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INLEDNING
Härmed överlämnas berättelse över 2010 års verksamhet i Hammarö församling. Efter några
års turbulens har året präglats av ansträngningar att åter få arbetsrutiner att fungera. Under
hösten tillträdde Susanne Rovér som ny kyrkokamrer, ny organisation och delegationsordning
togs och SAM sågs över efter direktiv från AMV. Vi är inne i en tid med ett flertal pensionsavgångar. Det gör att vi får arbeta med nyrekrytering men som också gör att vi kan se
över verksamhetens mål och inriktning. I detta arbete är kyrkorådet aktivt och har ansvaret att
besluta när tjänster skall tillsättas.
KANSLI
Året började med en vakant kanslichefstjänst vilket inneburit mycket jobb och brandutryckningar. En konsult från Proffice har delvis varit inhyrd för att stämma av bokföring och en del
andra ekonomiska rutiner och en hel del hjälp från revisorerna har behövts i bokslutsarbetet
för år 2009.
Nya programvaror har gett bra förutsättningar men även en del utmaningar till en början.
Mycket ansvar har lagts på kansliets övriga personal att lösa löpande uppgifter i frånvaron av
kanslichefen, vilket inneburit en kompetenshöjning men också en hög arbetsbelastning.
I maj utlystes tjänsten som "kyrkokamrer" och konsulten som varit inhyrd från Proffice blev
den som tjänsten tillsattes med. Tillträde skedde i mitten av augusti.
En organisationsförändring och ny delegationsordning där man bland annat tagit bort kanslichefstjänsten och istället tillsatt en kyrkokamrer har inneburit en förändrad chefssituation där
kanslipersonalen nu är underställd kyrkoherden.
För att öka kontrollen över våra kostnader infördes under hösten en ny (intern) attestordning
där verksamhetsansvarig/beställaren först gör en kontrollattest av fakturan innan ansvarig slutattesterar. Varje verksamhetsansvarig kommer under 2011 vara delaktig i budgetuppföljningen.
Under den senare delen av året har mycket arbete lagts på budgeten för 2011 samtidigt som
det återstår mycket jobb med att komma tillrätta med eftersläpande rutiner på grund av den tid
som varit. Det ligger också en utmaning i att få till stånd ett samarbete på kansliet som innebär att vi kortsiktigt kan täcka upp för varandra och vara insatta i respektives arbetsuppgifter
och därigenom skapa en grundläggande trygghet som gör att vi inte är så sårbara vid eventuell
frånvaro. Detta blir vår utmaning 2011..! Dessutom skall alla arbetsuppgifter och rutiner ses
över för att tydliggöra vem som gör vad och aktualisera befattningsbeskrivningarna.
PERSONAL UNDER 2010
Kyrkoherde Jan-Evert Petersson
Komminister Maria Hallén
Komminister Tomas Frylmark
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Komminister Regina Piscator
Diakon Ej tillsatt under 2010. 2011 anställdes Lena Larsson som diakon
Församligspedagog för ungdomsverksamhet Lottis Brohede
Församligspedagog för barn och familj Gunn Sandström
Fritdsledare Maggan Carlsson
Fritidsledare Inger Lundgren
Timanställd för Torsdax och Hammarö noten Birgit Persson
Kantor Birgitta Ekängen
Kantor Anna-Karin Högberg
Kantor Maria Carlsson
Konstnärlig ledare Annika Eriksdotter
Kyrkokamrer Susanne Rovér
Kanslist Birgitta Hed
Kanslist Milena Andersson
Informatör Johanna Hedström
Kyrkvaktmästare Bo Hagberg
Kyrkvaktmästare Maria Lundin
Kyrkvaktmästare Lars Ekängen
Kyrkvaktmästare Susanne Jacobsson
Timanställda vid Café Träffen Sion och Eyob Tasfani
Kyrkogårdschef Christer Sveder
Kyrkogårdsarbetare Roger Andersson
Kyrkogårdsarbetare Tomas Bodén
Dessutom säsongsanställda och ungdomar vid kyrkogårdsförvaltningen och ungdomar vid
Vägkyrkan.
VA K T M Ä S T E R I
Församlingen har fyra kyrkvaktmästare anställda med var sina ansvarsområden. Bo Hagberg
ansvarar för Hammarö kyrka och Hammars gård, Susanne Jacobsson för Arken och Lars
Ekängen för Skoghalls kyrka, församlingshem och expeditionshuset. Maria Lundin har särskilt ansvar för vård av textilier. Se under fastighetsfrågor/inventarier.
BESÖK I SÖDRA RÅDA
26 maj gjordes en församlingsutfärd till S Råda Kyrka för att ta del av arbetena där med att
återuppföra kyrkan efter branden. Det var en ljuvlig försommarkväll och med oss hade vi tankar om att möjligen knyta banden fastare mellan församlingarna och våra kyrkor som ju faktiskt är systerkyrkor.
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K Y R K O G Å R D / B E G R AV N I N G S V E R K S A M H E T
Underhållet på alla våra skötselytor 125000 kvm.
Hårdgjorda ytor: Alla dessa ytor består av asfalt – grus – småtagsten – trädgårdsplattor och
samtliga dessa sköter vi på bästa sätt till normal standard.
Gräsytor: Är den största enskilda yta som vi har och här lägger vi ner den största arbetsinsatsen i form av vår-höststädning, klippning och putsning 25 ggr per år. Till vårt förfogande då
det gäller maskiner har vi två som finns med gräsuppsamlare och två utan uppsamlare, dessutom har vi fem mindre handgräsklippare och fyra grästrimmare.
Då det gäller automatikbevattningen har den använts normalt i början av sommarperioden och
från mitten av juli började det regna rikligt så då behövde vi inte vattna alls på gräs, blommor,
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buskrabatter och träd.
Maskinparken: Då det gäller underhållet på våra maskiner har det varit normalt underhåll med
undantag för vår stora hjullastare som vi var tvungna att montera ned och byta koppling på.
Då det gäller övrig maskininvestering var vi tvungna att köpa in ny jordstamp för att den gamla hade skurit.
Fastigheter: Då det gäller fastighetsunderhållet har vi endast investerat i isolering på vinden i personalbyggnaden.
Den totala kostnaden för denna investering var 28000 kr. Övrigt underhåll har
varit att städa våra samtliga fem fastigheter på bästa sätt för allas trevnad.
Personalstyrkan: Personalstyrkan på
förvaltningen har under vinterhalvåret
varit som tidigare år, två kyrkogårdsarbetare. Dessa har underhållit maskiner,
trädgårdsmöbler och skött vinterunderhållet med plogning och sandning.
Då det gäller sommarpersonalen har vi
i sommar varit 8 säsongare plus 2 helårs och 9 skolungdomar. Skolungdomarna har arbetet i tre veckors perioder. En av våra säsongare har arbetat
som instegsarbetare och vi har haft bidrag för henne med 75%.
Då det gäller arbetet för kyrkogårdschefen och hans ställföreträdare så har
de ansvaret för att all administration
mm som hör samman med begravningsverksamheten har utförts på rätt sätt.
Gravskötsel: I dag sköter vi cirka 600 gravplatser utav 3250 gravar. I skötseln som vi tar betalt för ingår allt som berör vård av en grav inkl blommor i blomkärl. Vi sköter även de återstående gravarna som är till antalet 2650 med att bara putsa dessa. Vidare så sköter vi alla
grusgravar som finns enligt gammalt beslut i kyrkogårdsnämnden. Nämnas bör att blommorna
som levererades till oss under sommaren var till full belåtenhet.
Gravsättningar: Gravsättning av urnor
55 st
Gravsättning av kistor
12 st
Gravsättning i minneslund 55 st
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Protokollsutdrag från kyrkogårds- och fastighetsnämnden 2010:
§ 1/10
Förvaltningen presenterade kostnader för uppvärmning av våra fastigheter. Det
beslutades om att samtliga fastigheter skulle värmefotograferas
§ 2/10
Utsmyckning framför kyrkan beslutades att milstenen skall placeras mellan kyrkan och Hammars gård
§ 4/10
Behovet av utökade parkeringsplatser vid den södra delen på norra kyrkogården
§ 7/10
Service från HEAB då det gäller fjärrvärmefunktionen. Beslut togs att kyrkogårdschefen skulle kontakta HEAB för att justera upp värmesystemet
§ 9/10
Beslut togs att kyrkoherden skulle ta fram en redogörelse för Hammarö församlings begravningspastoral
§ 12/10
Resultat av energibesiktningen i kyrkogårdsförvaltningens lokaler.
Mariakapellets västra vägg och takkupol bör isoleras.
Kyrkogårdsförvaltningens lokaler är dåligt isolerade i taket.
Kyrkogårds- och fastighetsnämndens beslut blev följande:
Att säkra ner våra lokaler för att få lägre kostnader för elen
Att åtgärda energibesparingar som är föreslagna med värmefotograferingen
Att göra en sammanställning av kostnader för åtgärder att isolera fönstren vid
Skoghalls och Hammarö kyrkogårdsförvaltning.
§ 14/10
Förslag om ny organisation hade tagits fram av kyrkorådets AU. Nämnden beslutade att vidare diskutera denna fråga.
§ 15/10
Markbyte med Hammarö kommun och Hammarö församling har diskuterats. Viktigt är bland annat att vi kan lösa den mark som är vid västra kyrkogården.
§ 20/10
Presentation gjordes med att installera golvvärme på Arkens församlingshem, detta på grund av att köldbryggor har uppstått. Preliminär kostnad 20000 kr. Nämnden godkände installationen av golvvärmen.
§ 26/10
Det presenterades 3 förslag till energisparåtgärder i kyrkogårdsförvaltn. lokaler:
Alt 1
Byta ut 18 gamla fönster utan karm
Kostnad 36058 kr
Alt 2
Byta ut totalt alla fönster med karm och båge Kostnad 67190 kr
Alt 3
Isolera takbjälklaget på vinden
Kostnad 28000 kr
Beslut: Nämnden godkände alt 3 att isolera vinden.
§ 28/10
Information om arbetet med att renovera Hammars gård gällande målning och tapetsering. Detta utfördes av egen personal.
Kyrkoherden informerade om pensionsavgångar. 15 personer kommer inom de
närmaste 10 åren att pensioneras.
§ 29/10
Kyrkogårdschefen informerade från sommaren som varit och då med hänsyn till
allt som vi har gjort då det gäller maskiner, bevattning och blommor. Detta har
fungerat till största belåtenhet för ledningen på kyrkogården.
§ 31/10
Kamreren redogjorde för budgeten på kyrkogården. Då det gäller servicen för
gravskötsel så får vi ett underskott. Underskottet berör den delen i uppdraget som
H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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§ 33/10

