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INLEDNING
Verksamhetsberättelse för 2011 överlämnas härmed. Som synes är den i år upplagd på ett
annat sätt än tidigare år. Orsaken är den verksamhetsindelning som vartefter kommer att
prägla även budgetarbetet. Det kommer i fortsättningen att vara lättare att koppla samman det
som finns i budget med det som redovisas bl a i verksamhetsberättelsen. Det kommer också
att vara möjligt att ha en bättre kontroll över vad de olika verksamheterna kostar.
Verksamheten har under 2011 präglats av en viss föränderlighet. Något som framgår av de
olika redovisningarna. Det är något som präglar denna tid. Kyrkan måste både följa med i det
som händer och att vara föregångare. Jag tycker att Hammarö församling är ett gott exempel
på både det ena och det andra. Inom diakonin och den skapande verksamheten har ny mark
brutits i kontakter med kommunen och i prövande av nya verksamhetsformer. Körverksamheten söker sig ständigt nya vägar och konfirmandstatistiken ligger mycket bra till
med den satsning på temagrupper som funnits under en del år.
Under året har det förekommit sådant som man inte kunnat förutse innan. Bl a blev det akut
att åtgärda skiffertaket på Skoghalls kyrka. Lars Ekängen uppmärksammade på ett
förtjänstfullt sätt hur det stod till. Beslut togs snabbt, medel ställdes till förfogande och bidrag
söktes av Susanne Rovér. När hösten kom kunde vi öppna kyrkan igen med ett nylagt och
vackert kyrktak.
Bland personalen har det inträffat saker som prövat handlingsförmåga och klarsyn bland
förtroendevalda och tjänstemän.
Hammarö kyrka är fortsatt en mycket uppskattad kyrka både vid ”vanliga gudstjänster” men
också vid kyrkliga handlingar. Vägkyrkan har 2011 besökts av rekordartat många människor
och det ekonomiska resultatet blev gott. I Södra Råda går återuppbyggandet vidare med
kyrkan och hantverkare därifrån besöker gärna Hammarö kyrka för att informera sig om hur
vår kyrka en gång byggdes. Vi gläds åt att man har fått ekonomiska möjligheter att fortsätta
arbetet och studierna kring hur man byggde en kyrka på 1300-talet.
Under året har församlingen anställd Lena Larsson som ny diakon. Lena kommer närmast
från Västerstrands församling i Karlstad. Maria Carlsson har anställts efter Elisabeth Osbeck
Anderson som gått i pension.
En diskussion som förts under året har gällt en ev samlokalisering av kansliet till Hammarö.

H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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1 GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN
Gudstjänst och kyrkliga handlingar
Gudstjänsten
Gudstjänst firas i stort sett varje sön- och helgdag i båda kyrkorna. Vanligtvis är det gudstjänst
kl 11 i Hammarö kyrka och kl 18 i Skoghalls kyrka. Gudstjänsten i Hammarö kyrka har en
liten mer dragning åt gudstjänster enligt handboken medan vi i Skoghall har mer av
temagudstjänster. Mässa (nattvard) firas i stort sett varje söndag i någon av kyrkorna.
Sommartid firas det även friluftsgudstjänster på olika platser på Hammarö. Vi har även
musikkvällar på Hammars gård. De har de senaste åren samlat allt fler deltagare. Körverksamheten är fortsatt mycket livaktig och avspeglar sig på våra gudstjänster.

I Hammarö kyrka har en speciell barnbänk inrättats längst ner i kyrkan. Den har utformats av
Annika Eriksdotter och är mycket uppskattad och ett överraskande inslag för barnfamiljerna.

Kyrkliga handlingar (dop, begravning, vigsel, konfirmation)
Hammarö församling har bra statistik när det gäller de kyrkliga handlingarna. Dessutom har
vi en mycket uppskattad kyrka i Hammarö kyrka. Vi har många dop, begravningar och vigslar
för icke-församlingsbor men även våra församlingsbor vet att sätta värde på våra vackra
kyrkor och duktiga personal.
H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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Kyrkvärdar och gudstjänstvärd
Vi har följande valda kyrkvärdar:
Bengt Sundholm
Erik Gustafsson
Hans Bolin
Ewy Engström
Lena Gomez
Elsa Andersson
Pedro Porta-Hinojosa
Jan-Erik Hager (2012)
Kristina Jansson Ghadiri (time out)
Hederskyrkvärd:
Birgit Holmberg
Gudstjänstvärd:
Johan Silve
Under 2012 planeras en utbildning genomföras i församlingens regi för kyrk- och
gudstjänstvärdarna.

Undervisning
Konfirmander
Under 2011 konfirmerades 102 ungdomar av sammanlagt 191 kyrkotillhöriga ungdomar. Det
innebar att 53 % av de kyrkotillhöriga ungdomarna konfirmerades under 2011. Det var något
lägre än året innan men är inom normalspannet för antalet konfirmander det senaste åren.
De ungdomar som konfirmerades under 2011 erbjöds veckogrupper med olika teman som
skapande, skärgård och sång- och dans samt grupper med mer traditionellt innehåll. Sommargruppen fick ställas in på grund av många slutade i gruppen så att det blev för få kvar. Samtliga veckogrupper åkte på ett gemensamt läger ned till Gransnäs ungdomsgård som ligger strax
utanför Aneby i Småland.
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 konfirH 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 11

3

mandledarna är också värdefull hjälp i grupperna och fungerar som en viktig länk mellan oss
vuxna och konfirmanderna.

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 2011 har vi haft 5
grupper med spädbarnsrytmik. Två
tillfällen på måndagar på familjecentralen och tre 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 1,5
tim.
I maj och i december gör vi besök på Gunnarsskärsgården och sjunger för de boende. Ungefär
25 barn med mammor och ibland även syskon brukar komma till ömsesidig glädje.
H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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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
1,5 tim 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.
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.
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 12 – 15 st barn.
H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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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.
Skapande Verkstad/Öppet Hus (10-13 år)
Mellanstadieelever åk 4 tom åk 7 träffas på Arken på måndagseftermiddagar under 2,5 tim
och skapar, bakar, spelar spel, äter mellanmål och umgås. Verksamheten startade på prov
hösten 2011 och blev en stor succé med ca 60 besökare/tillfälle. Skapande Verkstad/Öppet
Hus är en öppen verksamhet dit besökarna inte behöver anmäla sig och kan under de 2,5 tim
komma och gå när det passar.
Kyrkan på familjecentralen
På familjecentralen finns Hammarö församling med i den öppna förskolan och
spädbarnsrytmiken (se ovan). Viss tid 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 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: ”Mörmogård 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”.
Arken:

5 st grupper Spädbarnsrytmik.
3st grupper Småbarnsång
2 st Barnsång

H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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Öppet hus
Kyrkis/Miniorer
Juniorer
Tjejgrupp
Skapande Verkstad/Öppet Hus
Familjecentralen:

2 st Spädbarnsrytmik
Kyrkan på familjecentralen

Ungdomsverksamhet
Hammarö församling har en livaktig avdelning av Svenska Kyrkans Unga (SKU). De träffas
varje torsdag på Arken. Ledare är Daniel Hjelm/Lottis Brohede och Tomas Frylmark.
Ungdomarna deltar i stiftets olika arrangemang och läger verksamhet och är en stor tillgång
för församlingen.

Skolkyrka
Skolkyrkoarbetet 2011 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. Skolorna har överlag en positiv inställning till kyrkan och det är viktigt att vi
vårdar den relation vi byggt upp.
På Hammarlundens och Mörmoskolans högstadier har skolpräst och församlingspedagog regelbundet varit på besök under veckorna för att finns till för ungdomarna.
Varje skola och förskola inom Hammarö kommun har tillgång till en präst som finns med i de
stödgrupper som finns på de flesta skolorna och förskolorna. Arbetet består dels i att dela med
sig av kunskaper och erfarenheter i mötet med barn i kris, men också att aktivt gå in och arbeta när en kris uppstår. Under året som gått har tyvärr ett par barn dött och några föräldrar likaså. Alla familjerna ha haft kontakt med någon av församlingens präster.

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 11

7

Studiegrupper
I församlingen har vi en studiegrupp som fortsätter år efter år. Jan-Evert Petersson samlar en
grupp pensionärer i en samtalsgrupp varannan torsdag förmiddag i Skoghalls församlingshem.
Det är ett samarbete med SPF som funnits i cirka 20 år.

Diakoni
Diakoni är ett mångskiftande arbete. Diakoni bygger på relationer och måste därför pågå
kontinuerligt och ett strategiskt mål är att höja det diakonala medvetandet i Hammarö
församling.
Enskilda samtal är en viktig del i arbetet. Samtalen sker på min exp., genom besök i hemmet,
servicehusen. Även telefonsjälavård förekommer.
Sorgegrupper: Inbjudan 3 ggr/år. Samtal och gemenskap. (Jan-Evert P. Lena L.)
Arbetskrets: v.v. måndag. En grupp glada damer som träffas två ggr/mån. Ansvarar för våroch höstförsäljning i församlingshemmet. Pengar som kommer in går till olika välgörande
ändamål. (Jan-Evert P., Lena L.)
Besöksgruppen: 3-4 ggr/år. Ansvarar för
uppvaktningar, blommor till jul och 75års kalaset.
Småttinggruppen: 6 tillfällen då vi träffade nyblivna föräldrar. Vi pratade om hur
det är att vara nybliven förälder med dess
bekymmer och glädjeämnen. Vi hade gäster från Insolvens (ekonomi).
Hushållningssällskapet (bra mat för små
barn) Barnsäkerhet, Sjuksköterska (barnsjukdomar, utslag etc.) (Ylva, Lena L.)
Inspirationscafé: 4ggr/år Församlingshemmet. Andakt, underhållning, föredrag, servering, samvaro. (Annika E.,
Lena L.)

