
Med människor genom hela livet
Med ett arbete i Svenska kyrkan möter 
du människor i olika åldrar och livs-
situationer. 

Hit kommer de nyblivna föräldrarna 
som vill låta döpa sitt barn, hit kommer 
den som drabbats av sorg. I församlings-
hemmen möts spralliga småbarn som 
är med i gruppverksamhet och äldre 
som söker en stunds gemenskap. Hit 
kommer glada och nyfikna tonåringar 
för att få prata om livet och konfirmeras. 
Svenska kyrkan har en stor kör- och 
musikverksamhet. Kyrkan finns också 
med på sjukhusen, i det militära, på 
företag och i kommunens krisgrupper.

Det finns olika inriktningar att välja 
mellan när man arbetar i kyrkan. 

Arbete med barn och unga
kyrkans förskola, barn- och ungdomsgrupper. 
Utbildning: fritidsledarutbildning, förskol-
lärarutbildning, barnskötare. 

Diakon
kyrkans sociala arbete. 
Utbildning: universitetsutbildning inom 
vård och omsorg, socionomutbildning, 
diakonutbildning.

Församlingspedagog
med ansvar för pedagogiskt arbete i barn-, 
ungdoms- och vuxengrupper. 
Utbildning: församlingspedagogutbildning. 

Kanslipersonal
administration, ekonomi, kyrkoregister, juri-
dik, förvaltning med mera. 
Utbildning: ekonomiska och administrativa 
program på olika nivåer. 

Kommunikatör
Intern och extern kommunikation. 
Utbildning: Kommunikations- eller journalist-
utbildning. 

Kyrkogårdspersonal, vaktmästare
skötsel av kyrkogårdar, service vid gudstjäns-
ter, expeditionsarbete, fastighetsskötsel. 
Utbildning: trädgårdsutbildning, vvs- och 
fastighetsutbildning med mera. 

Kyrkomusiker
gudstjänstmusik, körverksamhet, konserter. 
Utbildning: kantor – folkhögskola, organist – 
musikhögskola. 

Präst
gudstjänster, undervisning, själavård
Utbildning: teologiska universitetsstudier, 
prästutbildning.
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SVENSKA KYRKAN HÄRNÖSANDS STIFT

SVENSKA KYRKAN
Svenska kyrkan är en stor arbetsplats med många 
specialkompetenser och totalt i Sverige arbetar cirka  
22 000 personer inom kyrkan. Svenska kyrkan består av 
13 stift. I Härnösands stift som består av Västernorrland  
och Jämtlands län finns det 25 församlingar/pastorat.  
I församlingarna arbetar ungefär 1 000 personer.  

KONTAKT
Kontakta församlingen där du bor eller stiftskansliet i 
Härnösand om du har funderingar kring utbildningar  
och yrken i kyrkan. Ring stiftskansliet på telefon  
0611-254 00 och fråga efter profilsansvarig för  
studerande till diakon, församlingspedagog, kyrko-
musiker eller präst. 

ADRESS
Härnösands stift
Box 94, 871 22 HÄRNÖSAND

Telefon: 0611-254 00
E-post: harnosand.stift@svenskakyrkan.se

Webbplats: www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift


