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Låt många röster höras!  

 
Kyrkan på norra Öland både hörs och syns, på 
många olika sätt 
 

Att sjunga i kör har länge varit något av en folk-

rörelse. Ett nytillskott bland körerna är Borgholms 

Gospelkör, som startade under 2014. De allra yngsta 

rösterna hörs när det är babyrytmik och sång i Hög-

by församlingshem.  

 

Barn- och ungdomskörer, musik- och sångsolister 

och våra kyrkokörer berikar gudstjänstlivet. På 

Öland är den gudstjänstfirande församlingen ofta en 

sjungande församling. Man sjunger med i psal-

merna. Det är en glädje att fira gudstjänst där sången 

och musiken förenar oss. Det hörs när vi möts i 

kyrkan! 

 

 

 
 

Sångarglädje i Högby kyrka (Foto:Anna Fendin Ahlström) 

 

 

 

Unga ska höras i kyrkan 
 

Inom Föra-Alböke-Löts församling pågår i skrivan-

de stund förberedelser för ett sommarmusikläger, 

som ska pågå 4-8 augusti 2015. Tio elever som 

studerar musik kommer att delta. Under lägret ger de 

tre konserter, en i varje kyrka. Pedagogiska ledare är 

Margareta Melz och Attila Gracza. Håll ögonen 

öppna efter information i annonser eller på 

www.svenskakyrkan.se/norraoland. Det här är 

ungdomar som kommer att låta höra om sig både i 

sommar och i framtiden. 

 

 

 

 
 

 

Många röster och språk ska höras i våra 
kyrkor 
 

Sommaren 2014 hölls ett prova-på läger, ”Try This-

projektet”, där del av konfirmandundervisningen 

skedde på engelska. Ungdomsledare från vårt vän-

stift Oxford stift deltog i undervisningen. Planerna 

för sommaren 2015 är tre veckors konfirmand-

verksamhet i Köpingsvik, då ungdomsledare från 

Oxford deltar under en del av tiden.  

 

En viktig aspekt i projektet är att ungdomsledarna 

från Oxford vill se vår svenska konfirmandpedago-

gik. En annan aspekt är att våra svenska ungdomar 

får öva sig att prata engelska i vardagssituationer 

och får veta mer om vad det är att vara ung inom 

anglikanska kyrkan. Vi hoppas att vi ”hörs och 

märks” inom vårt vänstift i Oxford. 

 

Vi har, i enlighet med Kyrkoordningen, ansvar för 

alla som bor och vistas i pastoratet. Turister på som-

maren, asylsökande på vintern – det är många som 

vistas här och det påverkar vårt sätt att vara kyrka. 

Toner från hela världen hörs i Meeting Point Café i 

Köpingsvik under hela vintern. I bland annat Böda 

kyrka har asylsökande från Hälludden fått möjlig-

het att medverka i gudstjänsten.  

 

Våra församlingar arbetar med diakonalt och socialt 

arbete gentemot både asylsökande och flyktingar 

som fått uppehållstillstånd. Även genom RIA/Hela 

Människan är Svenska kyrkan aktiv, tillsammans 

med Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan.  

 

RIA/Hela Människan gör under 2014-2015 en sats-

ning för att förnya det ekumeniska sociala arbetet, 

och här är Svenska kyrkan med i processerna. Det 

handlar om att lyssna på den som ingen lyssnar på, 

att ge röst åt den som ingen hör. Församlingarna är 

med och gör skillnad. 
 

 
 

 

 

 

 

Gudstjänsten är till för de som firar den 
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Vi är en del av Kristi världsvida kyrka. I Borgholms 

kyrka går ett flertal kristna syrier regelbundet i 

gudstjänst. Vid julaftonens gudstjänst lästes jul-

evangeliet på arabiska. Det var många röster som 

bad högt, när Herrens bön lästes på arabiska.  

 

Vi öppnar också gärna dörren för den från annat 

land eller av annan tro som vill besöka vår guds-

tjänst. I till exempel Köpings kyrka eller kyrkorna i 

Nordölands församling finns vintertid ofta guds-

tjänstbesökare som är muslimer men kommer till 

gudstjänsten ändå. Nattvarden är de döptas gemen-

skap, men välsignelsen är till för alla. Vi ber om 

Guds välsignelse över den som så önskar. 

 

 

 

 

Det hörs, syns och märks på olika sätt,  
allt som sker i våra församlingar 
 

Men det är ofta i det tysta som det viktigaste sker. 

Det enkla samtalet på tu man hand. En kopp kaffe. 

Att sitta ner en stund vid en sjukbädd. Det med-

mänskliga bemötandet. Enkelt och mänskligt. Utan 

tidningsrubriker. Det är kyrkans stilla vardag, där 

var och en av oss gör en liten men viktig insats.  

 

 
 

Foto:Magnus Aronson/IKON 

 

 

Det enkla är ibland viktigast. Det gäller även guds-

tjänsterna. Visst, det är trevligt med välbesökta stora 

högtider. Men i de enkla gudstjänsterna sker något 

stort även om det inte ger stora rubriker. För att lyfta 

ett exempel: Pilgrimsmässa firas regelbundet i bland 

annat i Räpplinge-Högsrums församling. Det blir ett 

tillfälle då gemenskapen stärks i stillheten. Vi 

djupnar i vår tro, i det enkla, lilla och stilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnens röster ska höras 
 

Barnens perspektiv ska beaktas i enlighet med 

Barnkonventionen. Under våren 2015 får personal 

och kyrkorådet utbildning i Barnkonventionen och 

hur vi gör barnkonsekvensanalyer. Detta är en ar-

betsmetod som kyrkomötet beslutat ska gälla inom 

Svenska kyrkan och som vi antagit i vår försam-

lingsinstruktion.  

 

 
 

Foto:Jim Elfström 

 

 

I korthet gäller det att ”barnets bästa ska sättas i 

främsta rummet”. Förhoppningen är att det ska mär-

kas i våra beslut och i vår verksamhet. Den som sak-

nar makt och inte har en egen röst, det är den rösten 

vi vill lyfta fram. Arbetet med barnkonventionen är 

ett sätt för oss att byta perspektiv, att så att säga 

”byta ögonhöjd” när vi tar beslut och när vi genom-

för verksamhet.  

 

Min förhoppning inför arbetsåret 2015 är att vi ska 

fortsätta att låta många röster höras i våra försam-

lingar inom Norra Ölands pastorat. 

 

 

 
  Anna Lundin Leander 

  Kyrkoherde Norra Ölands pastorat 

 
 
 

 
 

 
 

 

https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=136294
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Verksamhetsuppföljning 2014  
Norra Ölands pastorat 
 

Tkr 
Redovisat  Årsbudget Redovisat   

2013 2014 2014 Avvikelse 

        

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT personalkostnad     

Fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission 

Norra distriktet -5 752 -5 677 -5 594 83 

Södra distriktet  -4 328 -4 552 -4 614 -62 

Gemensamt för pastoratet -711 -565 -524 41 

  -10 791 -10 794 -10 732 62 

     

UNDERVISNING konfirmander    

(exkl personalkostnader)     

Norra distriktet -82 -130 -62 68 

Södra distriktet -156 -170 -147 23 

Konfirmandclearing mm   -17 -17 

 -238 -300 -226 74 

     

UNDERVISNING ungdomar     

(exkl personalkostnader)     

Gemensamt för pastoratet -76 -85 -5 80 

 -76 -85 -5 80 

     

UNDERVISNING barn     

(exkl personalkostnader)     

Norra distriktet -42 -55 -33 22 

Södra distriktet -58 -80 -35 45 

 -100 -135 -68 67 

     

     

Stiftsbidragsberoende verksamhet 
  

    

Stiftsbidrag (sommarverksamh) 500 500 500  

Sommarfst präster -150 -150 -150  

Sommarfst musiker -50 -50 -50  

Sommar- och vägkyrka mm -87 -140 -127 13 

Sommarmusikgudstjänster etc -143 -160 -171 -11 

  -1 0 2 2 

     

Förrättningsclearing (netto)       

Dopgudstjänster 92 75 70 -5 

Vigselgudstjänster 159 150 143 -7 

Begravningsgudstjänster 68 70 13 -57 

  319 295 226 -69 

     

Övrigt gemensamt       

Bidrag till RIA -80 -80 -80  

Bidrag till St Lukas -20 - -  

     

          

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ett urval från pastoratets 
verksamhetsstatistik 
 

Under 2014 firades (förrättades)  

 

-  369 (370)
1
 huvudgudstjänster med 

   15.541 (16.848) deltagare, varav 
   4.618 (4.792) kommunioner.      
   Antal deltagare i genomsnitt per    
   gudstjänst var 42 (46) st.  
 
-  56 (57) dopgudstjänster 
 

 

 

                                        Foto:IKON 

 
 

 
-  52 (52) vigselgudstjänster 
 
-  127 (127) begravningsgudstjänster 

 
-  68 (89) musikgudstjänster med   
   5.836 (5.876) deltagare, dvs i snitt 

   86 (66) deltagare vid varje gudstjänst 

 

 
 

   
                                            Foto:IKON 

 

  
 
 

 
 
 
 

                                                 
1
 Siffror inom parentes avser jämförbara  

   uppgifter för 2013 

https://www.svenskakyrkan.se/norraoland/jesus-och-dopet
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Verksamhetsuppföljning 2014 
Borgholms församling  
 
Vår församling 
 

Antal 2014 2013 2012 2011 2010 

Invånare 31 dec       3 151 3 125 3 159 3 130 3 122 

Medlem 31 dec 2 351 2 391 2 459 2 470 2 491 

Medlemsantal, % 74,6 76,5 77,8 78,9 79,8 

 
 
 
Vår verksamhet 
 

Borgholms församling har ett rikt gudstjänstliv med 

söndaglig huvudgudstjänst. Gudstjänstlivets styrka 

är delaktigheten med en härlig församlingskärna, 

kyrkvärdar, körer, barn, konfirmander och fikaan-

svariga.  

 

För att ytterligare öka delaktigheten har vi under 

året utarbetat en agenda med Herrens bön, tros-

bekännelsen och välsignelsen på arabiska.  

 

Den 16 februari välkomnades den nya komminis-

tern Johanna Bergman. Det var en festlig gudstjänst 

med fina välkomsthälsningar och härlig sång av 

kyrkokören. Kyrkokören har sedan medverkat vid 

flera gudstjänster under året och haft egna konserter.  

 

Under året som gått har Borgholms församling fått 

en ny mässhake. Skruden är vävd och sydd av Mai-

Liss Engelholm och togs i bruk den 2 november.    

 

 
Ett mästerverk i trefaldighetstidens färg 
(Foto:Rose-Marie Hasselqvist) 

 

Trettondagsjul hölls den första av årets musikguds-

tjänster. I maj gjorde den tyska gospelkören ”Spirit 

of Joy” ett bejublat framförande inför fullsatt kyrka. 

Under sommaren var det som vanligt Musik i sol-

nedgång i S:t Elavi kapell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Under vårterminen firades ett antal lovsångsguds-

tjänster, men då det var glest med antalet besökare 

beslutades att från och med hösten göra ett uppe-

håll på obestämd framtid.  

 

När intresset för lovsångsgudstjänsten falnade växte 

istället fram en tanke på att bruka S:t Elavi kapell 

vid fler tillfällen. Vi provade då att fira en Sinnes-

rogudstjänst i Elavi. Responsen vi fick var positiv. 

Här fanns det ett behov. Så under 2015 hoppas vi 

kunna utveckla detta. 

 
Ett ekumeniskt samtal har påbörjats i Borgholm. 

Detta ledde bland annat fram till en ekumenisk 

gudstjänst utanför S:t Elavi kapell den 7 september.   

 

Under våren firades två familjegudstjänster och två 

familjemässor. Under hösten valde vi att frångå be-

greppet familjegudstjänst och kallade det istället för 

högmässa med barnmedverkan. Vår förhoppning är 

att det ska bidra till en minskning av fenomenet att 

flera församlingar bildas i församlingen.    

 

 

Verksamhetsstatistik  
Gudstjänster och kyrkliga handlingar 
 
 

Antal  2014 2013 2012 2011 2010 

Döpta barn 13 11 9 12 16 

Vigslar 5 2 2 5 8 

Begravningar 54 55 57 52 65 

      (Ovanstående uppgifter avser församlingsbor) 

        
Dopgudstjänster 5 6 10 6 8 

Vigselgudstjänster 4 5 5 2 5 

Begravningsgtj 47 35 42 48 48 

       
Antal deltagare        
Huvudgudstjänst 3 654 3 346 3 469 3 221 3 428 

Gtj vid kyrkl handl 1 771 1 425 1 769 1 956 1 762 

Musikgudstjänster 1 716 1 368 1 558 1 044 2 179 

Övr gudstjänster 2 796 2 974 3 691 2 913 3 104 

 
 

Vi har även samtalat en del om dopet och hur vi ska 

öka antalet dop. Ett litet steg i den processen har 

varit inköpandet av nya dopljusstakar till dem som 

döps i Borgholm.  
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Undervisning  
Barnverksamhet   
 

Under 2014 har det funnits fem barngrupper i för-

samlingen: Kyrkis 0-5 år med vuxen, Diamanter 6 

år (8 st), Rubiner 7 år (9 st), Juveler 8 år (5 st) och 

Smaragder 9-10 år (9 st).  

 

Grupperna träffas varje vecka ca två timmar per 

gång. Barnen undervisas om vår kristna tro på ett 

roligt och lärorikt sätt. Uppe i barnlokalen skrivs 

böner och man sjunger och dansar, gör dramaspel, 

pysslar, målar och firar andakter. Ett par gånger per 

termin deltar man även i söndagsgudstjänsten i 

Borgholm.  

 

Det som här blir påtagligt är att det finns ett glapp 

mellan barnverksamheten och konfirmandverksam-

heten. Vad gör vi för dem som är 11, 12, 13 och 14 

år gamla?  

 
Antal 2014 2013 2012 2011 2010 

Barn 6 år 9 10 8 18 22 

Barn 7-9 år 21 24 28 19 17 

Barn 10-12 år 13 18 17 15 14 

Grupper 4 4 6 6 5 

            

Öppen barnverksamhet 0-5 åringar     

Antal besök 258 370 240 570 640 

 
 

 
 

 

 

Konfirmander 
 

Konfirmandverksamheten 

bedrivs gemensamt för 

Södra distriktet 

(Borgholm, Gärdslösa – 

Långlöt – Runsten och 

Räpplinge – Högsrums 

församlingar).  

 

Den 3 maj konfirmerades 

25 ungdomar i två om-

gångar i Räpplinge kyrka. 
 

                                            Foto:Axel Svensson 

 
Antal  2014 2013 2012 2011 2010 

Konfirmander* 9 14 9 13 12 

 
* avser Borgholmsungdomar som konfirmerats under våren 

 

 

 

 

 

 
Under hösten har en terminsgrupp startats upp med 

18 ungdomar. Konfirmanderna träffas två timmar 

varannan vecka.  

 

 
                                                                                          

Foto:Johanna Bergman 

 

Under hösten har också en sommargrupp startat i 

Köpingsvik. Denna grupp har undervisning på 

svenska och engelska och är ett samarbete med vårt 

vänstift i Oxford. Ungdomarna i sommargruppen 

kommer från hela Norra Ölands pastorat.  

 

 
 

 

Ungdomsverksamhet  
 

I slutet på sommaren 

anordnades en resa, 

”Follow up”, för de     

nykonfirmerade ung-

domarna i hela pas-

toratet. Totalt var det 

28 ungdomar som 

följde med på resan  

Foto:Johanna Bergman               till Malmö och                                   

                                                 Köpenhamn.       

 

Under hösten provade Axel Svensson att hålla 

”Under eken” varannan vecka. ”Under eken” var 

träffar för ungdomar med samtal om livets små och 

stora frågor.  

 

Efterfrågan fanns, med tyvärr var det inte så många 

som dök upp på träffarna. När vi frågade runt insåg 

vi att det fanns för mycket konkurrerade verk-

samhet på den valda dagen. Vid jul slutade Axel 

Svensson sin anställning och när vi går in i 2015 har 

Borgholms församling ingen ungdomsverksamhet 

utöver den som är knuten till konfirmandarbetet. 
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I konfirmandarbetet finns 

Unga ledare. Dessa är 

konfirmerade ungdomar 

som vill finnas i verk-

samheten och få utveck-

las som kristna och le-

dare. För de unga ledarna 

anordnas ett par träffar 

per termin.  
 

 

 

 

 

       Foto:Johanna Bergman 
 

 

 

 

 

Musikverksamhet 
 

Vårterminen inleddes och kyrkokören och Rejoice 

övade nya sånger inför våren. Från hösten omvand-

lades kören Rejoice till Borgholms Gospelkör. Kö-

ren utökades med sångare i alla åldrar.  

 

Gospelkören har inte bara bidragit med härlig mu-

sik, utan har också fått enskilda individer att finna 

kyrkan. Gospelkören gjorde sitt första framträdande 

i samband med en ”Högtidlig öppningsceremoni” 

för kommunfullmäktige i Borgholms kommun.  

 

 
 

Foto:Johanna Bergman 

 

 
 Antal 2014 2013 2012 2011 2010 

Barnkör  1 2 1 1 

Medlemmar  6 17 12 12 

Ungdomskör  1 1 1 1 

Medlemmar  10 10 7 11 

Vuxenkör 2 2 2 1 1 

Medlemmar 69 49 43 31 34 

Musikgrupper/ 
ensembler 

1 1 1 1 1 

Medlemmar 4 4 4 6 6 

 

 

 
 
 

 
 

Diakoni 
 

2014 var ett händelserikt år för diakonin i Borg-

holm. Under året var det 16 Allträffar med en gäst 

vid varje tillfälle. 
 

 
 

Kaffekalas med minst sju sorters kakor  
(Foto:Rose-Marie Hasselqvist) 
 

 
 

Den Kyrkliga arbetskretsen har träffats 15 gånger 

och har bland annat haft påskbasar, julbasar och ser-

vering vid skördefesten.  

 
 Antal 2014 2013 2012 2011 2010 

Syfören/arb.krets 1 1 1 1 1 

Medlemmar 17 15 20 23 23 

 

 

Två födelsedagsfester har hållits, en på våren och en 

på hösten, för dem som fyllt jämna år. Vi har med-

verkat på Ria´s gemenskapskvällar och haft utdel-

ning av Viktoriafonden till jul. Inför jul anordnades 

det också en julsångskväll och gemenskap med 

gruppboende och personal i församlingshemmet. På 

julafton var det öppet hus mellan kl. 14 och 19. Till 

”Jul i gemenskap” kom 45 personer.  
 

Besöken har varit många på våra äldreboenden. Tre 

torsdagar i månaden har vår diakoniassistent Rose-

Marie Hasselqvist gästat Ekbacka för samtal och 

besök. Diakonigruppen har besökt Ekbacka och 

Strömgården växelvis på tisdagar under terminen. 

Tre onsdagar i månaden firas det även gudstjänst på 

Strömgården. Till jul delades det ut bordstabletter 

med foto och julevangelium till de boende.  
 

Mycket tid och kraft har under året lagts på våra 

asylsökande och nya borgholmsbor. En måndag i 

månaden har Borgholms församling ansvarat för 

Kulturcafét för de numera borgholmsbor som läser 

svenska. En fredag i månaden har vi deltagit i 

Kulturcafé på Ölands gymnasium och Komvux.  
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Klädinsamling och fördelning av kläder till asyl-

sökande har skett i samarbete med Röda korset och 

andra frivilliga.  

 

Den 25 september anordnades ”Världens skörde-

fest” i samarbete med SFI i församlingshemmet. Det 

blev en dag med mat från många olika länder, dans 

och sång.  

 

 
 

Världens skördefest (Foto:Rose-Marie Hasselqvist) 

 

Under året har det också anordnats ett par resor. 

Den 17 juni gjordes en församlingsresa till Möns-

terås, Aboda klint och Kosta Boda. Den 8 juli åkte 

barn och familjer till Astrid Lindgrens värld. Denna 

resa var ett samarbete med socialen. Den 18 oktober 

reste diakonigruppen till Växjö och deltog i 

Diakonins dag.  

 

 
Mission  
 

På olika sätt handlar det mesta av vår verksamhet 

om mission. Internationella gruppen är en av våra 

grupper som på ett särskilt sätt arbetar med just 

detta. Men gospelkörens sång under julmarknaden 

och den öppna lekkyrkan under sommaren är också 

de olika exempel på mission och visar även på dess 

bredd.  
 

 Kollekter (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 

Rikskollekter 25 24 28 30 32 

Stiftskollekter 9 9 8 9 9 

Församlingskollekt 41 27 26 29 34 

Summa kollekter 75 60 62 68 75 

 

 

 

 

Ett stort och varmt tack till alla Er som är 

engagerade i Borgholms församling.  

 

 

Borgholm februari 2015 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Norén 

Ordförande församlingsrådet 

 

 

 

 
 

 

Johanna Bergman 

Komminister  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Vår ekonomi 
 

Borgholms Redovisat  Årsbudget Redovisat Av- 

församling 2013 2014 2014 vikelse 

     
Grundläggande uppgift 
  

     

Gemensamt -25 -25  25 

Gudstj o kyrkl handl -155 -185 -221 -36 

Undervisning      

  Barn -34 -65 -28 37 

  Vuxna -2 -25 -1 24 

Diakoni -25 -25 -13 12 

Mission -7 -10 -8 2 

       
Övrig kyrklig verksamhet  mm 
  

 

Sommarmusikgtj   -25 -25 -31 -6 

Sommar o vägkyrka  -41  -12 -12 

Församlingsråd -29 -25 -15 10 

Verksamhetsstöd -4    

TOTALT (tkr) -347 -385 -329 56 
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Verksamhetsuppföljning 2014 
Gärdslösa-Långlöt-Runstens församling 
 
Antal 2014 2013  2012 2011 2010 

Invånare 31 dec       1 303 1 308  1 280 1 271 1 277 

Medlem 31 dec 1 072 1 083  1 074 1 077 1 086 

Medlemsantal, % 82,3 82,8  83,9 84,7 85,0 

 
 

2014 färgades på många 

sätt av den församlings-

utvecklingskurs som vi 

deltagit i under året. 

Utifrån 5 fokusområden 

har vi sett närmare på 

församlingens liv och 

hittat redskap för att 

fördjupa vårt uppdrag.  

 

 

Gudstjänst 

Under året har det firats gudstjänst i församlingens 

tre kyrkor. Vi har vid olika tillfällen valt teman 

utifrån kyrkoåret och varje kyrkas speciella förut-

sättning. 

 

Antal  2014 2013 2012 2011 2010 

Döpta barn  11 10 8 14 13 

Vigslar 2 4 5 5 4 

Begravningar 11 12 7 11 14 

(ovanstående uppgifter avser församlingsbor) 

        
Dopgudstjänster 16 13 7 11 7 

Vigselgudstjänster 11 14 10 8 16 

Begravningsgtj 15 28 20 14 18 

       
Antal deltagare          
Huvudgudstjänst 2 326 2 114 2 152 1 899 1 932 

Gtj vid kyrkl handl 2 075 2 889 2 723 2 006 2 688 

Musikgudstjänster 650 916 1 217 555 1 353 

Övr gudstjänster 699 897 1 099 1 349 1 006 

 

 

I Långlöt firades en mässa utifrån kyrkoårets färger 

med hjälp av konfirmanderna. Där inbjöds också till 

vårens församlingsdag där vi fick inspireras och  

undervisas med hjälp av Sussie Kållin och Bibel-

äventyret. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

I Gärdslösa bjöds under våren in till dopfest där 

dopänglar och biblar delades ut. Den nya barnkören 

medverkade på Tacksägelsedagen. 
 

I Runsten firades palmsöndagen utifrån kyrko-

rummets målningar av påskens drama och Maria 

bebådelse utifrån Sara Olaisons bildvävnader. 

Bara för att nämna några av årets gudstjänster. 
 

För att öka delaktigheten använder vi gärna ljus-

tändning i samband med kyrkans förbön. Om det är 

barn med i gudsjänsten får de vara med och göra så 

mycket som möjligt. Kyrkkaffet efter gudstjänsten 

är en viktig del av sammanhanget. Söndagens 

gudstjänst är på många sätt platsen där alla fem 

fokusområden är verksamma; vi vårdar det heliga i 

oss och omkring oss, bygger levande gemenskap, 

gör skillnad i världen, möjliggör förtroendefullt 

ledarskap och aktualiserar vårt lärjungaskap. 

 

 
 

Under sommarmånaderna firas gärna friluftsgudstjänst på 
olika platser som Himmelsberga, Störlinge bodar och 
Bjärbybadet.  
 

 
 

Under vintermånaderna firas gudstjänst ibland i Runstens 
församlingshem och Gärdslösa Kapell.  
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Kyrkokören har under året deltagit i gudstjänster 

och genomfört vår- och julmusikgudstjänst med stor 

entusiasm.  
 

  2014 2013 2012 2011 2010 

Kyrkokör 1 1 1 1 1 

Antal medlemmar 18 21 23 23 25 

Barnkör 1     

Antal medlemmar 8     

 

 

Undervisning 

Under hösten har vi har genomfört kyrkvärdsträffar 

där vi samtalat om hur vi firar mässa, om våra roller 

i gudstjänsten och hur vi kan vara en öppen och 

välkomnande gemenskap.  
 

I församlingsrådet förs återkommande samtal om tro 

och om livet i församlingen.  
 

 Antal  2014 2013 2012 2011 2010 

Konfirmander* 6 5 8 7 11 
 

*avser församlingsbor som konfirmerats under våren. 

 

KYRKIS 0-6 år 2014 2013 2012 2011 2010 

 
  
  

Antal besök 237 229 239 124 167 

 

Diakoni 

Under året avslutade Gunilla Pålsson sin tjänst-

göring i församlingen och Axel Svensson tog vid. 

Tillsammans med många ideella medarbetare 

planerades och genomfördes dagledigträffar och 

samtalseftermiddagar. Fokus har varit att bygga 

levande gemenskaper och se över församlingens 

mötesplatser. Utifrån det behovet bjöd Margurite 

Mandell in till onsdagscafé varannan onsdag i 

Runstens församlingshem.  
 

 
 

Viktiga mötesplatser är vårens kaffekalas, Sommar-
kyrkan, som i år genomfördes under v 29-30 i Runsten, 
julgröten och Diakonigruppens återkommande besök på 
Strömgården och Ekbacka. 

 

 

Församlingsrådet har under året fortsatt uppdraget 

att uppvakta de som fyller 75 år och uppåt med en 

blomma.  
 

Vårens församlingsresa tillsammans med Räpp-

linge Högsrum församling gjordes i ”Korsets 

tecken”. Under ledning av Ann-Charlotte Mag-

nussons jordnära och inspirerande kunnande reste vi 

norrut på Öland och fick en minnesvärd och 

glädjefylld upplevelse tillsammans. 
 

Mission 

För att göra skillnad både på nära och långt håll har 

församlingens kyrkråttor genomfört lotterier och 

auktioner vid påsk och jul. De insamlade medlen 

han gått till Madona i Lettland.  
 

 Kollekter (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 

Rikskollekter 19 18 23 16 19 

Stiftskollekter 9 7 9 9 6 

Församlingskollekt 27 23 31 39 27 

Summa kollekter 55 48 63 64 52 

 
 

Församlingen deltog också i årets Äggröra i Run-

sten, med lotterier och uppskattad Påskvandring i 

kyrkan.  
 

     

Gärdslösa-Långlöt Redovisat  Årsbudget Redovisat Av- 

Runstens församling 2013 2014 2014 vikelse 

Grundläggande uppgift   

Gemensamt 4 -15 5 20 

Gudstj o kyrkl handl -115 -105 -95 10 

Undervisning     

  Barn -2 -10 0 10 

  Vuxna -5 -10 -1 9 

Diakoni -45 -35 -43 -8 

Mission 2 -10 -3 7 

     

Övrig kyrklig verksamhet mm     

Sommarmusikgtj mm  -13 -25 -19 6 

Sommar o vägkyrka 2    

Församlingsråd -12 -15 -16 -1 

Verksamhetsstöd -17 -15 -1 14 

TOTALT (tkr) -201 -240 -172 68 
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Verksamhetsuppföljning 2014 
Räpplinge-Högsrum församling 
 
Antal 2014 2013 2012 2011 2010 

Invånare 31 dec       1 288 1 309 1 325 1 325 1 311 

Medlem 31 dec 998 1 015 1 040 1 054 1 043 

Medlemsantal, % 77,5 77,5 78,5 79,5 79,6 

Gudstjänst 

Under 2014 har vi i församlingen firat gudstjänst 

varje söndag i någon av våra två kyrkor.  

 

I Högsrum kyrka har vi under hösten en gång i 

månaden firat temamässa kl 16.00. Vi har använt en 

enklare gudstjänstform, pilgrimsmässan, och valt att 

sitta på stolar framme i koret. Tiden och formen har 

gjort det möjligt för en gudstjänst-gemenskap där 

fokus legat på att dela tro med varandra. Det finns 

en önskan om att utveckla denna gudstjänst så att 

fler blir delaktiga i utformandet och att vi också 

hittar ett sätt att marknadsföra gudstjänsten så att 

fler hittar dit.  

 

Antal  2014 2013 2012 2011 2010 

Döpta barn  7 9 9 6 11 

Vigslar 2 2 7 2  

Begravningar 7 10 9 9 15 

(ovanstående uppgifter avser församlingsbor) 

        
Dopgudstjänster 15 12 10 8 12 

Vigselgudstjänster 7 11 12 6 9 

Begravningsgtj 9 12 11 11 16 

       
Antal deltagare          
Huvudgudstjänst 1 729 2 540 2 087 1 646 1 710 

Gtj vid kyrkl handl 2 040 2 354 1 785 1 783 1 891 

Musikgudstjänster 921 458 777 239 285 

Övr gudstjänster 703 516 388 479 75 

 

 
 

 
Under vår och sommarmånaderna har det firats 
friluftsgudstjänster i anslutning till båda kyrkorna 
 

 
 
 

 

 
 

I Högsrum kyrka har musikalen ”Fia med knuff” fram-
förts med stor entusiasm. 
 
 

 
 

 
 
 
Och körerna 
genomförde 
tillsammans 
julmusikguds-
tjänsten i Räpp-
linge kyrka. 

 

Körernas med-
verkan i guds-

tjänsterna är 
uppskattad.  
 

 

 

 

 

 

På tacksägelsedagen firades tex. en skördeguds-

tjänst i Räpplinge kyrka där församlingsrådet bidrog 

med skördealster och kyrkokören sjöng. 
 

 

 
Undervisning 
Under hösten har vi har haft kyrkvärdsträffar där vi 

samtalat om hur vi firar mässa och om våra roller 

och hur vi kan vara en öppen och välkomnande 

gemenskap. I församlingsrådet förs återkommande 

samtal om tro och om livet i församlingen.  
 

  2014 2013 2012 2011 2010 

Kyrkokör 1 1 1  1 

Antal medlemmar 23 23 28  8 

Barnkör 1 1 1  1 

Antal medlemmar 20 23 20  5 
 

 

Antal  2014 2013 2012 2011 2010 

Konfirmander* 4 7 9 5 13 
 

*avser församlingsbor konfirmerade under våren 
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Under våren inbjöds Göran Skytte för att inspirera 

och tala. Det blev en fin kväll, men var allt för 

mycket en engångshändelse vilket inte gav några 

direkta avtryck i församlingslivet.  
 
 

Diakoni 

Gunilla Pålsson har genomfört och planerat dag-

ledigträffar och samtalseftermiddagar i försam-

lingen. Efter att hon gick i pension tog Axel 

Svensson över och det inbjöds även till julgröt.  

 

Diakonigruppen har med sångstunder och samtal 

besökt Strömgården och Ekbacka.  

 

Under året delas blomma ut till dem som fyller år, 

(75 år, 80 år, osv). Räpplinge fortsätter den tradi-

tionen. Högsrum ville prova något nytt och bjöd 

in till födelsekalas.  Eftersom det var få anmälda 

blev det inte som planerat en träff i 

församlingshemmet utan Gunvor Ohlsson bjöd 

hem till sig och det blev en måltid med fin 

gemenskap där vi firade med smörgåstårta och 

blomma. Efter jul valde försam-lingsrådet att dela 

ut blommor till dem som fyllt år men inte kommit 

till festen.  

 

Planen är att under 2015 bjuda in till födelsedags-

fest i Högsrum vår och höst och att jobba mer 

med en personlig inbjudan. Räpplinge fortsätter 

med sitt firande så länge de har kraft och ork för det.  

 

Vårens församlingsresa tillsammans med Gärdslösa 

Långlöt Runstens församling gjordes i ”Korsets 

tecken”. Under ledning av Ann-Charlotte Magnus-

sons jordnära och inspirerande kunnande reste vi 

norrut på Öland och fick en minnesvärd och glädje-

fylld upplevelse tillsammans. 
 
 
 
 
 
 

Mission 

Mycket av det som beskrivits av församlingens ar-

bete handlar om mission. Dessutom finns det tradi-

tionsenliga arbete som församlingens två syföre-

ningar gör under året, där syföreningsauktionerna är 

höjdpunkter. I Högsrum finns dessutom en liten 

internationell grupp som samlar in pengar i samband 

med fasteauktionen och socken 

marknaderna.  
 

 Antal  2014 2013 2012 2011 2010 

Syfören/arb.krets  2 2 2 2 2 

Medlemmar  20 22 22 21 21 

 
I januari genom-
fördes en välgö-
renhetskonsert som 
ett samar-bete 
mellan 
Klockarerock och 
församlingsrådet.  
 
Det blev en mycket 
uppskattad 
musikupplevelse 
där byn möttes i 
kyrkan och gjorde 
skillnad i världen. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Räpplinge-Högsrum  Redovisat Årsbudget Redovisat Av- 

församling  2013 2014 2014 vikelse 

Grundläggande uppgift   

Gemensamt  -17  -15 -3 12 

Gudstj o kyrkl handl  -111   -130 -111 19 

Undervisning      

  Barn  -4 -5 -3 2 

  Vuxna  -2 -10 -5 5 

Diakoni  -24 -30 -26 4 

Mission  0 -10 -13 -3 

       

Övrig kyrklig verksamhet mm 

Sommarmusikgtj    -21 -15 -21 -6 

Församlingsråd  -22 -20 -8 12 

Verksamhetsstöd  -4 -5 -3 2 

TOTALT (tkr) 
 

-205 -240 -192 48 

 

 Kollekter (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 

Rikskollekter 18 19 22 10 11 

Stiftskollekter 6 7 6 5 4 

Församlingskollekt 24 27 21 19 9 

Summa kollekter 48 53 49 34 24 
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Verksamhetsuppföljning 2014 
Köpingsviks församling 
 

Antal 2014 2013 2012 2011 2010 

Invånare 31 dec       1 811 1 737 1 822 1 697 1 690 

Medlem 31 dec 1 235 1 273 1 283 1 296 1 302 

Medlemsantal, % 68,2 73,3 70,4 76,4 77,0 

 

 

Gudstjänster 
Under året har antalet gudstjänstdeltagare vid huvud-

gudstjänsten i Köpingsvik minskat med c:a 700 per-

soner.  I Egby och Bredsättra i stort sett oförändrat 

antal besök.  

 

Några skäl i Köpingsvik kan vara färre gudstjänster 

(5). Någon gudstjänst som inte räknats (minst 1) 

dessutom något fler gudstjänster med icke ordinarie 

präst som tjänstgörande men totalt är minskningen 

hur som helst runt 500 besök.  

 

Antal  2014 2013 2012 2011 2010 

Döpta barn  3 7 4 9 11 

Vigslar 2  6 1 3 

Begravningar 16 10 19 11 14 

(ovanstående uppgifter avser församlingsbor) 

        
Dopgudstjänster 3 10 8 12 7 

Vigselgudstjänster 8 7 14 11 12 

Begravningsgtj 6 11 23 19 14 

       
Antal deltagare       
Huvudgudstjänst 2 252 2 814 1 696 1 521 2 056 

Gtj vid kyrkl handl 773 1 492 1 898 1 737 1 648 

Musikgudstjänster 305 820 743 503 610 

Övr gudstjänster 1 319 1 346 1 746 1 197 1 592 

 

Mycket av verksamheten från förra året upprepa-

des. På Fastlagssöndagen bjöds på IKEA-semla 

efter gudstjänsten och på Jungfru Marie Bebådelse-

dag gräddade några föräldrar från barngrupperna 

våfflor till den gudstjänstfirande församlingen.  