H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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Väntjänsten: deltar 1 ggr/mån
i ”stormöte”
Frivilliggruppen: 14 kvinnor
och män som på olika sätt
hjälper till. T.ex. bakar till
olika evenemang i församlingen. ”Storbak” sker till Vägkyrkan, sjunger på servicehusen, kreativ verksamhet
(väver, målar, fotograferar,
pysslar ) på Björkhagsgården,
servering till olika evenemang.
Björkhagsgården: 1 ggr/mån. , sång o musik (kantor, frivilliga, Lena L.)
Björkhagsgården: 2 ggr/mån då vi väver, målar, pysslar etc. (Annika E., frivillig, Lena L.)
Gunnarskärsgården: varje vecka andakt, sång, musik etc. (präster, diakon)
Björkebo: 1ggr/ mån. Andakt, servering, underhållning. (frivilliga, Lena L., Ylva Alsterlind)
Sätter: 4-5 ggr/ år Servering, underhållning (Väntjänsten, frivilliga, kör, kantor, Lena L)
Nätverk: Samarbete med diakonkolleger i stiftet ang. frivillighet, barnfattigdom.
Samarbete med kommunen. Träffpunkten ett projekt på Björkebo för människor i ålder 65+
där man kan träffa andra personer och umgås. Dagverksamheten är öppen månd – torsd. Mellan kl. 10.00-14.00. På dagverksamheten finns möjlighet att äta lunch. Kyrkan ansvarar torsdagar. (Ylva A., Lena L.)

MISSION
Internationella gruppen (IG)
IG handhar vårt internationella arbete, miljöfrågor, Fair Trade och insamlingsverksamhet.
Under året blev Hammarö församling Fair Trade-församling och under 2012 kommer vi att
miljödiplomeras.

H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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Ekumenisk verksamhet
Se under samverkan.

Café Träffen
Café Träffen är en mötesplats för svenskar och invandrare. Inslaget svenskfödda har under
åren minskat men behovet finns där ännu. Verksamheten huserar i ungdomslokalerna under
pastorsexpeditionen i Skoghall. Från personalen finns Maria Hallén och Lena Larsson.

Vägkyrkan
2011 gjordes en stor omorganisation av vägkyrkan. 8 skolungdomar anställdes och ordinarie
personal ledde arbetet. För projektet stod Annika Eriksdotter och Ylva Alsterlind. Ny meny
och fint väder gjorde också att resultatet denna sommar strålade i kapp med solen.

3 ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET
Kulturverksamnet
Skapande verksamhet
Under	
  2011	
  genomfördes	
  7	
  Lördagar	
  i	
  ateljén	
  (en	
  generationsöverskridande	
  verksam-‐
het)	
  och	
  under	
  hösten	
  Inspirationscaféer,	
  läs	
  mer	
  under	
  diakoniverksamhetsberättelsen.
Under	
  hösten	
  startade	
  jag	
  och	
  Ylva	
  också	
  en	
  ny	
  skapande	
  verksamhet	
  för	
  barn	
  –	
  Skapan-
de	
  verkstad-öppet	
  hus	
  för	
  mellanstadiebarn	
  och	
  elever	
  från	
  årskurs	
  7.	
  Vi	
  Hick	
  ett	
  fantas-‐
tiskt	
  gensvar	
  med	
  många	
  besökare,	
  läs	
  mer	
  
under	
  barnverksamhetens	
  verksamhetsberättelse.
H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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Utställningar	
  2011
I	
  februari	
  besökte	
  en	
  grupp	
  Hammarö	
  kyrka	
  och	
  lät	
  sig	
  inspireras.	
  Gruppen	
  skapade	
  se-‐
dan	
  i	
  olika	
  material	
  och	
  resultatet	
  blev	
  årets	
  sommarutställning	
  på	
  Hammarsgård:	
  
Hammarö	
  kyrka	
  inspirerar.
I	
  februari	
  hade	
  skapande	
  konHirmanderna	
  en	
  utställning	
  med	
  Mormors-	
  och	
  farmorsbil-
der	
  i	
  Skoghalls	
  kyrka.	
  Gruppen	
  skapade	
  bilderna	
  efter	
  att	
  ha	
  tagit	
  del	
  av	
  en	
  föreläsning	
  
med	
  Monica Sjögren Nordgren som berättade och visade bilder ur sin bok ”Sankta
Anna, Jesu mormor”.
Vid	
  Allhelgonahelgen	
  visade	
  fotokonHirmander	
  bilder	
  under	
  temat:	
  Det	
  vackraste	
  jag	
  vet,	
  
på	
  Hammarsgård.	
  