§ 35/10
§ 37/10

§ 39/10

§ 41/10
§ 42/10

§ 45/10

§ 49/10

§ 50/10

gäller gräsputs runt gravstenar. Förslag är att hämta in underskottet genom att ta ut
en avgift för gräsklippning och trimning.
Reflektion från Säffleresan som nämnden gjorde i höstas då vi hade ett underbart
väder när vi besökte By kyrkogård där vi blev väl mottagna av deras representant
Katarina Bjerke.
Kyrkogårdschefen presenterade gravskötseltaxor för 2011. Den generella höjningen föreslås bli 3 %.
Kyrkokamrerens förslag är att under 2011 arbeta med underlag för att införa nya
gravskötseltaxor från 2012. Detta för att inte belasta övrig församlingsverksamhet
med den servicekostnad som egentligen faller på gravrättsinnehavaren.
Kyrkoherden informerade om delegationsordningen som är under utarbetning i
samband med organisationsförändringen. Kyrkogårds- och fastighetsnämnden beslutade att bifalla liggande organisationsförslag. Mot beslutet reserverade sig John
R Pettersson och Anders Westerlind.
Kyrkoherden informerade om programmet för prostvisitationen den 24 nov.
Alla helgons helg: Kyrkogårdschefen redogjorde för löpande arbeten på kyrkogården. Det har varit bra säsong då det gäller försommaren men eftersommaren har
varit mycket regnande. Det har varit en bra sommarsäsong med ambitiös och frisk
personal, bra kvalitet på växter samt väl fungerande bevattning och maskinpark.
Vårt kulturhistoriska ansvar för kyrkogården: Ordförande informerade om den
skyldighet som föreligger att ha en uppfattning om det kulturella värdet på våra
kyrkogårdar. Med hänvisning till detta erbjuder Svenska kyrkan 3 kurstillfällen
som berör kulturhistorisk inventering och förvaltning, återanvändning av gamla
gravvårdar samt kyrkogårdens kulturhistoriska och gröna arv.
Förslag till reparation av taket på Skoghalls kyrka. Kyrkokamreren informerade
om att skifferplattor på taket lossnar och faller ner på marken. Besökande kan
komma till skada. Tre anbud har begärts in preliminär kostnad 1,3 – 3,5 milj.
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden föreslår kyrkorådet att prioritera omläggningen av Skoghalls kyrkas tak under 2011.
Ordförande redogjorde för de två organisationer som reglerar vår kyrkogårdsverksamhet, Svenska kyrkan och SKKF. SKKF:s åsikt är att en viss del kan belasta
begravningsavgiften medan Svenska kyrkans åsikt är att serviceverksamhetens
kostnader ska bära sig själv och inte belasta begravningsavgiften. Kyrkogårds chefen presenterade statistik över gravarna på våra kyrkogårdar. Det finns många gravar som inte har några gravrättsinnehavare samt många gravar som är återlämnade.
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F A ST I G H E T S F R Å G O R / I N V E N TA R I E R
Hammarö kyrka
Altarduk, byte av spets. Arbetet utfört av Birgit Holmberg. Grön stola av ull. Tvättad och fodrad med Thaisiden. Arbetet utfört av Maria Lundin. För övrigt skötsel och tvätt av rökliner
och albor, dop och nattvardsservetter, dukar och handdukar.
Inventarieansvarig: Hans Bolin. Ansvarig vaktmästare: Maria Lundin.
Arken
Mars: Nytt skåp till brandlarmet installerat. Vägg-tv, soffgrupp, bord samt förvaringskorg inköpta till ungdomsrummet vid kapprummet.
April: Nedklippning av buskar runt Arken.
Juni: Golvvärme samt parkettgolv lagt i burspråket i stora salen. Ny elmätare samt nedsäkring
av elen.
Juli: Vattenmätaren bytt.
Skoghalls kyrka
Upphängning av 2 st kollekthåvar bakom altaret. Skydd av vitt tyg, även skaftet är skyddat.
Arbetet utfört av Lars Ekängen och Maria Lundin. Altarduk omsydd och förlängd av Birgit
Holmberg
Mars: Nytt brandlarmsskåp
April: Ny altarduk tillverkad av Birgit Holmberg.
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Maj: Brandstegar installerade i Hammarö och Skoghalls läktare. Inbrott och skadegörelse i
bårhuset. Ny dräneringspump vid pastorsexpeditionen.
Augusti: Två fönster på kyrkan och tre på pastorsexpeditionen sönderslagna. Blyinfattade
fönstret på bårhuset utslaget + stulen bensin. Ny matta på podiet i kyrkan inlagd av Bosse och
Lars. Vattenläcka ingående ledning vid pastorsexpeditionen lagad av kommunen.
September: Alla grus- och asfaltsgångar rensade och kantskurna.
Oktober: Ny toa i källaren på pastorsexpeditionen.
November: Nya fönster i kyrkan och musiksalen, installerade av Grundels. Prostvisitation av
Lars Olsson. Vattenskada pastorsexpeditionens toa i korridoren. Relainat avloppsrör av Rörinstallatiner. Nytt klinkergolv inlagt där sedan.
December: Läckage i golvbrunn i fläktrum med den följden att det rann ner i barnlokalen i
källaren. Inte åtgärdat ännu.
Hammarö kyrka
Under året blev det ungefär 100 begravningar, 40 dop, 14 vigslar, 30-40 urnnedsättningar och
ett 15-tal guidningar, alltså ett ganska normalt år på förättningssidan för min del.
Året började med 1 brandlarm (15/1) från Hammarsgård, vi bytte rökdetektorn i köket till en
nyare o smartare dekare den 18/1.
1 ny mygga fick köpas in till ljudanläggningen i K:an.
Mars månad började med ett jordfel i brandanläggningen. Åtgärdades omgående.
Förfrågan om serviceavtal på vår släckanläggning skickad till Mari-off.
I April byttes
dräneringspumpen på
n:a sidan av
k:an.
4 maj var
Mari-off här
och gjorde
årsservice på
släckanläggningen, heiskelpumpen
läcker fortfarande.
Vi sade upp
ronderingen
runt våra
fastigheter
H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
Ve r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e 2 0 1 0

