför Gud och varandra samlas människor i Gävle församling till
bön och lovsång. Vi delar måltidens gemenskap
och tolkar Bibelns berättelser. Från gudstjänsten
sänds vi ut att göra Guds tjänst i världen.
I Gävle pastorat firas regelbundet högmässa,
gudstjänst, mässa, dukat och klart, familjemässa,
generationsmässa, Tomasmässa, sinnesromässa,
regnbågsmässa, vardagsgudstjänst, lunchmässa,
förskolegudstjänst, musikgudstjänst, gudstjänster på finska, Taizémässa och mässa för
framtiden, och en del av dessa gudstjänster är
teckenspråkstolkade. Till församlingens gudstjänster hör också alla våra dop, vigslar,
konfirmationer och begravningar. Här samlas
ett stort antal församlingsbor varje år till bön
och sång vid viktiga brytpunkter i livet.
Barn ska känna sig hemma i alla gudstjänster i Gävle församling. Bön och andakt
är bärande inslag också för pilgrimsbarn,

öppen verksamhet, musiklek, söndagsskola,
miniorer, konfirmander, ungdomsgrupper, körer
och samtalsgrupper. Barnens lekaltarskåp finns
i två kyrkor, Björsjökyrkan och Heliga Trefaldighets kyrka, och planeras för ytterligare minst en
placering.
Gudstjänsterna ska präglas av närhet och högtid,
gemenskap och gudsnärvaro, kör och musik,
tradition och förnyelse, liturgi och vila, igenkänning
och utmaning med delaktighet på många språk.
Gudstjänsten har stor musikalisk variation.
Församlingen ger plats för sång- och psalmskrivande, musikalisk kreativitet och komponerande
av olika verk. Musiken breddar och fördjupar
andakter och gudstjänster, regelbundet och vid
högtidliga tillfällen. I gudstjänster vid dop, vigsel
och begravning samlas människor i glädje och
sorg, och ord och toner får uttrycka tacksamhet
och förtvivlan.

Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem
							
Matt 18:20

Gudstjänst med ärkebiskop Antje Jackelén 8 mars 2020
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Undervisning
För att dela evangeliet och föra tradition och
kunskap vidare till nya generationer lär och
undervisar Gävle församling om Bibeln och
kyrkans liv. För att stärka både självkänsla och
solidaritet, till stöd för samhälle och värld,
undervisas barn och unga, vuxna och äldre om
vem Jesus var och är, och vad kyrkan vill vara.
Undervisning sker på olika sätt i barn- och
ungdomsgrupper, studiegrupper för vuxna och
stödgrupper för äldre. Hit hör bibeläventyr och
påskvandringar för skolbarn, vuxenkonfirmation, katekumenatgrupper och
mycket annat. Lärandet sker ofta genom sång
och musik eller genom berättelser, inte minst
från Bibeln. Det handlar om att tolka tro, texter
och liv för att ord ska leda till handling. I denna
mening är undervisning också en självklar
aspekt i allt gudstjänstfirande.

Vuxenkonfirmation i staffans kyrka 1 april 2018

Folk samlades kring honom igen, och som vanligt undervisade han dem
								
Mark 10:1

Påskspel i Björsjökyrkan 2018
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Diakoni
För att värna rättvisa, fred och skapelsens integritet,
med värde och värdighet för varje människa, strävar
Gävle församling efter både djärv och bred diakoni.
Kyrkan finns på fängelset och förvaret, på sjukhuset
och högskolan. Vi finns för hemlösa på Ria och utanför Gävle centralstation. Kyrkan samverkar med
mansjouren och stödjer under en period forskning
om våldsutsatta kvinnor. Det finns pappagrupp och
kvinnogrupp, promenadgrupper och sorgegrupper,
familjerådgivning och samtalsakut, trygghetscirkeln
som ökar vuxnas kunskap om anknytningen till barn,
med mera.
Gävle församling skulle i ännu högre grad kunna finnas
för de mest utsatta, som kan vara utan hus och hemland, utan mat och försörjning, utan arbete och uppehållstillstånd. Vi ska främja rättvisa och rättfärdighet
i hela samhället och särskilt höja rösten för de allra
yngsta och de allra äldsta.
Internationell diakoni är också ett sätt för församlingen att ta ansvar för de mest utsatta och vår gemensamma framtid. De som flyr till vårt land undan krig,
förföljelse och klimatförändringar ska mötas som
medmänniskor i Gävle församling. För stadga och
långsiktighet drivs diakonin utifrån en diakonipastoral
samt genom samverkansavtal med många och samarbete med ännu fler.