Före	
  jul	
  sammanställde	
  jag	
  en	
  utställning	
  om	
  julkrubban	
  i	
  Konsthallen,	
  Hammarö	
  biblio-‐
tek.	
  I	
  utställningen	
  Ankomst	
  medverkade	
  ett	
  antal	
  konstnärer	
  från	
  Värmland,	
  ungdomar	
  
från	
  SKU	
  skapade	
  en	
  julkrubba	
  i	
  lego,	
  du	
  kunder	
  också	
  se	
  julkrubbor	
  av	
  olika	
  återvin-‐
ningsmaterial.	
  Barn	
  från	
  förskoleklass	
  upp	
  till	
  årskurs	
  6	
  i	
  Hammarö	
  kommun	
  bjöds	
  in	
  till	
  
guidad	
  visning	
  
och	
  workshop,	
  de	
  Hick	
  bygga	
  egna	
  julkrubbor	
  av	
  gamla	
  leksaker.	
  Gensvaret	
  var	
  oerhört	
  
positivt,	
  340	
  barn	
  kom	
  och	
  tog	
  del	
  av	
  budskapet	
  om	
  Jesu	
  födelse.
Välkommen	
  att	
  följa	
  den	
  skapande	
  verksamheten	
  i	
  församlingen	
  på	
  kreativabloggen,	
  se	
  
församlingens	
  hemsida.
/Annika	
  Eriksdotter,	
  konstnärlig	
  ledare

Pilgrim

	
  

•

Under	
  konHirmandlägret	
  i	
  Gransnäs	
  i	
  Småland	
  företogs	
  den	
  4	
  februari	
  en	
  pilgrim-‐
svandring	
  till	
  Askeryds	
  kyrka.	
  30	
  personer	
  deltog.	
  I	
  kyrkan	
  hölls	
  en	
  pilgrimsan-‐
dakt.

•

2011	
  års	
  utställning,	
  Pilgrimens	
  kors	
  och	
  stav,	
  i	
  Pilgrimskapellet	
  riktade	
  sig	
  både	
  
till	
  barn,	
  pilgrimsmemory,	
  och	
  vuxna.	
  

•

Den	
  7	
  maj	
  genomfördes	
  en	
  pilgrims/tipspromenad	
  i	
  Hammarö	
  kulturbygd,	
  dagen	
  
avslutades	
  med	
  en	
  pilgrimsandakt	
  i	
  kyrkan.

•

En	
  lördag	
  i	
  juli	
  träffades	
  en	
  grupp	
  under	
  temat	
  Friluftsbroderi.	
  Dagen	
  inleddes	
  
med	
  en	
  inspirationsvandring	
  i	
  Kulturbygden.	
  

•

Läs	
  gärna	
  mer	
  på	
  kreativabloggen	
  under	
  etiketten	
  Pilgrim.
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Körverksamhet
Anna-Karin Högberg

Jag leder kören Viva Voce som under året haft två mycket trevliga, utvecklande och
sammansvetsande körhelger.
Den första i januari på Dömle med en sångpedagog. Körimprovisation i syfte att bli trygga
som körmedlemmar, att våga släppa loss och upptäcka vilka inneboende resurser var och en
har stod på schemat. Sedan hade vi en underbar helg i september ute på Lurö där vi jobbade
på höstens program och umgicks. Kören har utvecklats väldigt mycket under de sista åren och
det är en fröjd att arbeta med dem.
Två musikgudstjänster som jag vill nämna är dels Vårkonserten den 19 maj. Temat denna
gång var ”Vatten” och sångvalet gick mycket åt pop-hållet till med sammanlänkande texter. Vi
vill ge både öra och öga någonting, så det blir allt oftare att vi rör oss i koret och använder
någon enkel rekvisita. Denna gång blev det tyger i regnbågens alla färger.
Sedan vill jag nämna Musik- och fredsgudstjänsten i Skoghalls kyrka den 4 dec.
Vi sjöng adventssånger med fredstema. Utnyttjade kyrkorummet på ett fint sätt. Återigen
visade kören att de är väl värda att lyssnas på!
Fyra välbesökta musikcaféer på Hammarsgård av skiftande slag anordnades under juli månad
samt Hammarönoten, en slags församlingsafton ca 4 ggr/ termin med olika programpunkter.