8

den 10 maj, 3 månaders uppsägning hade vaktbolaget.
Juli byte av pump.
I augusti möte med leverantören av våra hissanordningar till taklampor. På tiden att han gör
färdigt.
28/9 Årlig service av brandanläggning, Tord från Siemens här.
Oktober filter byte och kalibrering av fläktanläggning K:an.
I November fick vi äntligen hörslinga och högtalare i Hammarsgård.
Renovering av tre rum på Hammarsg. Nedervån.
December kontor övervåning Hammarsg. Renoverat+nya möbler.
Julafton: Ca: 21:10 Larm från källaren i Hammarö K:a. Rörläckage 3,5 m3 vatten töms i källaren hela vattentanken + samliga nitrogen tuber töms, räddningstjänsten här. Från att vara en
ledig jul till att bli en lång och arbetssam julhelg gick på några sekunder. Elen slås ut, julotta
om några timmar, men vi får ordning på det. Julottan räddad. Brandlarmet funkar i alla fall.
Här hela julhelgen. 27/12 äntligen vardag så man kan få tag på folk. Ny gas beställs kommer
på dagen snyggt jobbat.Matti från Mari-off här.Tryck sätter systemet 30/12. Allt frid och
fröjd..?? Fortsättning följer i nästa Verksamhetsberättelse.
D E L E G AT I O N S O R D N I N G O C H N Y O R G A N I S AT I O N
En ny delegationsordning har utarbetats och godkänts av kyrkofullmäktige. Den reglerar kyrkorådets delegation till AU och personal. En ny organisation är även beslutad av kyrkofullmäktig. Anledningen är beslut som tagits av kyrkomötet att kyrkoherden är ledare för all
verksamhet i församlingen. Detta arbete har också gjort att vi fått tillfälle att göra en allmän
översyn över organisationen och beslutsgångar.
I N F O R M AT I O N
Den informativa verksamheten i Hammarö församling har under 2010 dels handlat om att dokumentera församlingsarbetet och att hålla församlingens hemsida uppdaterad och levande.
På hemsidan kan man t.ex. följa de olika verksamheterna i ord och bild i ”Dagboken”.
Arbetet har också omfattat kontakt med media och andra informationskanaler, annonsering,
tillverkning av affischer och informationsmaterial, samt att vara en resurs och ett stöd för personalen i det informativa arbetet.
FA M I L J E C E N T R A L E N
På familjecentralen finns Hammarö församling med i den öppna förskolan och spädbarnsrytmiken (se ovan). 50 % av församlingspedagogens tjänstgöring är förlagd till familjecentralen.
Denna verksamhet ger ett mycket brett kontaktnät gentemot församlingsborna. Under 170 dagar besöktes den öppna förskolan av cirka 7000 besökare av vilka 22 % varit pappor. Familjecentralen på Skoghall innebär ett unikt samarbete mellan Hammarö kommun, Värmlands
H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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landsting och Hammarö Församling. Gemensamma planeringsträffar hålls där styrgruppen
finns representerad. I styrgruppen ingår för närvarande enhetschef Kicki Brandelius, verksamhetschefen vid vårdcentralerna på Hammarö Åsa Wahlén samt kyrkoherde Jan-Evert Petersson. Samordnare för verksamheten är Jan Bjerkander. Samverkansavtalet mellan kommun,
landsting och församlingen ska efter 6 år ses över. Föräldrarna uttrycker: ”Mörmo gård är en
fantastisk möjlighet för oss mammor och pappor att träffas” och ”Här möts man alltid av ett
leende. Trevlig stämning i lugn miljö. Både barn och vuxna trivs här”.
BARNVERKSAMHET
Spädbarnsrytmik
Att sjunga för sitt barn och även för sitt ofödda barn är viktigt och populärt. Närheten, rösten,
sången och rytmen förstärker tryggheten hos barnet. Det är också viktigt att bevara och föra
vidare den sångskatt vi har, både den profana och den religiösa. Under 2010 har vi haft 3
grupper i veckan med spädbarnsrytmik. Ett tillfälle på måndagar på familjecentralen och två
tillfällen på Arken. Vi träffas 12-15 ggr/termin och sjunger ca 45 minuter. Barnen är från 0-6
månader. Nytt för i år är att vi i höstas introducerade Frälsarkransen som avslutningsandakt.
Det har fungerat bra och har varit en uppskattad avslutning hos både barn och föräldrar. Vi har
börjat andakten med att sjunga och gripa Gudspärlan och gemensamt läst ledtråden. Sedan har
vi berättat om den pärla som är aktuellt för dagens. Därefter har de fått lyssna till meditativ
musik och vi har uppmuntrat dem till avkoppling tillsammans med sitt barn. Därefter har vi
läst ett textstycke som hör samman med pärlan och vi avslutar med att gemensamt läsa Vår
Fader och avslutningsvis sjunga Gud som haver barnen kär. Efter sångstunden fikar vi och
samtalar och leker med barnen innan de går hem efter ca totalt 1,5h.
Småbarnssång
Småbarnssång är en fortsättning på spädbarnsrytmiken. Barnen är från 6 mån – 1 år. Man kan
naturligtvis börja där även utan att ha varit med i spädbarnsrytmik. Vi ses 12-15 ggr/termin ca
1,5h per gång men upplägget av våra träffar är lite annorlunda än spädbarnsrytmiken. Vi
sjunger ca 30 min, sedan bryter vi för paus med fika, lek och samvaro. Efter paus har vi ett
sång och danspass följt av avslutande andakt.
Barnsång
Barnsång är en tredje möjlighet att få vara med och sjunga tillsammans med sitt barn. Barnen
är från 1 år och uppåt. Under 2010 har vi haft en grupp med Barnsång på fredagar på Arken.
Upplägget är densamma som i Småbarnssången. Vi sjunger ca 30 min och bryter sedan för
fika, lek och samvaro. Efter välbehövlig paus går trumman igång och vi går in och dansar innan vi avslutar med andakt. Barnsångens innehåll skiljer sig på så vis att sångerna är mer rörliga och vårt profana musikarv är ett viktigt inslag.
H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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Öppet Hus
Öppet hus är ett tillfälle för småbarnsföräldrar och barn att mötas och utbyta tankar. Samtal
och lek varvas med en fikastund. Cirka 25 barn och föräldrar besöker Öppet Hus varje måndag på Arken.
BabyCafe´ (0-12 mån)
Vi har på måndagseftermiddagar provat med att ha café för spädbarnsföräldrar med bebisar
upp till 1 år.
Kyrkis /Miniorer(6-9 år lågstadiet)
Pojkar och flickor träffas och spelar, leker, ritar och målar. Vi läser ur en bok vid vår samling
och ber en bön och tänder ett ljus. Varje gång har det kommit 12st barn.
Påskspel
I stilla veckan bjuder vi in förskoleklasser i kommunen att titta på vårt påskspel. Påskspelet
visas två gånger. Ett tillfälle på Arken och ett tillfälle i Skoghallskyrka. Påskspelet gestaltar
händelserna i Jesu liv och uppståndelse med hjälp av handdockor, repliker, sång och dekor.
Juniorer (10-12år)
Träffas en gång i veckan på Arken och pysslar och talar om viktiga saker.
Tjejgrupp (12-14år)
Träffas en gång i veckan på Arken och pysslar och pratar om viktiga saker.
SKU - SVENSKA KYRKANS UNGA
I församlingen finns det sedan många år en ungdomsverksamhet, Svenska Kyrkans Unga
(SKU). Detta är en organisation som finns både på riks och stift nivå med arrangemang som
vänder sig till barn och unga i åldrarna 0-30.
Ledare för verksamheten i Hammarö församling är pedagog (undertecknad) och Tomas Frylmark, präst. Det är ett 20 tal ungdomar som träffas en gång i veckan, torsdagar, mellan kl.19
-21.30.
Under 2010 har vi träffats ca 30 gånger. Vid dessa träffar har vi spelat spel, bakat, målat, pysslat, sett på film, kokat knäck, lagat jul mat och mycket mer. Vi har haft sportlovsverksamhet
vid tre tillfällen under v.9 -10 – då vi lagade varma mackor, åkte pulka och berättade gåtor.
Påsk firade vi traditionsenligt på Sandviken gården, med SKU ´s Påskläger ”Nuevos encuentros – Nya möten”. Totalt var det 11 ungdomar från SKU Hammarö som åkte.