Pappagruppen i Andersberg

Promenadgrupp i Boulognern

En samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där
						
Luk 10:33
18

Mission
För att vi som människor ska få inspiration och kraft att vända om till Gud och
till varandra, för att Guds rike ska utbredas och skapelsen återupprättas, deltar
Gävle församling i Guds mission i världen.
Genom all verksamhet som med ord och
handling bidrar till befrielse och nytt liv
för människor och natur deltar församlingen i Guds mission lokalt i Gävle. Som
en del av Guds mission får vi också ta
emot och lyssna till vänner från systerkyrkor och genom ACT Svenska kyrkan
stödjer vi kyrkor i olika delar av världen.
Guds mission sker varje gång berättelserna förmedlas och evangeliet delas, liksom
varje gång nattvarden delas och nåden

blir tydlig. Ett konkret exempel på hur
berättelser delas för att göra evangeliet
känt är utdelandet av tidningen Intron,
som är en hälsning från Svenska kyrkan i
Gävle till alla hushåll i staden.
Att bidra till Guds mission i världen handlar lika mycket om att leva som att lära.
När vi verkligen är en öppen folkkyrka,
med låga trösklar och tydligt centrum
av nåd och barmhärtighet kan också
samhället påverkas och förändras. Då är
Gävle församling ett redskap för Guds
förvandlande kraft. Då är vi del av Kristi
kyrka, sänd i världen och på just den plats
där vi lever och verkar.

Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek
							
Joh:13:35

19

Viktiga områden för Gävle församling
Gävle församling vill förmedla hopp, vara Guds medskapare
och agera för ett gott samhälle för alla genom att prioritera
ett antal områden. Med barn och unga i fokus - uttryckt i
Jesu handling att ställa ett barn framför oss alla - blir frågor
om diakoni och samhällsansvar, klimat och miljö, mångfald
och öppenhet centrala här och nu, och för framtiden.

20

Barn och unga
utveckling. I nästan all barnverksamhet är
musiken viktig. Det gäller såväl i fasta som
öppna grupper med allt från kör till musiklek,
liksom i kyrkans förskolor. Berättelsen förs
vidare och får bidra till trygghet och identitet,
och i detta har också trygghetscirkeln en
särskild roll. Konfirmationen återknyter till
dopet och åter blir det tydligt att gudstjänst,
undervisning, diakoni och mission är delar av
en helhet. Gävle församling vill särskilt uppmärksamma och stödja barn som inte har
samma sociala och ekonomiska förutsättningar
i livet som många andra. Till barnens rätt hör
även, i enlighet med barnkonventionen, rätten
till andlig utveckling, att bli tagen i anspråk
med del i uppdraget från den som skapar världen,
befriar människor och försvarar livet.

Området barn och unga är högst prioriterat i
Gävle församling. Allt arbete bland barn och
unga vilar på dopets grund. Den Gud som
skapar och bär oss från vår första till vår sista
dag, genom död till liv, gör oss i dopet till
Jesu lärjungar och sändebud i världen.
”I dopet görs inte skillnad på människor.
Ingen är störst eller minst, först eller sist”
som det står i kyrkohandboken. Så är barnen
föremål för vuxnas omsorg och samtidigt
är de förebilder och fullt delaktiga i kyrkan.
Ett barn- och ungaråd stödjer arbetet med
barnkonsekvensanalyser. På denna grund har
all verksamhet bland barn och unga tydliga
aspekter av undervisning och diakoni, liksom gudstjänst och mission. Doparbetet
stärks och verksamheten bland barn och
unga är inne i ett utvecklingsarbete, som tar
fastare form med en grupp för planering och

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte
					
Luk 18:16
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Diakoni och samhällsansvar
Migrationsverkets förvarsenhet, genom samarbeten med andra samhällsaktörer i insatser
för barn och unga i exempelvis Andersberg,
sjukhuskyrka och högskolekyrka, andlig vård i
kriminalvården, kyrkans familjerådgivning, samt
samtalsakut dit enskilda kan komma för samtal
om livskriser. Diakoni och samhällsansvar
förkroppsligas i allt från förskolornas delaktighet
i Barn hjälper barn, där förskolebarnen bidrar till
barns möjlighet att få en gåva vid till exempel
jul, till enskilda samtal och kyrkogårdsenhetens
inbjudan att se teaterföreställningen ”Adjö herr
Muffin” vid Allhelgona för att samtala om död,
sorg och hopp.