 

Midfastosöndagen anordnades brödauktion i sam-

band med högmässa i Köpingsvik. På Kristi him-

melsfärdsdag firades gökotta på klinten. 

 

På Midsommardagen firades friluftsgudstjänst nere 

vid Kapelludden Bredsättra, enligt tidigare tradition. 

 

På varje kyrkogård genomförde en kyrkogårdsvand-

ring med efterföljande ”gravöl” med sammanlagt ett 

hundratal deltagare. I varje kyrka har en ”kyrkvis-

ningsgudstjänst” firats. 

 

 

 
 
 

 
 

Under hösten firades några temamässor med bl.a. 

änglar och helgon som teman. I advent tog vi den 

nya adventsstjärnan (herrnhutarnas) och en ny 

adventskrans i bruk i samband med gudstjänsten. 

 

Julens alla gudstjänster var väl besökta. Försam-

lingens kyrkvärdar medverkar i alla tre kyrkorna,  vi 

hoppas ska bidra till att församlingsborna ska 

besöka varandras kyrkor.  

 

Under året utökades samarbetet med hembygds-

föreningen. I oktober inbjöd hembygdsföreningen 

till kroppkakor efter gudstjänsten i Egby och första 

advent till glögg o pepparkakor efter gudstjänsten i 

Köpingsvik. Mimåsakören sjöng några julsånger i 

samband med detta. 

 

Vindkraftföreningen i Egby/Sandby har sponsrat 

med medel till adventskaffe i Egby och godis under 

julens gudstjänster. 

 

Församlingen har arbetat med att öka gemenskapen 

i församlingen på olika nivåer. Vi har deltagit i ”Till 

Tro” konceptet och arbetat med det rent prak-tiskt, 

även om vi inte formulerade något skriftligt material 

om detsamma under året. Gemenskap och 

samhörighet har fortsatt öka genom mingel och fika 

före och efter gudstjänsten.  
 

Under sommarmånaderna samt under skördehelgen 

och Allhelgonahelgen har våra kyrkor varit öppna 

med hjälp av frivilliga insatser. 
 

Besök gärna församlingen sida på facebook. 
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Undervisning 
Under tre dagar före midsommar anordnades ett 

”Try This” läger för konfirmander. Till lägret an-

slöt tre ungdomar från vårt vänstift Oxford så att 

undervisningen kunde bedrivas på såväl engelska 

som svenska. Ett 20-tal ungdomar deltog varav de 

flesta påbörjade fortsättningen i november inför 

sommaren 2015. Vinterkonfirmander har vi hän-

visat till Borgholm. 
 

Antal  2014 2013 2012 2011 2010 

Konfirmander* 8 7 8 1 15 
 

* avser församlingsbor som konfirmerats under våren 

 

 

 
 

”Try This” ungdomar 2014  

 

 

Barn- o ungdomsverksamhet   

Kontakten med skolan upprätthålls främst av barn- 

och ungdomsledaren.  Skolan och våra förskolor i 

Köpingsvik och Björkviken, inbjöds till skolav-

slutning i juni, adventssamling, julkrubbesamling 

och julspelet ”Värdshusvärden som inte fick sova”.  

För att underlätta erbjöd vi förskolan i Björkviken 

buss.  

 

Under våren och hösten har tre barngrupper varit 

igång, Miniorer F-1, Miniorer 2-3 och After School, 

med något ökat antal barn i grupperna.  

 
Antal 2014 2013 2012 2011 2010 

Barn 4-6 år 6 3 4 5 7 

Barn 7-9 år 23 23 22 19 29 

Barn 10-12 år 18 19 21 19 28 

Grupper 3 3 3 3 3 

 

Målet har varit att medverka i våra åtta familje-

gudstjänster med sång, bön, drama och ”kyrkvärds-

uppgifter”. Vid de flesta familjegudstjänster har det 

varit bra uppslutning.  

 

 

Vårens barn- och ungdomsarbete avslutades med 

familjegudstjänst och efterföljande bussutfärd till 

grisfarmen i Voxtorp.  

 

Under sommarlovets fyra första dagar anordnades 

ett sommarkollo med ett 20 deltagare som under 

fyra timmar varje dag pysslade, målade, badade och 

fick veta mer om kristen tro. 

 

Den sedvanliga julfesten i församlingen anordnades 

på trettondagen i Köpingsvik med ett ökat antal barn 

som deltagare. 

 

 

Musik 

Mimåsakören, har medverkat vid ett flertal tillfäl-

len i församlingen kyrkor. Detta är en lite annor-

lunda ”kyrkokör” med glädjen i fokus. 
 

 Antal 2014 2013 2012 2011 2010 

Vuxenkör 1 1  1 1 

Antal medlemmar 15 16  8 10 
 

Vid firandet av Kristi himmelfärdsdag spelades 

trumpet en stund innan gudstjänsten från kyrk-

trappan i Egby dit gudstjänsten flyttades då kyrkan 

har himmelsfärdsmotivet som altartavla. 

 

Varannan onsdag under terminerna har kantorn 

hållit psalmcirkel i Lillkyrkan.  

 

Under sommaren hölls några musikhögmässor och 

ett par konserter. Traditionsenligt medverkade EKA 

spelmän vid en musikgudstjänst i Egby. 

I samband med skördefesten firades också i år en 

välbesökt gudstjänst i dragspelets tecken i Egby 

kyrka i samband med att där hölls dragspelsdagar. 

 

Kantor Sigvard bedrev under året en studiecirkel i 

kristen tro, ”Hur kristnades Norden?”. På våren 

reste en grupp till Rom efter att ha studerat några 

kvällar och besökte ett flertal kyrkor samt bevistade 

påvens audiens. Sent på hösten startades en studie-

cirkel om Luther.  

 

 

Diakoni 
3 – 4 Dagledigträffar per termin har hållits gemen-

samt med Föra-Alböke-Löts församling samt 

”Öppet Hus” träffar i Köpingsvik.  

 

I maj anordnades tillsammans med FAL en buss-

resa till södra Möre med besök på bl.a Värnanäs och 

lunch på Stuvenäs. Församlingshelgen inleddes med 

en klimatmässa i Bredättra och därefter buss-utfärd 

till Kårehamn.  
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Istället för att ut dela julblommor beslöt försam-

lingsrådet att ge en blomma till påsk då många ändå 

får en blomma i jultid. Genom brev inbjöds att 

komma och hämta sin påskblomma i samband med 

en gudstjänst. 

 

Under året startades ett hantverkscafé i Köpingsvik 

under ledning av barn- och ungdomsledaren Anneli 

Bergström. Den planerade ”Herrträffen” blev inte 

av. Förhoppningsvis kan den komma igång under 

nästa år. 

 

Församlingen har under året fått ta emot många 

asylsökande. För att underlätta deras vistelse har ett 

”Café Meetpoint” startat. Under våren var det 

mycket sång och musik och några deltagare med-

verkade också i en gudstjänst. Under hösten har den 

nya gruppen asylsökande främst varit intres-serade 

av svenskundervisning. Här har ett flertal frivilliga 

varit behjälpliga som lärare. 

 

Under året inbjöds till födelsedagsfest för de under 

året uppvaktade. På Soldalen har vi funnits när-

varande varannan vecka i huvudsak med musik-

program och andakt. Under våren ansvarade 

församlingen ett par kvällar för verksamheten på 

Hela Människan/RIA.  

 

Behövande enskilda och familjer har under året fått 

bidrag genom Hildebrand/Gumeriska fonden och 

Tingsdalsfonden. Församlingen har också utdelat 

fem ungdomsstipendier ur AP Erlandssons fond.   

 

Under sommaren har Lettlandsgruppen anordnat 

Loppis till förmån för barnhemmet Ziluks. I augusti 

gick en resa till barnhemmet och i september hölls 

en jubileumsfest. 
 

 
 

Plantering av vårdträd vid barnhemmet Sausneja 

 
 

 
Mission 
Egbys kyrkliga syförening är 113 år och består av 

ett stort nätverk av kvinnor, ett tjugotal, från Egby. I 

november anordnades en missionsauktion med Paul 

Jensen som auktionsutropare vilken gav ett mycket 

gott resultat. Dessförinnan hade några damer 

samlats och stöpt ljus i Egbygården. 

 
 2014 2012 2012 2011 2010 

Syfören/arb.krets 3 2 2 2 3 

Antal medlemmar 31 19 13 13 14 

 
 Kollekter (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 

Rikskollekter 23 24 19 19 16 

Stiftskollekter 5 8 5 5 4 

Församlingskollekt 23 27 22 23 31 

Summa kollekter 51 59 46 47 51 

 

 

Avslutningsvis 
Församlingsrådet har under året haft 10 protokoll-

förda sammanträden. Nästan alla i församlings-rådet 

är kyrkvärdar. Till sammanträdena är det god 

uppslutning från såväl ordinarie som ersättare. 
 

 
 

Köpingsviks Redovisat  Årsbudget Redovisat Av- 

församlng 2013 2014 2014 vikelse 

   Grundläggande uppgift 
  

  

   
Gemensamt -6 -25 -19 6 

Gudstj o kyrkl handl -99 -100 -80 20 

Undervisning     

  Barn -27 -20 -21 -1 

  Ungdomar     

  Vuxna -3 -25 -4 21 

Diakoni -22 -35 -28 7 

Mission -20 -10 -5 5 

      

Övrig kyrklig verksamhet  mm   

Sommarmusikgtj  -15 -25 -36 -11 

Församlingsråd -40 -15 -20 -5 

Verksamhetsstöd -1 -10 -3 7 

TOTALT (tkr) -233 -265 -216 49 
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Verksamhetsuppföljning 2014 
Föra-Alböke-Löt församling 
 
Församlingen 
Även om invånarantalet i församlingen minskar så 

är fortfarande medlemsantalet ungefär det samma. 

Däremot har gudstjänstdeltagandet totalt minskat, 

jämfört med förra året.  
 

Antal 2014 2013 2012 2011 2010 

Invånare 31 dec       758 751 765 760 785 

Medlem 31 dec 631 632 639 647 665 

Medlemsantal, % 83,2 84,2 83,5 85,1 84,7 

 

 
Gudstjänster 
Församlingens gudstjänster har som tidigare firats i 

våra tre kyrkor. Under vinterstängningen av kyr-

korna, mellan Trettondedagen o Midfastosöndagen, 

har gudstjänsterna firats i Föra församlingshem. 

 

Att kyrkorna åter öppnades för gudstjänst firades 

vid Midfastosöndagen med gudstjänst i Föra kyrka, 

där Martinuskören medverkade. Sopplunch med 

brödauktion och försäljning av matkassar inbrin-

gade en rejäl summa till fastekampanjen. 

 
Antal  2014 2013 2012 2011 2010 

Döpta barn 8 4 4 1 5 

Vigslar  3 1 1  

Begravningar 8 3 6 8 10 

(ovanstående uppgifter avser församlingsbor) 

        
Dopgudstjänster 5 5 6 1 4 

Vigselgudstjänster 4 4 6 2 5 

Begravningsgtj 7 8 15 10 17 

       
Antal deltagare      
Huvudgudstjänst 1 462 1 341 1 439 1 496 1 631 

Gtj vid kyrkl handl 888  705 1 460 710 1 266 

Musikgudstjänster 504 1 042 770 678 759 

Övr gudstjänster 298  534 368 361 485 

 

Sommartid firade vi våra friluftsgudstjänster, i år 

vid Alböke hembygdsstuga, på Greda ängar, och vid 

Hembygdsgården i Föra, tyvärr bidrog väder-leken 

till att gudstjänsten i Djupvik fick firas i kyrkan. 

 

Att vi nu i stort sett alltid har kyrkkaffe efter guds-

tjänsten är mycket uppskattat, så att gemenskapen 

kan fortsätta en stund till. 

 

 

 

 

 

Även i år har vi haft en 

uppskattad vand-

ringsgudstjänst med 

tema ”Vi upptäcker vår 

kyrka” i Alböke.  

 

Temagudstjänster om 

Ordet och Bönen är 

andra inslag i guds-

tjänstlivet. 

 
Rosenkransmadonna 
Alböke kyrka 

 

 

 
 

Vid familjegudstjänsterna, på Kyndelsmässodagen 

delades Dopänglar ut till de barn som döpts under 

året och på Palmsöndagen fick årets femåringar 

Barnens Bibel. 

 

Tacksägelsedagen firades som skördegudstjänst 

med smyckning av kyrkan och därefter soppa med 

skördeauktion i församlingshemmet där intäkterna 

gick till välgörande ändamål.  
 

 

Årets församlingshelg firades 

med högmässa i Föra kyrka och 

efterföljande lunchen på Fisk-

restaurangen i Sandvik. Åter igen 

en trevlig tillställning på 

hemmaplan. 

 

Kyrkorna har liksom föregående 

år varit öppna sommartid, samt 

vid skördehelgen o Allhelgona-

helgen. Det är mycket uppskat-

tat, inte minst av de som varit 

tillresta hit till våra kyrkor. 

 
 
Sankt Paulus i Föra kyrka 

 
 
 

Undervisning 
Barn- och ungdomsarbete bedrivs i Köpingsvik  

där barn från förskolan till femte klass kan delta i 

grupperna. Till denna verksamhet bidrar FAL för-

samling med ekonomiska medel och vi lägger in 

gemensamma familjegudstjänster här.   
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Konfirmandarbetet sker på sommaren i Köpings-

viks församling, för hela pastoratet. 

 
Antal  2014 2013 2012 2011 2010 

Konfirmander* 3 5 6 7 3 
 

* avser församlingsbor som konfirmerats under våren 

 

Jörgen Hedman har återigen hållit uppskattade 

kyrkvisningar av våra tre kyrkor. I Alböke och Löt 

serverades fika efteråt. Under året har vi även haft 

träffar för utbildning av kyrkvärdarna. 

 
 

 

Musiklivet i FAL 
Martinuskören är vår egen kyrkokör och är en cen-

tral del i vårt kyrkoliv. Kantor Johan Arnell ledde 

kören fram till Pingstdagen då han gick i pension. 

Därefter har Margareta Melz varit körledare under 

resten av 2014. Attila Gracza fungerar som ackom-

panjatör.  
 

 Martinuskören 2014 2013 2012 2011 2010 

Antal medlemmar 24 28 30 37 38 

 

Församlingen firade gudstjänst i Kalmar Domkyrka 

i slutet av januari där kören medverkade. Kören 

medverkar vid de stora högtiderna under kyrkoåret 

och olika solister har också bidragit i gudstjäns-

terna. 