H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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Birgitta Ekängen
Under 2011 har jag tjänstgjort vid gudstjänster i Skoghalls och Hammarö kyrkor enligt det
rullande schema som vi kantorer gjort upp.
Jag har tjänstgjort vid förrättningar på vardagar och på helger såsom begravningar, dop och
vigslar. I det arbetet har också ingått att repetera med ev. sångsolist eller instrumentalist innan
förrättningen (både i god tid innan såväl som strax innan).
I mitt arbete ingår att leda tre körer; två barnkörer, Småfåglarna 5-6 år och Sångfåglarna 7-10
(11, 12) år och Hammarö kyrkokör.
Körerna medverkar regelbundet vid gudstjänster och vid andra tillfällen. Barnkörerna främst
vid familjegudstjänster, kyrkokören vid större högtider t ex under julen och påsken men även
andra söndagar.
I september 2011 firade Hammarö kyrkokör 80-årsjubiléum med en konsert i Hammarö kyrka. Tema för konserten var ”De fyra elementen – jord, vind, eld och vatten” vilket körsångerna fick illustrera.
Jag har också varit på besök i konfirmandgrupper för att sjunga med konfirmanderna och berätta om vår psalmbok.
Tisdagar och torsdagar har jag (vissa veckor enligt schema) medverkat vid andakter och
sångstunder på äldreboende och sjukhem.
Var tredje vecka tjänstgör jag vid morgonmässa i Skoghalls kyrka.
I arbetet finns naturligtvis tid för egen övning och förberedelser inför gudstjänster och förrättningar, inte minst planering för kommande körrepetitioner.
I stort är arbetet som kantor i Hammarö församling ett mycket omväxlande och varierande
arbete. Ett arbete som jag trivs mycket bra med och där jag känner att jag kan utvecklas men
även utveckla arbetet på många plan.

Maria Carlsson
Under år 2011 har jag jobbat 100% som kantor, med förrättningar som begravningar, dop och
vigslar, gudstjänster, konfirmander. Skoghalls kyrkokör har ingått i min tjänst, även Messengers (ungdomskör).
Under våren var jag med på konfirmandlägret vid Gransnäsgården som kantor, där jag samarbetade med Johanna Hedström som ledde konfirmanderna i rörelse och dans.
H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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Mot slutet av året fick jag även ta över Nova Cantica, för att få ihop övningstider så övade vi
var tredje helg, när det var min arbetshelg. Vi jobbade till julkonserten på trettondagen, som vi
hade gemensamt med Skoghalls kyrkokör.
Från hösten 2012 ska Nova Cantica ha övningstider på tisdagkvällar.

Musikgudstjänster/konserter
Se under kantorernas verksamhetsberättelser

Krisberedskap
POSOM
Maria Hallén är församlingens kontaktperson i POSOM.

Skolornas krisgrupper
Så gott som varje skola och förskola inom Hammarö kommun har tillgång till en präst som
finns med i de stödgrupper som finns på de flesta skolorna och förskolorna. Förutom att bygga upp en relation till skolorna för att på ett naturligt sätt vara behjälplig i svårare situationer
så består arbetet i att vara en resurs med kunskap och erfarenhet av mötet med barn och vuxna
i sorg liksom också att vara en aktiv del i arbetet kring enskilda elever, föräldrar och personal
när något trauma uppstått. Under året som gått har tyvärr ett par barn dött och några föräldrar
likaså. Alla familjerna ha haft kontakt med någon av församlingens präster.
Som en naturligt del i stödfunktionen finns präst och församlingspedagog kontinuerligt närvarande ett par gånger i månaden på Hammarlundens och Mörmoskolans högstadier.
Äldreboende
Se under diakoni

Samverkansaktiviteter
Familjecentralen
Se under barnverksamhet

H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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Ekumenik
Sedan länge finns ett gott samarbete med Missionskyrkan på ön. Varje termin hålls flera
ekumeniska gudstjänster i både Hammarö och Skoghalls kyrka samt i Missionskyrkans
Lövnäskyrka. Under sommaren firas ekumenisk friluftsgudstjänst. Vidare kommer
Missionskyrkans medlemmar regelbundet till gudstjänst i Hammarö eller Skoghalls kyrka
eftersom Lövnäskyrkan inte har möjlighet att hålla gudstjänst varje söndag.
När en ekumenisk gudstjänst hålls i Hammarö eller Skoghalls kyrka predikar en pastor från
Missionskyrkan och när gudstjänst firas i Missionskyrkan predikar präst från Hammarö
församling. Musiken brukar värdförsamlingen stå för genom tjänstgörande kantor och ev kör
eller solist. Ofta fortsätter gemenskapen efter gudstjänsten genom att det bjuds kyrkkaffe.
Traditionellt brukar året börja i ekumenikens tecken. Så skedde också år 2011. På
nyårsdagens kväll inleddes året med sång, predikan och bön i en Nyårsgudstjänst i Skoghalls
kyrka.
Vidare fortsatte ekumeniken genom samtal med Missionskyrkans representanter och präster
från Hammarö församling samt med biskop Esbjörn Hagberg med följe under
biskopsvisitationen den 15 februari. Under en kväll i församlingshemmet Arken utbyttes
tankar om samarbete och engagemang när det gäller kristen verksamhet på Hammarö.
Representanterna för församlingarna var överens om att samarbetet är gott och att det ska
fortsätta. Dock lever vi i en tid av förändring och därför behövs samtal om hur arbetet ska
utvecklas på sikt.
På Fastlagssöndagen hölls en ekumenisk festmässa i Hammarö kyrka.
Under Valborgsmässoaftonens kväll sjöng, traditionsenligt, en kör från Hammarö församling
under ledning av Birgitta Ekängen, vid Valborgsmässofirandet vid Lövnäskyrkan.
På midsommardagen hölls ekumenisk friluftsgudstjänst i Svenshult.
Under höstterminen hölls bl a en ekumenisk mässa i Skoghalls kyrka på söndagen före
domsöndagen.
Den 2 advent firades traditionellt ekumenisk adventsgudstjänst i Lövnäskyrkan.

Hammarö kommun
Se under diakoni

H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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5 STYRNING OCH LEDNING
Styrningsfunktionen
Förtroendeorganisationen
En ny organisation har under året sjösatts där tydligheten vad gäller ledning och styrning
blivit bättre. Till följd av Kyrkoordningens nya bestämmelser har kyrkoherden fått en
tydligare ledningsfunktion. Kyrkofullmäktige är beslutande organ. Kyrkofullmäktige utser
kyrkoråd och kyrkogårds- och fastighetsnämnd. Under kyrkorådet finns ett AU som
beredande organ. Personalen är indelad i tre sektioner; Församling - Service - Kyrkogård.
Kyrkogårdsföreståndaren har delegation från kyrkoherden.

Anställda
Följande har varit tillsvidareanställda under 2011:
Kyrkoherde Jan-Evert Petersson
Komminister Maria Hallén
Komminister Tomas Frylmark
Komminister Regina Piscator
Diakon Lena Larsson
Kantor Anna-Karin Högberg
Kantor Birgitta Ekängen
Kantor Maria Carlsson
Kyrkokamrer Susanne Rovér
Assistent Birgitta Hed
Assistent Milena Andersson (senare Kyrkogårdsföreståndare)
Informatör Johanna Hedström
Kyrkvaktmästare Bo Hagberg
Kyrkvaktmästare Lars Ekängen
Kyrkvaktmäsgare Susanne Jacobsson
Kyrkvaktmästare Maria Lundin (pension under året)
Kyrkvaktmästare Mimmi Johansson (halva året kyrkogårdsvaktmästare)
Kyrkogårdsföreståndare Christer Sveder
Kyrkogårdsvaktmästare Tomas Bodén
H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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Kyrkogårdsvaktmästare Roger Anderss
Kyrkogårdsvaktmästare Roland Andersson (2012)
Konstnärlig ledare Annika Eriksdotter
Församlingspedagog Gunn Sandström (pension under året)
Församlingspedagog Maggan Carlsson
Församlingspedagog Lottis Brohede
Assistent i församlingsarbetet Inger Lundgren
Assistent i församlingsarbetet Ylva Alsterlind
Anna Lind
Anders Levin

Ledningsfunktionen
Kyrkoherden
Med den nya organisation som kyrkofullmäktige antagit har styr- och ledningsfunktionerna
blivit tydligare. Kyrkoherden utövar ledning över all verksamhet men har delegerat
kyrkogårdsverksamheten till kyrkogårdsföreståndaren. Kyrkoherden är också ledamot i
kyrkorådet och föredragande i AU och kyrkogårds- och fastighetsnämnd.
Ledningsfunktionen utövas genom arbetsplatsmöten varje vecka men där hela personalen
(även kyrkogårdspersonalen) finns med en gång per månad. En ledningsgrupp finns bestående
av Susanne Rovér, Milena Andersson, Regina Piscator (vald av personalen) samt
kyrkoherden. Mötena hålls företrädesvis samma dag som kyrkorådet sammanträder.
I budget finns medel anslaget för fortbildning. Att personalen fortbildar sig är nödvändigt för
att verksamheten skall hålla hög kvalitet. Därför uppmuntras personalen till fortbildning.
Medarbetarsamtal hålls varje höst och lönesamtal på våren när löneförhandlingarna är klara.
Det är bra att hålla isär de båda samtalen.