Diakoni uttrycks genom kärlek till medmänniskan,
gemenskap, värnandet om skapelsen och kamp
för rättvisa. För att veta hur resurser ska prioriteras och hur arbete ska fördelas behövs god
kunskap om levnadsvillkoren i Gävle och världen
i stort. Församlingens diakonipastoral
systematiserar arbetet och utvärderas regelbundet. Svenska kyrkan i Gävle är en aktör i
samhället som vill höja rösten för de som har
svårt att höras. Det görs bland annat genom
debattartiklar med en tydlig diakonal prägel för
rättvisa och mot orättfärdiga strukturer,
publicerade i stadens tidningar. Diakoni och
samhällsansvar konkretiseras i satsningar på
integrationsarbete och närvaro på

Jag var hungrig och ni gav mig att äta
				 Matt 25:35

Teatergruppen Skottes spelar
föreställningen Adjö, herr Muffin.

Förskolebarn som syltat, saftat och bakat till
förmån för Barn hjälper barn.
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Fridays for future vid Mariakyrkan i Sätra.

Klimat och miljö
I det kosmos som Gud älskar skapar Gud
människor till att leva i samspel med andra
levande varelser på en begränsad jord och
under den begränsade tid som är vårt jordiska
liv. Därför har vi ansvar för den värld vi lever
i, för att skapa fred och rättvisa, värna klimat
och miljö, och ge vidare den jord vi lånar till
framtida generationer att leva och verka i.
Gävle församling bidrar till detta genom att
stödja Act Svenska kyrkans internationella
arbete för bland annat miljö- och klimatfrågor, genom att skapa ett gott klimat i
Gävle som stad vilket åsyftar såväl
medmänskliga relationer som miljöfrågor

samt genom bön och gemenskap tillsammans
med vänförsamlingar. Gävle församling
arbetar för att bli miljödiplomerade enligt
Svenska kyrkans riktlinjer. Fas 1 är klar och fas
2 påbörjas under 2021. Miljöarbetet avspeglas i mycket, såsom giftfria leksaker på
kyrkans förskolor, miljöklassificerade fordon
på kyrkogårdarna och deltagande i Fridays for
future. Våra fastigheter ska vara tillgängliga
och välkomnande, och särskilt strävar vi efter
att barn och unga ska känna sig välkomna i alla
gudstjänster och verksamheter.

Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den
											 1 Mos 2:15
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Mångfald och öppenhet
Gävle församling har finansierat dokumentärfilmen
Life Returns, om HBTQ, religion och migration, på
initiativ av nätverket Find Hope. Filmen manar till
eftertanke med vittnesbörd om hur människor
förföljs och förtrycks för att de är HBTQ-personer,
och vad ett öppet välkomnande i kyrka och samhälle betyder. Det blir tydligt att vi i församlingens
gemenskap bär erfarenheter av att fly från en
ohållbar situation och lämna sitt land för att börja
om i ett helt nytt sammanhang. En av de intervjuade
påpekar att kyrkan måste ta ansvar för tro och
tolkning, och det ansvaret delar vi med många. Så
värnar Gävle församling alla människors värde och
värdighet, eftersom kristen tro säger att vi inte ska
göra skillnad på människor.
Mot denna bakgrund arbetar församlingen på olika
sätt: Några har genomgått regnbågsnyckeln och
övriga är på väg. Vi firar regnbågsmässa och är en
huvudaktör inom Gävle Pride. Alla människor ska i
alla sammanhang uppleva att de har en plats i
kyrkan och ibland måste detta gestaltas extra

tydligt eftersom historien visar att kyrkan har
exkluderat människor. För barn och unga är det
särskilt viktigt att kyrkan är en trygg miljö där jag
ryms som den jag är. Vi är en brokig skara Guds
skapelser, och den mångfalden måste rymmas i
kyrkan. Det gäller sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, kön, ålder,
funktionsnedsättning, etnicitet samt religion eller
annan trosuppfattning. Det gäller människor som
tvingats fly från sitt land, på grund av krig, klimat
eller försörjning, och människor som bott i Gävle
eller Sverige i hela sitt liv. För att lära mer om mångfald och öppenhet är Gävle församling också med i
nätverket Framtiden bor hos oss, startat i förortsförsamlingar med människor från många olika
kulturer. För att stödja integration och jämnare
maktfördelning mellan tätort och glesbygd
samspelar Gävle församling med nätverket Ett annat
centrum, som samlar landsbygdsförsamlingar kring
frågor om glesbygd och integration.

Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna
							
Gal 3:28
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Vårt gemensamma uppdrag
I Johannesevangeliet berättas om när
mycket folk var samlade runt Jesus för
att lyssna och lära. Det blev kväll och de
blev hungriga. Lärjungarna var bekymrade
eftersom det inte fanns någon mat men
ett barn hade fem kornbröd och två fiskar.
Det förslår inte menade lärjungarna. Jesus
däremot såg barnets bidrag, sa till folket
att sätta sig ner, bad, och maten delades
ut. Och se, det räckte och blev över.
Förutom att väcka förundran visar
berättelsen att vi alla kan bidra med just
det vi är och har, då räcker det mer än väl,

och det var ett barns bidrag som Jesus såg
och bejakade. Vi är kyrka tillsammans - ideella,
förtroendevalda, anställda, gudstjänstgrupper,
körsångare, och många andra – och
gemensamt kan vi åstadkomma mycket för
att stärka hopp och framtidstro.
Gävle församling är med i nätverket Ideellt
Forum för att ytterligare utveckla engagemanget
för ideellt arbete. För att räcka evangelium
vidare, för att mötas under livsvandringen
och samtala om tro och liv, får vi tillsammans
hämta kraft från Bibelns berättelser.

Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar
							Joh. 6:9
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Obligatoriska uppgifter
•Behovet av ytterligare språk för att församlingen ska kunna fullgöra sin grundläggande uppgift:
- Gävle har av tradition en betydande andel finskspråkiga invånare. I Gävle församling firas
därför regelbundet gudstjänster på finska. En av församlingens diakoner är finsktalande.
- I Gävle församling finns teckenspråkig verksamhet och en präst med teckenspråkskompetens.
- I Gävle församling upplåts kyrkorum regelbundet till församlingar som firar gudstjänster
på andra språk än svenska, däribland luthersk gudstjänst på ungerska.
- I Gävle församling finns god kompetens i flera moderna språk. Biblar finns att tillgå på ett
antal språk, allt från engelska och spanska till arabiska.
- Gävle församling vill också vara en plats som tar barnens språk och uttryckssätt på allvar.
Det kan visas i allt från samtal och undervisning till gudstjänstagendor och informations
material.

•I Gävle församling är det minsta antalet prästtjänster 13 stycken enligt beslut från Uppsala stift.
Vid tidpunkten för denna församlingsinstruktion finns 19 prästtjänster, inklusive kyrkoherde, fyra
församlingsherdar, sjukhuspräst, högskolepräst, kriminalvårdspräst samt präst vid Migrationsvekets
förvarsenhet.
•I Gävle församling ska finnas en huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag. Huvudguds
tjänsten firas oftast som högmässa. Utöver huvudgudstjänsten förekommer det på söndagar olika
gudstjänster på olika platser i församlingen.
•I Gävle församling finns ett rikt och varierat gudstjänstliv med ett stort antal gudstjänster både
vardagar och söndagar, och många av dessa gudstjänster firas med nattvard, vilket framgår i denna
församlingsinstruktion.
•I Gävle församling firas huvudgudstjänst tillsammans med andra kristna trossamfund inom Gävle
Kristna Råd i regel en gång per år.
•Gävle församling har en konfirmandhandlingsplan, vilken diskuteras och justeras fortlöpande.
•I Gävle församling finns vid tidpunkten för denna församlingsinstruktion tre organister och sju 		
andra kyrkomusiker (flertalet av de sistnämnda är kantorer). Minst en musikertjänst ska innehas
av en organist.

26

Processen

Avslutning

Församlingsinstruktionen för Gävle församling har arbetats fram under 2020
med biskopens öppna inspirationsföreläsning i Heliga Trefaldighets kyrka i januari
som startpunkt. Kyrkorådet, församlingsråden och arbetslagen har deltagit i processen. Utifrån en vägledning med frågor
och tidplan har alla råd och arbetslag
skickat in underlag för skrivandet av denna instruktion. Sommaren 2020 skickades ett förslag till församlingsinstruktion
till församlingsråden för synpunkter. Därefter justerades texten och under hösten
behandlade kyrkorådet instruktionen för
att sedan skicka den vidare till kyrkofullmäktige för beslut. Efter utfärdande
av domkapitlet för Uppsala stift kommer
denna församlingsinstruktion att revideras vart fjärde år.

Utifrån de riktlinjer och med de resurser och aktiviteter som beskrivs i denna
församlingsinstruktion verkar Svenska
kyrkan i Gävle. Med hjälp av en tredelad
vision och ett antal strategiska vägval
styrs och leds verksamheten. Som en
stor gemenskap utan skarpa gränser
mellan grupper av människor är vi Kristi
kyrka i vår stad och för varandra, nu och
för framtiden. Med Jesus som förebild
och med Guds rike och en återupprättad
skapelse för ögonen.

Du är ett barn som ligger på ett jordgolv,
du fryser om vi inte griper in.
Du rör vid kroppar, hatar orättvisor,
du bjuder älskande på moget vin.
Du stiger ut ur alla tomma gravar,
du är en vind som säger: det blir vår. Du
kommer som en flykting över bergen,
du följer oss dit ingen annan når.
Svensk psalm 717:2
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Han tog ett barn och ställde det framför dem 		
					 		 Mark 9:36
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