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1. Inledning
2014 var ett år med gamla och nya aktiviteter och mötesplatser. Under året startades läxläsningshjälp
på Lillängsskolan, öppen dagverksamhet i Skoghalls centrum med namnet ”Cleveträffen”,
integrationsarbete där unga som är nya i Sverige mött unga svenskar samt sommarkollo en vecka i
juni för mellanstadiebarn. Under advent och jul pågick för första gången en levande julkalender.
Samtidigt har de flesta av våra invanda verksamheter fortsatt. Barn, ungdomar och vuxna i olika
åldrar har träffats och fått möjlighet till gemenskap och fördjupning.
Mötesplatserna har varit många och många människor har mötts. En stor och spännande mötesplats
ägde rum under Kristi Himmelsfärdshelgen då Hammarö församling deltog i Karlstads stifts projekt
”Världens Fest”. Ideella, förtroendevalda och anställda medverkade på olika sätt i gudstjänster,
evenemang och med praktiskt funktionärsarbete. En lokal händelse var pilgrimsmässan och
pilgrimsvandringen med nästan ett hundra deltagare som ägde rum mellan Hammarö kyrka och
Vikenkyrkan i Karlstad.
Vardagsarbetet och de större helgerna och händelserna har gett 2014 en hoppfull rytm. Vi går
tillsammans vidare in i framtiden, lyssnande och bedjande och fyllda av förväntan.
/ Regina Piscator, kyrkoherde

2. Grundläggande uppgiften
2.1 Gudstjänst och kyrkliga handlingar – dop, begravning, vigsel, konfirmation
Gudstjänsterna är församlingens innersta där människor i olika åldrar hämtar kraft och näring för sitt
liv.
Hammarö församling har ett varierat gudstjänstliv. På söndag förmiddagarna i Hammarö kyrka är det
i regel mässa och en mer traditionell gudstjänst. Ofta medverkar någon av församlingens vuxen- och
barnkörer eller solist och musikgrupp i förmiddagsgudstjänsten. Ungefär en gång i månaden har det
varit gudstjänst för små och stora. Vid några tillfällen har ”spädbarnsrytmiken” medverkat. Cirka en
gång i månaden är det ekumenisk gudstjänst med Lövnäskyrkan (Equmeniakyrkan), ett värdefullt
samarbete.
I Skoghalls kyrka är det oftast en gudstjänst kl 18 på söndagar. I Skoghall har det varit
temagudstjänster som ofta tagit upp aktuella frågor, t ex ”Stilla ro”, ”Taizé”, ”Frälsarkransen”,
”Ungdomsmässa”, ”Miljö”, ”Internationell” etc. Det har också varit en gudstjänst om Dan
Andersson med dikter och sånger av honom.
Den nya kyrkohandboken har använts under året för att pröva nya formuleringar och ny musik.
2.2 Undervisning
2.2.1 Konfirmation
Under år 2014 konfirmerades 81 ungdomar av sammanlagt 176 kyrkotillhöriga. Detta motsvarar 46%
av de kyrkotillhöriga ungdomarna och 45% av samtliga ungdomar (180 st) i Hammarö församling.

De ungdomar som konfirmerades 2014 erbjöds veckogrupper med tema ”Salt & lakrits”, ”Mänskliga
rättigheter”, ”Skapande/foto”. Utöver veckogrupperna erbjöds konfirmation som i huvudsak var
lagd till sommaren på temat ridning. Samtliga konfirmandgrupper åkte på läger. Mänskliga
rättigheter, skapande/foto och ridning var på Rättviks stiftsgård och Salt och lakrits var till Flämslätts
stiftsgård.
Under året deltog ett antal ungdomar, mellan 15-19 år, som unga ledare i konfirmandverksamheten.
Dessa unga ledare är en värdefull del av konfirmandarbetslaget och fungerar som en viktig länk
mellan konfirmander och vuxna.
Församlingen har under 2014 inbjudit samtliga ungdomar som har möjlighet att konfirmeras 2015 till
konfirmandevent vid två tillfällen. Första tillfället var på Skoghalls Folkets hus där det bjöds på bio.
Andra tillfället på Arken som upptakt för konfirmandåret. Dessa event hade som syfte att visa på vad
konfirmationen innebär.
Församlingens konfirmandverksamhet 2014 har utvärderats med hjälp av Kyrkokansliets
konfirmandenkät. Konfirmanderna är över lag mycket nöjda med sin konfirmand tid.
2.2.2 Skolkyrka
Skolkyrkoarbetet 2014 har bestått av en rad olika delar. Förskolorna och skolorna har besökt
församlingens 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 påskspel medan de
äldre barnen varit på allhelgonasamling, adventssamlingar, luciafirande och skolavslutningar inför julrespektive sommarlov. Skolorna har överlag en positiv inställning till kyrkan och det är viktigt att
vårda den relationen.
På Hammarlundens och Mörmoskolans högstadier har skolpräst och församlingspedagog
regelbundet varit på besök under veckorna för att finnas för ungdomarna.
Under 2014 stängdes Hallersruds skola ned och Bärstaskolan öppnade. Kontakten med församlingen
fortsätter som förut, rektorn är den samma, många lärare kommer från Hallersruds- och
Hammarlundens skola så det finns goda förutsättningar att fortsätta de traditioner som finns
uppbyggda sedan tidigare.
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.
2.2.3 Barnverksamhet
Barnverksamheten i Hammarö församling har främst varit förlagd till församlingshemmet Arken
med veckovisa grupper som sträcker sig över terminerna. Grupperna har varit babyrytmik - för barn
0-6 mån med förälder (2 grupper), småbarnsrytmik - fortsättning på babyrytmiken (2 grupper), babycafé
- gemenskap och umgänge för baby upp till 1 år med förälder, babymåleri – skapande verksamhet för
baby och förälder, samt öppet hus - för barn i förskoleåldern. För de lite äldre barnen har man erbjudit
samvaro, gemenskap och olika aktiviteter i ”Minikyrkis” (5-6 år) och ”Kyrkis” (7-9 år), samt After school
för mellanstadiet.

På familjecentralen, Mörmogård, finns Hammarö församling representerad i den öppna förskolan
och spädbarnsrytmiken, två heldagar i veckan, samt i en rytmikgrupp. Familjecentralen är ett
samarbete mellan Hammarö kommun, Värmlands landsting och Hammarö Församling.
På Lillängsskolan ges läxhjälp för mellanstadieleelever en eftermiddag i veckan.
Första veckan på sommarlovet erbjöd barnverksamheten också ett dagkollo, 4 dagar för
mellanstadiebarn.
En gång under vår och höst anordnas barnklädesbasarer på Arken.
Övrig verksamhet
Under påsktiden bjöd barnverksamheten in till påskspel för 6-åringar med föreställningar på Arken
och i Skoghalls kyrka, man har medverkat i konfirmandarbetet, i gudstjänster för små och stora, i
luciafirande på äldreboendet Gunnarskärsgården, familjefest på Arken, Det stora barnkalaset i
samarbete med Hammarö kommun, barnmässan i Karlstad, barnallsång, ”Kul i jul” och Världens
fest.
Övrigt barnverksamheten
Under våren installerades ljudabsorberande tak i barnlokalen, för en bättre ljudmiljö för alla. Ett nytt
kök har också bidragit till ökad trivsel och underlättar för verksamhetens besökare.
2.2.4 Ungdomsverksamhet
2.2.4.1 SKU - Svenska kyrkan unga
I församlingen finns det sedan många år en ungdomsverksamhet, SKU - Svenska Kyrkans Unga.
Detta är en organisation som finns både på riks- och stiftsnivå med arrangemang som vänder sig till
barn och unga i åldrarna 0-30.
I Hammarö församling är det ett 15 tal ungdomar som träffas en kväll i veckan. Vid dessa träffar har
man spelat spel, bakat, målat, pysslat, sett på film, lagat julmat och mycket mer.
Påsk firades traditionsenligt på Sandviken gården, med stiftets påskläger. Totalt var det 11 ungdomar
från SKU Hammarö som åkte.
2.2.4.2 Fadder Unga ledare
I konfirmandgrupperna finns möjligheten att få hjälp av faddrar/unga ledare, d v s ungdomar som
medverkar som hjälpledare. Dessa unga får förutom en gratifikation även en utbildning som sker
tillsammans med Karlstad Stift och SKU på distrikts nivå.
Utbildningen startar i den egna församlingen där ämnen såsom andakt, jag som ledare, lekmetodik m
m tas upp, för att sedan avslutas med en gemensam utbildningshelg alternativt en resa beroende på
vilket steg man går i kursen. Under utbildningen ses ungdomar från flera olika församlingar i stiftet.
2.3 Diakoni
Det diakonala arbetet handlar om mötet med den enskilda människan. Detta kan ske på
församlingsexpeditionen, genom hembesök, besök på sjukhus och servicehus och även via
telefonsamtal. Mötet kan också ske i grupp. 2014 fanns följande grupper:
Arbetskretsen
En grupp som träffas varannan vecka och ansvarar för vår – och höstbasarer, med hembakat,

lotterier, servering m m vilket genererar pengar till välgörande ändamål. Gruppen har också
samverkan med Frykeruds arbetskrets. En utflykt med buss görs varje sommar.
Besöksgruppen
Ansvarar för uppvaktningar, blomutdelning och besök till äldre till jul och födelsedagskalas 3ggr/år.
Besöksgruppen ansvarar för att alla 80-85-90-91 o s v- åringar får ett födelsedagskort på respektive
födelsedag.
Frivilliggruppen
Hjälper till i olika verksamheter i församlingen. Frivilliga medarbetare bakar och sköter serveringen
till olika evenemang, sjunger på Björkhagsgården där de också hjälper till med den kreativa
verksamheten, finns tillgänglig vid Trivselträffarna på servicehusen och vid ”trivselgympa” på
trygghetsboendet Lillängen. Frivilliga är behjälpliga i konfirmandverksamheten, vid herrfrukostar och
Torsdax lunch för daglediga. Gruppen ansvarar också för ett ”litet julbord” sista Torsdax före jul,
annandag jul med enkel julmat efter gudstjänsten, ”Kul i jul”, påsklunch på annandag påsk samt vid
allhelgonakaffet på Hammars gård.
Gunnarskärsgården
Andakter ges varje torsdag efter ett ambulerande schema.
Kringlorna
En grupp som arbetar med att stödja utsatta barn i Hammarö kommun. Ex. Det stora barnkalaset,
Kul i Jul (ett julfirande för ensamstående föräldrar med barn), julgransskakning hos Klippan (barn
med särskilda behov på Lillängsskolan). Pengar till verksamheten inkommer genom donationer,
lotterier och försäljning av olika alster och våffelcafé.
Sorgegrupp
En grupp som mist en anhörig, träffas och samtalar varannan vecka vid sex tillfällen.
Trivselträffar
En ambulerande verksamhet på våra servicehus och trygghetsboenden, med andakt, underhållning
och servering.
Nätverk
Den diakonala verksamheten samverkar också med Hammarö kommun, Röda korset, Lövnäskyrkan,
stiftet, diakonatet, vårdcentralen, familjecentralen och skolan.
Exempel på verksamhet med samverkan är Lillängens trygghetsboende, Cleveträffen för daglediga,
Björkebo seniorboende, Det stora barnkalaset och Väntjänsten (en samarbetspartner som har olika
stödinsatser för äldre och funktionshindrade). Församlingen bedriver ett integrationsarbete,
tillsammans med SKU (Svenska kyrkans unga), med regelbundna träffar med ensamkommande
ungdomar. Den diakonala verksamheten ordnar också utflykter.
Via Länsstyrelsen har Hammarö kommun fått ett regeringsuppdrag som riktar sig till tonårsföräldrar.
Hammarö församling är ombedda att medverka i detta projekt. Det handlar om stöd till aktörer som
möter tonårsföräldrar med den problematik de kan ha.
Diakonen har också regelbundna möten/kontakter med socialchefen,
enhetschef/verksamhetsansvarig för äldreboenden, fritidsledaren för äldreboenden, enhetschefen
IFO och drogsamordnaren i kommunen.

2.4 Mission
2.4.1 Internationella gruppen
Internationella gruppen (IG) arbetar med internationella frågor, miljöfrågor samt verkar för
Fairtrade. Gruppen träffas cirka 1 gång per månad. IG har knutit till sig ett antal frivilliga s k
resurspersoner, som ställer upp och hjälper till vid exempelvis församlingskvällar, försäljning av
Fairtrade produkter, bössinsamlingar m m. IG har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda
möten samt årsmöte.
Exempel på genomförda aktiviteter där IG medverkat 2014:
Medverkan med Fairtrade försäljning vid olika gudstjänster och arrangemang i församlingen så som
vid Café Vägkyrkan, allhelgonakaffet på Hammars gård, barnklädesbasarerna, jul- och
fasteinsamlingen, ambassadörsutbildning för Fairtrade-frågor, prästostförsäljning på ICA och Coop,
Fairtrade Challange, medverkan som funktionärer vid Världens Fest, ”Solvattensprojektet” m.fl.
Höstens arbete koncentrerades till tre huvudområden: Fairtrade, de olika insamlingsperioderna samt
stöd för missionären Ulf Ekängens arbete i Tanzania.
2.5 Ekumeniskt arbete
Hammarö församling har under 2014 fortsatt det mångåriga samarbetet med Lövnäskyrkan (f.d.
Missionskyrkan, nu en del av Equmeniakyrkan). Församlingarna har firat flera gemensamma
gudstjänster i Hammarö och Skoghalls kyrkor samt i Lövnäskyrkan och vid utomhusgudstjänster.
Lövnäskyrkan har medverkat i några av församlingens verksamheter för daglediga samt i ”Det stora
Barnkalaset”. Ett arbete för gemensamma träffar med föredrag och dialog har inletts.

3. Övrig kyrklig verksamhet
3.1 Skapande verksamhet
Under 2014 genomfördes 6 ”Lördagar i ateljén”, en generationsöverskridande skapande verksamhet
på församlingshemmet Arken. Broderigruppen ”Stygn och berättelser” (en öppen grupp) har träffats
ca 2 gånger/månad. Gruppen visade pilgrimsbroderier i Pilgrimskapellet under sommaren.
Den skapande verksamheten på äldreboendet Björkhagsgården är ett samarbete med det diakonala
arbetet. Det har dokumenterats och på avdelningarna finns fotografier från verksamheten.
Verksamhetens innehåll är, för dementa, ett hjälpmedel att minnas.
Under ”Världens fest” arrangerade församlingen en pilgrimsvandring. Den skapande verksamheten
fanns med i planering och genomförande samt i framtagandet av material så som t.ex. pilgrimsbevis.
Det materialet har också använts när andra grupper utifrån tagits emot och guidats i Hammarö kyrka
och Hammarö kulturbygd.
Vidare tog den skapande verksamheten emot fritidsgrupper i Hammarö kyrka för att upptäcka
kyrkorummet. Man har ansvarat för sommarutställningen på Hammars gård och konfirmandernas
utställning vid allhelgona, arbetat fram idéer vad det gäller färgsättning, möbler mm inför
renoveringsarbetet på Hammars gård. En sammanfattande folder över Hammarö församlings
kyrkogårdar arbetades fram, samt en folder med info och historik om församlingshemmet Hammars
gård. På Kulturbygdens dag genomfördes en kyrkogårdsvandring på Norra kyrkogården. Arbetet

fortsätter med pedagogiskt material också för södra kyrkogården, samt vandringar för barn ur ett
barnperspektiv.
Under våren fanns den skapande verksamheten med i en skapande/foto konfirmandgrupp. Från och
med hösten i en sommar- och söndagsgrupp.
På Kreativa bloggen kan församlingsbor och andra följa den skapande verksamheten i foto och text.
3.2 Pilgrim
Sista fredagen i maj pilgrimsvandrade nästan ett hundra personer mellan Hammarö kyrka och
Vikenkyrkan i Karlstad. Pilgrimsvandringen var ett av Hammarö församlings bidrag till ”Världens
Fest” som hölls i Karlstad under dagarna efter Kristi Himmelsfärdsdag. Vandrare från när och
fjärran kom med båt över Vänern och deltog i vandringen som gick av start en stund efter att en
pilgrimsmässa firats i Hammarö kyrka. Under vandringen sjöngs psalmer, texter lästes, det bjöds
levande musik och förfriskningar samt möjligheter till samtal.
3.3 Retreatverksamhet
Under 2014 har ett par ”Bara Vara”-dagar ägt rum i församlingshemmet Arken, på Hammars gård
och i Hammarö kyrka. Dessa miniretreater har erbjudit möjlighet till avkoppling, avspänning och
återhämtning i lugn miljö i gemenskap med andra. Meditation, rörelse, andakt och samtalsmöjlighet
har erbjudits.
3.4 Samtalsgrupper/studiecirklar
Att träffas en grupp människor för att dela tankar och liv en stund, för att lyssna, läsa och lära, är en
viktig del av kyrkans tradition och ett sätt att mogna som människa. Under året har församlingen
erbjudit samtalsgrupper och en studiecirkel. Sorgegrupp är en samtalsgrupp som erbjuds anhörig
make/maka. Nya sorgegrupper startade några gånger under 2014. I studiecirkeln studerades
Franciskus av Assisi – den helige Franciskus. En återkommande samtalsgrupp handlade om livet och
livsfrågorna. Vidare hölls under stilla veckan s.k. öppna samtalskvällar med filmvisning och dialog.
3.5 Kör- och musikverksamhet
Kyrkomusikernas uppgift i Hammarö församling består i orgel-/pianospel vid förrättningar så som
dop, vigslar och begravning, vid gudstjänster och mässor samt vid andakter i kommunens
äldreboenden och vårdinrättningar. Inför förrättningar förekommer ofta övning tillsammans med
solist, även träff med brudpar inför kommande vigsel. Körverksamheten har regelbundna övningar
och framträdanden. Kyrkomusikerna har medverkat med sång och musik i konfirmandverksamheten
samt gett enskilda lektioner för piano- och orgelelever. Vidare ingår i arbetet egen övning,
handhavande av notförråd, ansvara för instrument, piano samt orgelvård.
Sommarmusik
I juli månad anordnades, på Hammars gård och i Hammarö kyrka, sommarmusikcafé med varierande
musikprogram. Den frivilliga kollekten, som togs upp, gick till Gudrun Schedin-Ramströms
stipendiefond.
Hammarönoten
Fyra torsdagskvällar varje termin har församlingsaftnar med musikunderhållning, allsång,
kaffeservering och en avslutande andakt, ägt rum på Hammars gård.

3.6 Levande julkalender
Under adventstiden (1-24 december) har församlingen arrangerat ”Levande julkalender” som ett
dagligt inslag i församlingens verksamhet. Tanken har varit att adventstiden är en stressig period för
många och genom mötesplatser varje dag har Hammarö församling velat erbjuda en stund att stanna
upp inför advents verkliga budskap. Varje dag har ett event erbjudits i församlingens egna lokaler
eller ute i samhället. I luckorna har man fått uppleva konserter, julsaga, tomtens verkstad, film,
luciatåg, julpyssel etc. Eventen har haft kärnvärden såsom gemenskap, återhämtning, överraskning
och eftertanke. Utöver de faktiska eventen har det skett ”öppningar” i ett skyltfönster i Skoghalls
centrum och webbaserade öppningar på församlingens Facebook. Nytt för 2014 var en
papperskalender som delades ut till c:a 1000 personer. Temat för kalendern var ”Vem tänker du på i
jul?” och i både papperskalendern och på Facebook/ hemsida berättade människor i olika åldrar
vem/vilka de tänkte på speciellt i jultiden.
3.7 Café Vägkyrkan
Efter midsommar, i juli och under första veckan i augusti har Café Vägkyrkan hållit öppet i
Hammars gård. Vägkyrkan är en möteplats för alla åldrar. Bygdens ungdomar jobbar i kök och
servering, handledda av vuxen personal. De som besöker caféet stannar också ofta en stund i
Hammarö kyrka, besöker kyrkogården eller tar en promenad på Pilgrimsleden. I snitt besökte varje
dag 90 personer vägkyrkan (ca 3800 besökare under hela perioden).
3.8 Miljöarbete verksamhet
Församlingen bedriver sedan miljödiplomeringen 2012 ett aktivt miljöarbete och verkar för att
miljöengagemanget ska prägla hela verksamheten. All verksamhet och alla beslut strävar mot en
hållbar och rättvis utveckling. En intern miljörevision genomfördes under oktober månad. Under
följande år arbetar församlingen med ytterligare miljömål mot en extern miljörevision.
3.9 Kyrka för Fairtrade
Hammarö församling är diplomerad Kyrka för Fairtrade. Verksamheterna arbetar med rättvist
handlade varor. Församlingen medverkar bl a på detta sätt till en mer hållbar utveckling i fattiga delar
av världen. Barn och unga undervisas om Fairtrade. Fairtradeprodukter säljs i olika sammanhang och
Fairtradeinköp görs till verksamheterna.