H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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KONFIRMAND
Under 2010 sjönk tyvärr antalet konfirmerade ungdomar i vår församling och totalt sett konfirmerades 102 ungdomar av sammanlagt 209 kyrkotillhöriga ungdomar. Det innebar att 49 %
av de kyrkotillhöriga ungdomarna konfirmerades under 2010. Att antalet minskar är svårt att
hitta en enskild orsak till, men att de ungdomar som bor på Hammarö är engagerade i mycket
bidrar naturligtvis till att vi är många som pockar på deras uppmärksamhet. Samtidigt är det
viktigt att notera att vi rör oss runt och strax över 50 % strecket om vi ser antalet konfirmander på sikt.
Att hälften av församlingens ungdomar väljer att konfirmeras är naturligtvis positivt och sett
över riket är det en fortfarande en stark konfirmationsfrekvens i Hammarö församling. Samtidigt ställer det stora krav på oss att ständigt arbeta med att göra konfirmationstiden så innehållsrikt, givande och rolig som möjligt. Konfirmationen är tillsammans med övrig barn och
ungdomsverksamhet kanske den viktigaste verksamhet vi har eftersom det är där grunden
läggs för människors framtida relation till kyrkan och därmed indirekt också till frågan om de
vill vara kyrkotillhöriga eller inte.
De ungdomar som konfirmerades under 2010 erbjöds veckogrupper med olika teman som
skapande, skärgård och sång- och dans samt grupper med mer traditionellt innehåll. Dessutom
erbjöds en sommargrupp. Samtliga grupper åkte på läger.
Det blev dock inget konfirmandläger under 2010. Detta berodde på att vi i utvärderingen efter
lägret i Rättvik 2009 hade sett att det fanns tydliga vinster i att åka under vårterminen om vi
skulle fortsätta att åka med i princip alla församlingens konfirmander samtidigt och till ett och
samma ställe. Detta gjorde att de som konfirmerades under 2010 hade fått sitt läger under
hösten 2009 medan de som började läsningen under hösten får sitt läger under vårterminen
H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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2011.
Under året deltog ett antal ungdomar som faddrar (eller unga konfirmandledare som det
egentligen heter) i konfirmandgrupperna. Att så många ungdomar vill bli faddrar är positivt då
det samtidigt är ett litet kvitto på hur de upplevt sin egen konfirmationstid. De unga konfirmandledarna är också värdefull hjälp i grupperna och fungerar som en viktig länk mellan oss
vuxna och konfirmanderna.
SKOLKYRKA
Skolkyrkoarbetet 2010 har bestått av en rad olika delar. Förskolorna och skolorna har besökt
våra kyrkor i olika sammanhang, både för att få uppleva kyrkan som en historisk byggnad
men också för att fira gudstjänster. Några förskoleklasser har varit och sett på påsk- och julspel medan de äldre barnen varit på allt från allhelgonasamling till adventssamlingar och skolavslutningar. På Hammarlunden och Mörmoskolan har skolpräst och församlingspedagogen
regelbundet varit på besök under veckorna för att finnas till för ungdomarna.
Varje skola och förskola inom Hammarö kommun har tillgång till en präst som finns med i de
stödgrupper som finns på varje skola och förskola. När det gäller barn och ungdomar som
drabbats av sorg har året varit tämligen normalt och arbetet från vår sida har bestått i att stötta
personal och familjer när de drabbats av sorg.
S K A PA N D E V E R K S A M H E T
För den skapande verksamheten är Annika Eriksdotter anställd som konstnärlig ledare. Verksamheten omfattar alla åldrar
såsom konfirmander, skolor, lördag i ateljén etc. I tjänsten ligger
också uppgifter när t ex församlingshemmen skall inredas och
liknande. Här följer några bilder
från olika verksamheter i församlingen.

Olika generationer möts i lördag
i ateljén

Stöveldans med
konfirmander i Sydafrikagudstjänst
H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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Masker förbereds inför konfirmationen

Tipspromenad med en skolklass i Hammarö kyrka.
H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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SVERIGE-FINSKT ARBETE
Sverigefinskt arbete i Hammarö församling 2010 (Assistent, Finskspråkigt arbete, Kaija
Raskinen )
Diakonala insatser görs för att ge trygghet hos de äldre finländare, som har tappat svenska
språket och inte orkar komma med till kyrkan. Arbetet har minskat på grund av flera dödsfall.
Tillsammans med Karlskoga församling ordnades det en pilgrimsvandring på våren, som
utgick från Hammarö kyrka och det var uppskattat.
De finsktalande gudstjänsterna äger numera rum i Norrstrands församling
KYRKOMUSIK
BIRGITTA EKÄNGEN
Jag har arbetat 100% av min tjänst. Däri har ingått tjänstgöring vid:
förättningar; dop, vigsel o begravning med psalmspel på piano o orgel, solistiska orgel/pianostycken (in- o utgångsmarscher) och även ackompanjemang till solister.
Gudstänster och högmässor med el utan medverkan av körer.
Veckomässor, andakter, gudstjänster på vårdinrättningar och äldreboenden.
Kantorerna har haft ett löpande schema på tjänstgöringsveckor och dagar, uppdelat på tre.
Konfirmander:
I tjänsten har också ingått att besöka konfirmandgrupper för att sjunga och öva sånger o psalmer med dem inför medverkan vid gudstj. Men även för att konfirmanderna ska få kännedom
H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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om sånger o psalmer som sjungs i kyrkan och få en kännedom om vår psalmbok (upplägg o
vad som ingår i psalmboken). Hösten 2010 deltog jag i konfirmandlägret i Rättvik.
Körer:
Vidare har jag en kyrkokör, Hammarö kyrkokör i min tjänst, en 4-stämmig blandad kör (damer o herrar), som regelbundet medverkar vid gudstjänster, både ”större” helger såväl som
”mindre” söndagar.
Bla medverkade kyrkokören vid en ”Frälsarkransgudstjänst” våren 2010. Där sjöng vi sånger
och presenterade frälsarkransen tillsammans med Jan-Evert P.
Två barnkörer finns under min ledning: Småfåglarna 5-6 år, Sångfåglarna 7-10 år.
Barnkörerna medverkar först o främst vid familjegudstjänster men vi har även varit på andra
ställen o sjungit bla på Ikea (Unicefdag anordnad av Stora Enso) och på Mitt-i-city (också det
ett Unicefarrangemang).
Elever och undervisning.
Piano – en elev som regelbundet fått lektioner i pianospel (med sikte på att så småningom
prova på orgelspel).
Sång-o röstövning – en elev som fått möjlighet att komma för sång o röstövningar utefter elevens behov och möjlighet. Oftast två ggr/månad, ca 1-1/12 timme per tillfälle.
Konserter:
Sommarmusik – fyra musikaliska kvällar vid Hammarö kyrka och Hammars gård under Juli/
Augusti anordnade av kantorerna. Varierande musiker/sångare o musikstilar.
Åsa Jinder gav konsert i okt-10 tillsammans med Hammarö ky.kör och Viva Voce.
Anders Nyberg (känd från sånggruppen Fjedur) hade en kördag med församlingens körer som
avslutades i en musikgudstjänst där hela kyrkan fick vara med och sjunga!
En gemensam julkonsert i Dec fick avsluta året där alla församlingens körer och kantorer deltog.
Fortbildning:
Under Augusti månad for jag till Malmö tillsammans med mina kollegor för att delta i en dirigeringskurs anordnad av Malmö musikhögskola.
ANNA-KARIN HÖGBERG
Under året som gått har jag i min tjänst haft till uppgift att
-spela på gudstjänster i Hammarö och Skoghalls kyrkor,
-att spela på andakter på sjukhemmen i Skoghall samt onsdagsmässorna .
-spela på dop, vigslar och begravningar, samt att inför dessa leta efter och öva in önskad musik och i förekommande fall öva med solister.
Hammarönoten
-Haft Hammarönoten på min lott vilket inneburit bokning av artister, sätta upp affisher, skicka
info till tidningar och evenemangstips samt ordna med allsånger.
H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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Musikcafé
Tisdagskvällar under juli månad bjöds det på musikcafé på Hammars gård med varierande
artister. Musikcaféerna har under årens lopp blivit alltmer populära och numer är det en stor
skara människor som kommer för att lyssna. Vissa tisdagar har det varit nästan ”fullsatt” om
man nu kan säga så i kyrkliga sammanhang???
Orglar
Ansvarat för orgelvården i Hammarö och Skoghalls kyrkor vilket innebär att regelbundet
stämma rörverken. 5 rörverk i Skoghall och 4 st i Hammarö.
Angels
Kören Angels. En grupp 9-12 åringar som övar 60 min varje onsdag. Stort fokus läggs på att
utveckla barnen och deras sång genom olika övningar.
Under vårterminen samarbetade Birgitta Ekängen och jag med barnkörerna. Jag ackompanjerade hennes körer så hon kunde ägna sig helt åt deras sång, och Birgitta kompade min kör.
Det innebar att det var lättare att sjunga flerstämmigt med barnen då man slapp tänka på kompet utan kunde koncentrera sig på sången.
Hittade denna vår ingen färdig musikal som passade, utan tog lämpliga sånger och skrev ihop
sammanlänkande text till dessa och barnen fick även komma med textförslag, vilket engagerade dom på ett bra sätt. Det blev deras musikal. Kören har dessutom under året medverkat i
gudstjänster i Hammarö och Skoghalls kyrkor.
Viva Voce
Damkören Viva Voce är mitt stora glädjeämne på Hammarö. En glad, positiv anda präglar kören som är mycket träningsvillig. De har utvecklats mycket under årens lopp, vilket är väldigt
roligt.
Vi övar varje onsdag 19-21 och sjunger regelbundet på gudstjänster och musikgudstjänster i
kyrkan. Under 2010 hann det bli 5 konserter/musikgudstjänster. Bl.a ”LIVET”. En musikgtj.
med tänkvärda ord och trevliga sånger om allt vad det innebär att leva.
Förutom de ordinarie onsdagsövningarna har vi kördagar, då vi intensivövar inför en konsert
eller bara för att helt enkelt lära oss mer sångteknik m.m.
STIM
Ansvarar för att församlingens musikverksamhet rapporteras till STIM. Detta görs varje halvår.
Körledarkurs
Går sedan hösten 2010 en tvåårig körledarkurs på musikhögskolan i Örebro.
H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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MARIA CARLSSON
Började min tjänst i Hammarö församling i augusti-10 på 80 %, (20% tillfälligt nersatt).I min
tjänst har ingått att spela på förrättningar;( dop, vigslar, begravningar,) gudstjänster, ackompanjerat solister vid olika tillfällen. Veckomässor, andakter vid Gunnarskärgården.
I tjänsten ingår även att stämma orglarna, anlita solister till olika tillfällen mm.
Körverksamhet
Skoghalls kyrkokör har ingått i min tjänst, där vi övat en gång i veckan, samt medverkat vid
ett antal gudstjänster och konserter.
Messengers, ungdomskör från 14 år, har även de övat regelbundet, och medverkat vid gudstjänster och konserter.
När min tjänst ökats till 100% kan jag även ansvara för Nova Cantica.
Undervisning:
Har även en pianoelev som fått regelbundna lektioner varje vecka.

H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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Fortbildning:
Gick en dirigeringskurs i Malmö ,tillsammans med mina kollegor, som sveriges körsångarförbund ordnade under augusti månad. Det resulterade till att jag sökte en kurs på högskolan i
Örebro, kördirigering med pedagogisk inriktning .
ELISABETH OSBECK ANDERSON
Nova Cantica har under 2010 haft 11 övningar – de flesta av dem långövningar, 6 st marimbaövningar och 5 st framträdanden. (Hämtat ur 2010 års verksamhetsberättelse för Nova Cantica). Kören har fortsatt att arbeta i två olika projektformer med undertecknad som ansvarig
projektledare.
Projekt 1: afrikansk musik samt marimba. Ledare; Louise Tikkanen
Projekt 2: övrig musikalisk verksamhet. Ledare: Elisabeth Osbeck A.
2010 har varit ett mycket turbulent år beroende på, dels sjukdom, dels undertecknads pensionering. Under hösten låg körarbetet mer eller mindre nere. Det som är positivt är att trots detta
kommit många ”gamla” Novamedlemmar tillbaka. Flera av dem har hunnit bilda familj, några
har återvänt från ”förskingringen”. Särskilt de som bildat familj och är mitt upp i småbarnsperioden känner att upplägget med en långövning en gång i månaden passar dem bra.
Projekt på gång: Eftersom kören fyllde 40 år under mars 2011 kommer ett jubileum att firas i
oktober.
Kören vill också fortsättningsvis medverka vid församlingens gudstjänster, körhelger m.m.

ARBETSKRETSEN
Arbetskretsen består av ett tjugotal damer som samlas i Skoghalls församlingshem varannan
måndag under terminerna för gemenskap. Under året arrangerar de en julförsäljning i adventstid och en påskbasar strax före påsk. Pengar som kommer in fördelas till olika organisationer. Någon gång gör man även en resa eller kortare utfärd. Ordförande i kretsen är kyrkoherden.
VÄNTJÄNSTEN
Efter komminister Bror Levins bortgång har vi inte haft någon personal knuten till Väntjänsten, men eftersom Svenska kyrkan är ett av de ben som verksamheten står på kommer uppgiften att ligga på diakontjänsten.
BESÖKSGRUPPEN
Besöksgruppen är knuten till Hammarö besöks- och blomsterfond och består av en grupp som
med stor glädje besöker våra äldre församlingsbor på deras högtidsdagar. Uppvaktning sker
på 80 och 90-årsdagen samt därefter varje år. På hösten anordnas även en fest för de som fyllt
H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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75 år under året. Före jul delas det ut julblommor till mellan 600 och 700 äldre i församlingen. Med i det arbetet är även förtroendevalda och personal.
Inflödet av pengar genom kondoleanser har under en tid varit sämre än tidigare men under
året har det återigen ökat. Ordförande är kyrkoherden.
PILGRIMSARBETE
Under 2010 anordnade
Karlstads stift en längre
pilgrimsvandring som började i norra Värmland och
avslutades på Hammarö.
Vandringen kallades ”Vägen hem” eftersom hemkomsten är en mycket viktig del av en pilgrims färd.
Målet för många tidigare
pilgrimer har varit Nidaros
(Trondheim) och utgångspunkten har varit Hammarö
kyrka. Nu blev målet istället Hammaröbygden och
Hammarö kyrka.
Flera värmländska församlingar var involverade i
vandringens planering och
genomförande och ett antal
planeringsmöten hölls både
på stiftsnivå och lokalt under våren. Vi (Regina Piscator och Annika Eriksdotter)
deltog i en resa till Trondheim anordnad av Karlstads stift. Milstenar beställdes (på Hammarö i samverkan med kommunen) och pilgrimsstolpar designades till samtliga medverkande församlingar av Hammarö
kyrkoråds ordförande Bo Öster.
Den 17 juni startade vandringen från Långberget och den 29 juni avslutades den på Hammarö.
Sista etappen, den kortaste, gick mellan Karlstads domkyrka och Hammarö kyrka. Under
denna förmiddagsvandring bidrog vår församling med flera överraskningar längs med vägen.
I Mariebergsskogen bjöds på dans och flöjtmusik invid en vacker damm och något närmare
Hammarö överraskade violinist och körsångare med naturnära musik.
H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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Vid ankomsten till Hammarö kyrka firades en pilgrimsmässa och därefter bjöds vandrare och
andra på pilgrimslunch vid Hammars gård. Alla vandrare fick en pilgrimssnäcka i present,
skapad av Annika Eriksdotter.
Årets utställning i Pilgrimskapellet hade också temat ”Vägen hem” och visade fotografier och
böner, tryckt på tyg, från resan till Trondheim. Bönerna, för pilgrimsvandrarens olika raster
under dagen, var skrivna av de präster som deltog i resan. Foton och böner samlades också i
en folder som besökaren kunde ta med sig ut på sin egen vandring. Besökarna kunde också slå
sig ner och se ett bildspel som visade en pilgrims vandring från morgon till kväll
I N T E R N AT I O N E L L A G R U P P E N
Foto från prästostförsäljning på ICA i Skoghall och IG:s besök i Östanbäcks kloster.
Internationella Gruppen har förutom årsmöte i februari under året haft 9 protokollförda möten.
Den största händelsen 2010 var glädjen att tillsammans med kommunen vara med när Hammarö kommun blev diplomerad till Fair Trade City. Det var en stor dag. IG är ju representerad
i kommunens styrgrupp och har aktivt deltagit i detta arbete som naturligtvis kommer att fortsätta.
Förutom arbetet för Svenska Kyrkan i Utlandet, Hela världen och Fair Trade handel fortsätter
IG sitt arbete med miljöfrågor ur olika aspekter t.ex. svenskarnas ”klädmissbruk”.
Under våren företogs en givande resa till Östanbäck kloster.
H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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På gång:
Arbeta för att Hammarö församling snarast ska diplomeras till Fair Trade kyrka enligt Kyrkorådets beslut i juni 2010.
Miljöcirkel - ledare Maria Hallén.
Utbyte med någon annan Internationell Grupp.
C A F É T R Ä F F E N - M Ö T E S P L AT S F Ö R N YA S V E N S K A R
Vi har under året fortsatt att träffas på onsdagar mellan kl 17 och 19 i lokalerna under pastorsexpeditionen i Skoghall. Det var stor uppslutning när vi hade en kurs i "Hjärt-lungräddning"
via "Röda Korset" (kostnadsfritt) två tillfällen under våren 2010. Kursen var uppskattad av
deltagarna eftersom de fick nyttiga kunskaper som de fick öva på direkt. De vill gärna lära sig
mer inom området vilket jag skall försöka ordna. När Anna-Maria Sätherberg kom och ledde
två tillfällen om kulturmöten var vi ganska många deltagare. De hade verkligen mycket att
berätta och var mycket entusiastiska! Annars är det inte alltid så många som kommer på våra
träffar sedan en tid. Jag hade ordnat i januari i år så att två personer från "Räddningstjänsten"
kom och berättade om brandsäkerhet men det var inte många som kom då. Enligt vad jag har
hört beror detta på att det har varit extremt kallt en tid så de vill inte ge sig ut på kvällen.
I somras gjorde vi en resa till Skara Sommarland som blev mycket uppskattad. Flera av familjerna har inte någon bil så de har svårt att ta sig i väg på en liknande utflykt. Den årliga resan
talar deltagarna i vår verksamhet om under en stor del av året och ser mycket fram emot!

H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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Under året skall vi försöka använda "Medborgarboken" - ett material om kulturmöten. Det
kan vara en bra utgångspunkt för samtal om man har en text att läsa tillsammans. Vi vill också
ha "Kulturfest" med mat och musik från våra olika länder vilket vi har haft ett antal gånger.
Till sommaren planerar vi att ha en resa som vanligt.
Det är inte lätt för mig att vara ensam från personalen att engagera mig i denna verksamhet.
Ett glädjeämne är att Marianne Abrahamsson, pensionerad lärare, som känner för att lära känna människor från många olika länder tog kontakt med mig i höstas. Hon vill vara frivillig i
uppgiften att vara en "svensk" på plats att möta människor från andra kulturer. Det har varit
värdefullt för både invandrarna och mig att hon kommer till oss ganska ofta. Det skulle vara
önskvärt och roligt om någon från kyrkorådet kunde komma någon gång till "Träffen"!
Maria Hallén är ansvarig för invandrarverksamheten i Hammarö församling
HAMMARÖ NOTEN
Hammarö Noten har nu funnits i församlingen mer än 20 år. Upplägget har varit ganska likartat genom åren. Någon framför allt musikalisk under hållning med kaffe servering på Hammars gård följt av en andakt i Hammarö kyrka. Ibland har vi anat att det blir så många som
kommer att vi börjar i kyrkan och avslutar med kaffet efteråt. Numera är Anna-Karin Högberg
ansvarig för programbokningar, Birgit Persson och tjänstgörande vaktmästare ansvarar för
köket och Regina Piscator och Jan-Evert Petersson turas om att vara med. Verksamheten betyder mycket för människor och är för många den kontakt man har med Svenska Kyrkan.
GUDSTJÄNSTER
Vi firar som regel två gudstjänster varje söndag, kl 11 i Hammarö kyrka och kl 18 i Skoghalls
kyrka. I Hammarö kyrka är gudstjänsten ofta lite mer traditionell och i Skoghall något friare
med t ex temagudstjänster och musikgudstjänster. Vi firar mässa (nattvard) i princip varje
söndag i någon av kyrkorna. Besökstalet är tämligen gott men man skulle önska att det finns
en tydligare kärna med deltagare som också kunde känna ett ansvar runt gudstjänsten. Det är
väl försett med kyrkvärdar. Johan Silve är gudstjänstvärd i fram för allt Skoghalls kyrka.
Det finns tankar att satsa på en vardagsgudstjänst i Skoghalls kyrka. Det kan möjligen komma
att prövas fr hösten 2011.
KYRKLIGA HANDLINGAR
Hammarö kyrka är en mycket omtyckt kyrka för kyrkliga handlingar, dop, vigsel och begravning. Förutom församlingsbor så anlitas det av människor från andra församlingar. Ofta har
man någon anknytning till bygden men ibland väljer man kyrkan på grund av dess läge och att
den är fin.
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VÄGKYRKAN
Vägkyrkan vid Hammarö kyrka och Hammars gård var 2010 öppen från midsommar och sex
veckor framåt. Sex ungdomar och en äldre ungdom svarade för verksamheten tillsammans
med en åretruntanställd, i år Gunn Sandström.
Till nästa år kommer nya grepp att tas för att få ner kostnaderna för vägkyrkan och samtidigt
bidra till att knyta samman kulturområdet runt Hammarö kyrka.
V I S I TAT I O N AV K O N T R A K T S P R O S T L A R S O L S S O N
Inför biskopens visitation 2011 genomförde kontraktsprosten Lars Olsson en visitation den 24
november 2010. Kyrkogård och fastigheter gicks igenom. Samtal med personal och förtroendevalda. Protokoll finns på pastorsexpeditionen.
KOMPETENSUTVECKLING
I begreppet kompetensutveckling kan läggas många olika beståndsdelar. En viktig sådan är
lärandet. Det är viktigt att all personal får möjlighet att utveckla sig själva och lära nya saker,
att möta kollegor från andra församlingar och ta in intryck från omvärlden. I budgeten finns
5000 kr/anställd anslaget för personalen (förutom cheferna) att delta i utbildningar. Personalen
uppmuntras att söka sig till relevanta kurser. Bl a har några deltagit i universitetskurser inom
ämnena pedagogik, konfirmand pedagogik, konst och ledarskap.
Till kompetensutveckling hör även att vara en lärande organisation. Det handlar om att i vardagen, det vanliga arbetet ta till sig av kunskap och på så vis utveckla sitt arbete.
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SLUTORD
Ett år går väldigt fort och när man ser tillbaka på det är det så oerhört mycket som händer i en
församling. Det vi har med i verksamhetsberättelsen är de stora dragen. För att kunna följa det
som händer är det viktigt att engagera sig i verksamheten och vara med. Ett bra komplement
är också att regelbundet besöka församlingens hemsida och de bloggar som finns knutna till
den.
För framtiden är det viktigt med ett närmare samarbete mellan personal och förtroendevalda.
Personalgruppen är en flexibel och rörlig arbetsgemenskap. Vi har nära mellan att en idé föds
till beslut och handling. Vi ser att en viktig fråga i dagens kyrka är att engagera frivilliga medarbetare i större utsträckning. Inte för att skära ner på personal utan för att utöka verksamheten och kontaktytorna i samhället. Det kräver ett nytt tänkande.
Under 2011 kommer befattningsbeskrivningar för alla anställda att ses över. Ny församlingsinstruktion kommer att tagas fram. Nytt är att kyrkofullmäktige skall behandla den innan
den skickas vidare till domkapitlet. Under 2011 blir det även biskopsvisitation. Den har redan
ägt rum när denna berättelse författas. Den ger möjlighet till nyansatser och inspiration inför
framtiden.
Sådan inspiration och glädje i uppgiften önskar jag er alla förtroendevalda och medarbetare.
Hammarö den 5 maj 2011
Jan-Evert Petersson
Kyrkoherde
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