6 STÖDJANDE VERKSAMHET
Kansliet med ekonomi
Under 2011 har fokus lagts på att hitta en bra struktur arbetsmässigt med tydligare
fördelningar och ansvarsområden. För att minska vår sårbarhet vid sjukdom eller annan
frånvaro har man inlett samarbeten kring olika områden, exempelvis lönehanteringen, som
H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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numer samkörs av två personer varje månad. Vad gäller hanteringen av telefon, kondoleanser
och andra bokningar stöttar församlingens informatör upp med en viss tid varje vecka, vilket
ger utrymme för en högre flexibilitet.
Arbetet med den interna kontrollen av alla inkommande fakturor har fortlöpt och
målsättningen under 2012 blir att på ett mer strukturerat sätt gå igenom den ekonomiska
uppföljningen löpande med samtliga verksamhets- och budgetansvariga.
Under hösten genomfördes en tidsmätning som skall ligga till grund för den nya
verksamhetsindelning som skall genomföras i budget för 2013. Den stora förändringen blir att
personalkostnader fördelas ut på respektive verksamhet för att bättre kunna mäta kostnader i
varje verksamhet. Den nya verksamhetsindelningen presenterades av kyrkokansliet 2010 och
syftar till att särskilja den grundläggande uppgiften – fira gudstjänst, bedriva undervisning
samt utöva diakoni och mission. Detta blir församlingens viktigaste redskap för att underlätta
styrning genom att planera och analysera verksamhetens faktiska kostnader.

Information
Det informativa arbetet i församlingen har under 2011 framför allt handlat om att
-

föra ut information om verksamheten (tidningar, informationsmaterial, social
media, utställningar* m.m.)
-

uppdatera, utveckla, och hålla församlingens hemsida levande

-

tillverka affischer och informationsmaterial

-

vara en resurs och stöd för personalen i det informativa arbetet

-

dokumentera verksamheten, framför allt i bild

* Utställningar om konfirmand- och körverksamheten i Biblioteket, Folkets Hus. Förberedande arbete inför utställning om församlingens verksamhet (januari 2012) i biblioteket.

Va k t m ä s t e r i
Hammarö kyrka

I 2010 års verksamhetsberättelse lovade jag en fortsättning på det dramatiska års slutet i
Hammarö kyrkas källare, ni kommer ihåg att det sprang läck i hi-fog anläggningen. Nå väl
här kommer den.
Anläggningen driftsattes den 29 dec. 2010

H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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Krångel i princip varje dag,i början på januari. Matti från hi-fog kom den 11 jan. bytte 3 st.
manometrar. Samma dag åter ett fellarm tid 22:30, återställt, cirka 02:30 nytt larm börjar bli
lite trött på det nu. Det finns ju lite annat att göra också.
Larmen av löser varandra i februari också, totalt 7 st. Hi-fog killarna här, nu äntligen verkar
det funka. Larm infernot drar igång igen i mars, 4 larm denna månad. Bara att åka och återställa. Blom från hi-fog kommer den 4 april, kompletterad anläggningen med en kompressor.
Allt lugnt resten av året, verkar som anläggningen tappar trycket på nått vis, lösningen verkar
vara kompressorn.
Annars löper året på som vanligt , det blir för min del ca: 100 begravningar, 40 talet dop,lite
vigslar och urnnedsättningar. Normalt alltså.
Ett rum på hammars gård renoveras.
30 sept. har årskontroll på vårt brandlarm, allt iordning, enl. Siemens.
Mimmi börjar hos oss i november, funkar mycket bra tycker jag.
Året börjar lida mot sitt slut, innehållande många fina gudstjänster i kyrkan, och har vi varit
riktigt snälla så kommer nog tomten också.
Bosse Hagberg

Skoghalls kyrka med kansli och församlingshem
Det stora som hände vid Skoghalls kyrka var renoveringen av kyrktaket.
Det startade i april 2011. Den som fick jobbet var Bygg- och skiffertaksteknik
i Grythyttan. Jobbet flöt på i sakta mak utan några större problem.
I samband med detta så passade vi på att spruta in isolering uppifrån nock med
ecofiber från Isolar. Det fattades väldigt mycket i några fack! Nytt snörasskydd
blev tillverkat av Saxhyttans industrier. Det låga taket över församlingshemmet
kom med av bara farten som var lagt på läkt, som är helt fel enligt experterna!
Jobbet var besiktat och klart 20/10- 2011 av Curt Björk som var vår
kontrollant och tillika besiktningsman.
Medan kyrkan ändå var stängd pga takarbetet så passade vi på att få
belysningen inne i kyrkan renoverad . Dom polerades, lackades, elmontering
med nya ledningar och nya lamphållare. Dessa jobb ufördes av Fong
Gelbgjuteri i Gränna. Pastorsexpeditionen fick i gamla delen installerat ett
H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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fläktsystem av PT- ventilation pga att där
fanns ingen ventilation!!! En
utredning av pastors håller på!!! Ny
golvbrunn blev insatt i fläktrummet!
Förövrigt är det det vanliga med städa, röja,
skotta kratta, klippa, putsa som gäller!
Lars Ekängen

H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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Arken 2011
Ny dörröppnare installerad vid huvudingången , eldriven handikappanpassad.
Ny fasad belysning uppsatt nedanför våran Ark.
Det har kommit upp ett nytt yttertak på baksidan .
Cirkulationspumpen för värmen är utbytt.
SBA-arbetet påbörjades med en kurs för all personal.
En anslagstavla för utomhus bruk inköptes , den sitter ute på väggen
Vid huvudingången med belysning.
Under tidig vår iordningställdes mycket smått som stort, både utomhus
Och inne inför Arkens 20års jubileum.