4. Krisberedskap
4.1 POSOM
POSOM står för psykosocialt omhändertagande. Under 2014 har församlingens diakon varit ute i 3
olika ärenden.

5. Styrning och ledning
5.1 Styrningsfunktionen – förtroendeorganisationen
2014 var första verksamhetsåret i en ny mandatperiod. Ett nytt kyrkofullmäktige formades och ett
nytt kyrkoråd samt arbetsutskott, kyrkogårdsutskott och fastighetsutskott utsågs. Kyrkofullmäktige är
församlingens högsta beslutande organ och sammanträder minst två gånger per år. Kyrkorådet är
församlingens styrelse och ansvarar för den löpande verksamheten och förvaltningen. Under året har
kyrkorådet haft tolv sammanträden. Kyrkofullmäktige antog i december den församlingsinstruktion
som kyrkorådet arbetat fram under året. I församlingsinstruktionen anges församlingens pastorala
program relaterat till det sammanhang som församlingen verkar i. Utöver gällande lagstiftning och
förordningar tillämpar församlingen inomkyrkliga regelverk och dokument såsom kyrkoordningen
(KO), Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB), medelsförvaltningspolicy samt barnkonsekvensanalys.
Inom personalområdet tillämpar församlingen Svenska kyrkans kollektivavtal.
5.2 Ledningsfunktionen
Ledningsgruppen bestående av kyrkoherde, kyrkogårdsföreståndare och kyrkokamrer har träffats
regelbundet och arbetat med både övergripande strategiska och mer detaljerade frågor. Viktiga frågor
som regelbundet diskuterats i ledningsgruppen är arbetsmiljö och övergripande miljömål samt
uppdatering och utformande av policys.

6. Stödjande verksamhet
6.1 Kansli och ekonomi
I kansliets uppgifter ingår att möta församlingsbor som vill ha hjälp med att lämna kondoleanser,
boka begravningar, dop och vigslar liksom att vara ett stöd till de olika verksamheterna, inte minst
vad gäller IT-stöd. Här hanteras löner och arvoden för anställda, förtroendevalda, uppdragstagare
och timanställda, fakturor och fakturering liksom beredning av underlag till förtroendevalda politiker.
Kansliet hanterar även ett 100-tal arrenden vad gäller avtalshantering, markfrågor, överlåtelser mm.
Under 2015 har kansliet ambitionen att utveckla tjänster på nätet för att underlätta för de
församlingsbor som vill sköta sina ärenden utanför telefon- och besökstider.
6.2 Information
Det informativa arbetet i församlingen handlar om kommunikation, externt med tredje part och
internt med personal, förtroendevalda och frivilligt engagerade. Viktiga kanaler är det personliga
mötet, hemsida, dagspress (annonsering och proaktiva insatser), affischering, direktutskick, social
media (facebook, bloggar m.m.), riktade tidningar, verksamhetskatalog (i samarbete med Karlstad),
kommunens informationskanaler m.fl. Hemsidan är navet för all information. Den uppdateras
regelbundet med den senaste informationen och ska ge en övergripande bild av en levande
verksamhet, bl.a. genom fotodokumentation. Under 2014 anslöt sig församlingen till den nationella
webbplattformen, så att hemsidan idag har svenska kyrkans gemensamma webbutseende.
Informationsarbetet handlar också om att vara en resurs och ett stöd för personalen i det dagliga
arbetet.

6.3 Vaktmästeri
Under 2014 har vaktmästeriet medverkat vid gudstjänster, begravningar, dop, vigslar, konfirmationer,
musikcaféer, guidningar samt visningar av församlingshem. Vaktmästarna har deltagit i olika
utbildningar så som ”Solidariskt altarbord”, kyrklig inventariekurs, kurs i styrsystem, värme och
energi samt vid Fastighetsdagen i Kil. I arbetet ingår lokalvård, handräckning, hämtningar,
transporter och inköp.
6.3.1 Fastigheter
Under 2014 har församlingshemmen Arken och Hammars gård renoverats (på Arken har
akustikplattor monterats i taket, nytt kök installerats och måleriarbete gjorts i barnlokalen). Vidare
har man tjärat Hammarö kyrkas södertak, bytt till isolerglas i Mariakapellet, åtgärdat pumphustak,
gjort komplettering av larm- och gasvarnare i Hammarö kyrka, brandbesiktningar i församlingens
olika lokaler samt planerat för värmesystem i Skoghalls kyrka.
6.3.2 Miljöarbete fastigheter
En dialog har påbörjats med sakkunnig Johannes Wikström, stiftet, angående uppvärmningen av
Skoghalls kyrka. Tre olika firmor har fått förfrågningar om energisystem för värmen (KVT
Hammarö, Rowes Halmstad och Jeff Göteborg). Två personer har gått utbildning avseende
uppvärmning och energi. Under året har ett antal ljusarmaturer bytts ut i församlingens fastigheter,
främst i Hammars gård. Det är ledbelysning som gäller när ljusarmaturerna byts ut.

