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Församlingsinstruktion för Forsa-Högs församling
Omvärldsanalys
Svenska kyrkan i Forsa-Hög utgörs av Forsa-Högs församling, Hälsinglands norra kontrakt,
Uppsala stift. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, utöva diakoni och
bedriva undervisning och mission. Församlingen är huvudman för begravningsverksamheten
inom förvaltningsområdet som motsvarar delar av Hudiksvalls kommun. Församlingen
bildades 2006 då Forsa och Högs församlingar lades samman.
Forsa är en gammal jordbruksbygd. Här var också centrum för linhanteringen i Hälsingland.
Här finns Forsaringen, Skandinaviens äldsta bevarade lagtext. Kyrkan är från 1800-talet,
men här har funnits kyrka sedan medeltiden.
Hög är en av Norrlands äldsta bebodda trakter. Här fanns en kungsgård redan på tidig
medeltid. Detta är gammal odlingsbygd, även här odlades lin. Kyrkan är från 1200-talet.
I församlingens verksamhetsområde, bor det cirka 4580 invånare fördelat på en yta om ca
341 kvadratkilometer. 3369 är medlemmar i Svenska kyrkan. I församlingen finns spridd
befolkning i två tätorter och på landsbygden. De största arbetsgivarna är kommunen samt ett
antal företag. Kommunikationen sker med kollektivtrafik med buss. Här finns 3 grundskolor,
åk 1-6, förskolor och en folkhögskola. Två äldreboenden finns inom församlingen.
Befolkningen har en genomsnittsålder om 48 år och den genomsnittliga beskattningsbara
inkomsten är 269 000 kr.
Tätorterna, Sörforsa och Näsviken, ligger i Hudiksvalls kommun, 1 mil och 2 mil från
huvudorten Hudiksvall. Många i dessa orter pendlar till arbetet i Hudiksvall. Högstadium och
gymnasium finns i Hudiksvall. Där finns också den mesta av den service invånarna behöver,
sjukhus, vårdcentral, bank osv. Inom församlingen finns dagvaruhandel och några
restauranger.
Sörforsa och Näsviken med omgivande landsbygd ligger så pass nära Hudiksvall att de är
attraktiva som bostadsområden. Befolkningen snarare ökar än minskar. Många
församlingsbor tillbringar sin dag inne i stan och kommer hem till Forsa-Hög på fritiden.
Församlingen har två kyrkor, två församlingshem, en ungdomsgård samt lokaler för
begravningsverksamheten.
I Sörforsa finns en katolsk kyrka, i Näsviken en pingstförsamling. Relationen till båda dessa
församlingar är god, men vi har inte ngt större samarbete.
Vår församling har många lokala samarbetspartners: Skola, förskola, hembygdsföreningarna,
Röda korset, äldreboendena mm.
Forsa-Högs församling är en liten församling med begränsad ekonomi.
Vision: Vårt övergripande mål är att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad. Vi vill vara en
öppen församling, till tjänst för församlingsmedlemmarna i livets alla skiften.
Tre ledord: Öppenhet
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