8 B E G R AV N I N G S V E R K S A M H E T
Kyrkogården
2011 hade Hammarö kyrkogårdsförvaltning 3274 gravplatser varav 2522 st. är upplåtna och
480 gravplatser är disponibla för upplåtelse.
Under året har det varit 133 gravsättningar på våra kyrkogårdar fördelat på följande: 47 urnor, 16 kistor och 70 gravsättningar i minneslund.
Under året har ytterligare 1 urnring anlagts samt 1 urnring öppnats på kvarteret Björken med
totalt 15 st. nya gravplatser och samtliga utom 2 st. gravplatser har upplåtits under året.
Under året har förvaltningen haft skötselåtagande på 605 gravplatser. Blommorna som inköptes under året höll hög kvalitet.
Vintern i början på året var både snörik och kall vilket resulterade i stora driftskostnader för
snöröjning och uppvärmning av lokaler.
Stormen under hösten tog även några av träden på Södra kyrkogården, så vi fick lägga en del
kraft på röjning och städning. Dess bättre blev det inga stora skador inne på kyrkogården.
På Norra kyrkogården har arbetet med utbyte av Tujahäck påbörjats. Häckarna på berörda
kvarter är borttagna och våren 2012 planteras ny häck.
Utanför Hammarö kyrka är milstenen på plats.
En begagnad elbil har köpts in, så nu förfogar förvaltningen över 5 st. elbilar. Att använda elbilar i vår dagliga verksamhet är skonsamt både för vår personal och vår miljö, dessutom är
underhålls- och driftskostnaderna låga på dessa fordon.
H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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Personalstaben har under året varit 1 kyrkogårdsföreståndare 100%, 1 administratör 50%, 2
kyrkogårdsarbetare 100%, 1 kyrkvaktmästare / kyrkogårdsarbetare 100% ( varav 50% på förvaltningen), 7 st säsongsanställda kyrkogårdsarbetare 100% under 6 månader, samt ett antal
korttids- och semestervikarier.
Under året har en
säsongsanställning
omförhandlas till en
helårsanställning
med kombinerad
tjänst, 6 månaders
kyrkogårdsarbete
och 6 månaders
kyrkvaktmästartjänst som då utgör
en anställning på
100% för en person.
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden har under året sammanträtt 5 ggr samt genomfört en
studieresa till Arvika kyrkogårdsförvaltning. Studieresan syftade till att få en inblick i arbetet
med kulturhistorisk inventering av kyrkogårdar då vi under 2012 tänker starta upp ett sådant
projekt.
Under 2011 har skiffertaket på Skoghalls kyrka och församlingshem lagts om. Takkronorna i
Skoghalls kyrka har nedmonterats, rengjorts och polerats. Infästningarna till armaturerna har
också justerats.
Pastorsexpeditionen har haft en vattenskada i källaren som inneburit att de lokalerna periodvis
under året inte kunnat användas för verksamheter. Två toaletter har renoverats och en ventilation installerats i den gamla delen av expeditionen.
I kyrkogårdsförvaltningens lokal har fönstren bytts ut.

H a m m a r ö f ö r s a m l i n g!
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SLUTORD
Detta är förhoppningsvis sista gången kyrkofullmäktige får en separat verksamhetsberättelse
och ett separat bokslut. I och med verksamhetsindelningen kommer dessa nästa år att samköras. Årets verksamhetsberättelse är det första tecknet på detta.
Under 2011 har många oväntade saker hänt som blivit dyra för församlingen. Till det goda
med det som hänt våra fastigheter hör ju att vi nu har väl rustat när det gäller kyrkorna. I
budgeten för 2013 får vi ta ställning till hur vi skall gå vidare med det som återstår. Det är
bland annat taket på Hammars gård som behöver läggas om, värmen i Skoghalls kyrka som
behöver ses över så att det inte drar så höga kostnader och slutligen den samlokalisering som
initierats av kyrkorådet.
Under en del år har vi haft en del pensionsavgångar som också gjort att vi kunna se över personalsituationen och kanske även ange annan inriktning på verksamheten. Detta gäller alla tre
verksamhetsområdena.
Som ett forskningsprojekt studerar jag medarbetarskap inom olika organisationer. För att ett
företag skall vara framgångsrikt är en viktig beståndsdel att man har ett bra och myndigt medarbetarskap. Det är något att alltid sträva efter och arbeta med. Med det i åtanke vill jag
tacka förtroendevalda för gott samarbete och medarbetarskap under 2011.

Hammarö den 7 maj 2012

Jan-Evert Petersson
Kyrkoherde
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