7. Begravningsverksamhet
7.1 Kyrkogården
Utöver det löpande arbetet har flera projekt pågått. Förvaltningen har gjort en gravstenssäkring på
södra kyrkogården, varav 7 kvarter är klara. På Norra kyrkogården har häckarna på kvarter 4, 7 och
10 tagits bort och ersatts med nya plantor. Arborister har kronreducerat ett antal träd på Norra
kyrkogården. Utifrån trädvårdsplanen har även sjuka träd tagits ned och en omfattande beskärning
har påbörjats. En elbil har under året köpts in för att användas i kyrkogårdsarbetet.
Under året har förvaltningen haft 121 st gravsättningar varav 3 st kistgravar, 60 st urngravar och 58
st gravsättningar i minneslund, samt 453 st beställda skötselåtaganden på gravplatser.
Fortbildningar under året har skett i trädbeskärning, kyrkogårdsskötsel, vård- och underhållsplan,
förarbevis på hjullastare och grävmaskin, solidariskt altarbord samt arbetsledarutbildning.
Förvaltningen har också deltagit med en representant i Karlstads stifts murprojekt.
Kyrkogårdsutskottet har haft 5 sammanträden under 2014.
7.2 Miljöarbete kyrkogården
Kyrkogårdsförvaltningen har en plan för miljöförbättrande åtgärder som påbörjades 2013. Sedan
tidigare körs fordon på aspenbensin. Den diesel som används heter APC 5% fame och är den mest
miljövänliga ”normaldieseln”. Förvaltningen köper enbart miljövänliga gödselprodukter och har
minskat kraftigt på kemikalieinköpen. Under 2014 har medarbetarna påbörjat en faunadepå med
nedtagna gamla träd. Kemikalielistan är påbörjad och vissa kemikalier är utrensade. En perennrabatt

vid Hammars gård påbörjades. Under året inköptes två nya batterihäcksaxar. Avtal om regelbunden
tillsyn av oljeavskiljaren tecknades.

8. Slutord
2014 var ett händelserikt år som erbjöd många mötesplatser för församlingsbor och andra. Personal,
förtroendevalda och frivilliga medarbetare gjorde ett viktigt arbete.
Församlingslivet brukar vara omväxlande – så också under året som gått. Gudstjänster, begravningar,
vigslar och dop. Barnsång och konfirmandgrupper. Föräldrar/barn träffar. Äldreträffar och
födelsedagskalas. Musikkvällar och basarer. Mycket är sådant som vi gjort under många år men som
blir nytt eftersom nya människor möts.
Speciella händelser under året var bl a att insidan av Hammars gård renoverades, arborister kom till
kyrkogården, körerna i Skoghall fick besök av en körledare från Tanzania, barnkör från Skoghall
deltog i storkör i Löfbergs Lila Arena, broderier ställdes ut i Pilgrimskapellet och julfirande i
gemenskap erbjöds. Som församling fick vi vara med och dela en bit av livet i världen under den
stora kyrkliga sammankomsten ”Världens Fest” i Karlstad.
Som så många gånger förr har människor mötts och vandrat en bit vid varandras sida. Det är stort!
Det är livet. Det var Hammarö församling 2014. Nu vänder vi blad och går tillsammans mot
framtiden, kanske sjungandes Britt G Hallqvists hoppfulla psalm:
”Leva i världen omvänd till verklighet,
vänd mot Guds framtid,
följd av hans trofasthet.
Mörkret du möter aldrig i ensamhet.
Blott i det öppna ligger din möjlighet.”
(B G Hallqvist, psalm 90 i Den svenska psalmboken)

/ Regina Piscator, kyrkoherde