 

Starlight Quartett, Bara Mässingen och Lasse Tro-

fast har återigen medverkat med de musikaliska 

inslagen under året.  Helgsmålsbönerna har under 

sommaren också förstärks med musik och sång-

inslag.        
 
 
Diakoni 
Träffar med daglediga har anordnats tillsammans 

med Köpingsviks församling. Den gemensamma 

församlingsresan gick i år till Mörebygden, där vi 

besökte Voxtorps landsbygdsmuseum, Voxtorps 

rundkyrka från 1200-talet, Voxtorpsgårdens gris-

safari, Värnanäs gård, och kaffe i Ekenäs hamn-

magasin. 

 

Födelsdagsfirande, grötfest med utdelning av jul-

blommor för församlingen äldre medlemmar har 

återigen varit uppskattade inslag i verksamheten. 

 

I den diakonala verksamheten, har besök av präs-ten 

blivit allt viktigare. Hjälp att ta sig till olika 

gudstjänster och träffar ombesörjs ofta i respektive 

socken av medlemmarna där. 

 

Mission 
Syföreningarna har genom bl.a. ris-och paketauk-

tioner samlat in pengar till kyrkans hjälpverksam-

het. Vid dessa tillfällen har vi inlett med musik-

andakt i kyrkan där Anna-Carin Löftstedt och 

Jessica Lundgren medverkade med musikinslagen. 

 

 Kollekter (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 

Rikskollekter 24 27 21 22 15 

Stiftskollekter 5 8 6 6 4 

Församlingskollekt 22 25 18 26 24 

Summa kollekter 51 60 45 54 43 

 

 
Församlingsverksamhet i förändring 
Kyrkan måste vara observant på den förändring i 

tiden som sker bland församlingens medlemmar. 

Inte bara åldersfördelningen, som är mera märkbar i 

vissa församlingar än andra, utan även samhällets 

intressen ändras bland annat genom den mass-

mediala påverkan som sker. 

 

Sakta växer ett behov fram som kyrkan behöver 

möta, ett genuint kristet tankemönster och ett be-

hov av närmare kontakt och gemenskap, där de 

personliga mötena blir av allt större betydelse.  

 

   Föra-Alböke-Löt församling, mars 2015 

 

 
   Magdalena Ordell 

   Ordförande församlingsrådet 

 

 
   Karin Wahlström 

   Komminister 
 

Föra-Alböke- Redovisat  Årsbudget Redovisat Av- 

Löts församling 2012 2014 2014 vikelse 

Grundläggande uppgift 
     
Gemensamt  3 -13 5 18 

Gudstj o kyrkl handl -138 -120 -123 -3 

Undervisning      

  Barn -6 -10 -3 7 

  Vuxna   -27  27 

Diakoni -23 -35 -25 10 

Mission -8 -10 -5 5 

Övrig kyrklig verksamhet  mm  
 

Sommarmusikgtj  -31 -25 -24 1 

Öv kulturverksamhet  -22    

Församlingskyrkoråd -15 -10 -13 -3 

Verksamhetsstöd -2 -5 -2 3 

TOTALT (tkr) -242 -255 -190 65 
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Verksamhetsuppföljning 2014 
Nordölands församling 
 
Vår församling 
 

Antal 2014 2013 2012 2011 2010 

Invånare 31 dec       2 370 2 389 2 417 2 439 2 491 

Medlem 31 dec 1 884 1 926 1 987 2 024 2 084 

Medlemsantal, % 79,5 80,6 82,2 83,0 83,7 

 

 

 

Vår verksamhet 
I Nordölands församling har vi ett rikt gudstjänstliv 

där firandet av söndagens högmässa och olika for-

mer av gudstjänster är centrum för församlingen och 

för allt det vi gör. 
 

 
 

 
 
 
 
Ett vackert sten-
kors gjort till 
meditations- 
gudstjänsten i 
Högby kyrka 
 

 

Gudstjänsten är även centrum varifrån församlin-

gens diakonala, undervisande och missionerande 

arbete tar sin utgångspunkt ifrån. Målet är att för-

samlingens arbete ska bli till ett flöde mellan å ena 

sidan flödet in mot gudstjänsten och å andra sidan ut 

i vardagens vanliga liv. 
  

Även om vi är lyckligt lottade och vi ofta är många 

som firar gudstjänst tillsammans så kan vi alltid 

göra bättre och öka deltagandet. 
  

En viktig del i vår församlings verksamhet som inte 

får glömmas bort är våra kyrkogårdar och allt det ar-

bete som utförs där. Fina och välskötta är de ett av 

församlingens ansikten utåt och många gånger är 

det där våra vaktmästare möter människor först. 
 

Att mötas av en vänlig röst på vår församlingsex-

pedition är inte det mindre viktigt utan är av stor 

betydelse för vår församling. 
 

Under året som gått har Nordölands församling fått 

nya medarbetare: 
  

     Eva Solid, församlingspräst 

     Hannes Harriesson, säsongsvaktmästare 

     Anton Sunesson, säsongsvaktmästare 

     Alice Olsson, församlingshemsvärdinna  

      
 

 

2014 var året då Nordölands församling fick en ny 

andaktsplats vid Böda Sand. I högtidlighet invigde 

vår Biskop det vackra korset i den öländska stenen 

och vi hann även med att fira mässa där ett par 

gånger under sensommaren och tidig höst. 

 

I Nordölands församling har vi många, både fri-

villiga och anställda, som är engagerade på olika 

sätt och det är en styrka för hela församlingslivet 

när det gäller den gudstjänstfirande församlingen, 

det diakonala arbetet och missionsarbetet. 

 

 

 

 
Verksamhetsstatistik  
Gudstjänster och kyrkliga handlingar 
När det gäller statistiken vid firandet av huvud-

gudstjänster är trenden nedåtgående däremot visar 

statistiken uppåt vad gäller musikgudstjänster och 

kyrkliga handlingar, det vill säga dop, vigslar och 

begravningsgudstjänster. Våra dop i församlingen 

ligger i en konstant mitt-fåra och behöver arbetas 

med på olika fronter. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Friluftsguds-
tjänst i Jord-
hamn med 
Gunilla Sund-
ström på 
dragspel och 
sonen Ludvig 
på fiol.  
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Antal  2014 2013 2012 2011 2010 

Döpta barn 4 7 15 10 12 

Vigslar 3 2 5 3 4 

Begravningar 27 38 47 49 45 

(ovanstående uppgifter avser församlingsbor) 

        
Dopgudstjänster 12 11 22 15 20 

Vigselgudstjänster 18 11 24 13 21 

Begravningsgtj 43 33 43 47 58 

       
Antal deltagare      
Huvudgudstjänst 4 118 4 678 4 927  6 458 5 531 

Gtj vid kyrkl handl 3 389 2 413 4 159 3 871 4 340 

Musikgudstjänster 1 740 1 582 1 815 2 364 2 478 

Övr gudstjänster 2 630 2 752 3 535 3 174 4 547 

 

 
 

Undervisning 
Barn 
Den barnverksamhet som har funnits i Nordölands 

församling 2014 är knuten till församlingens musik-

verksamhet. Församlingens kantorer har under året 

haft både välbesökta och omtyckta babysång- och 

babyrytmikgrupper, barnkörer och ungdomskör. 

Körerna har sjungit på familjegudstjänster och skol-

avslutningar i våra kyrkor. 
 

Antal 2014 2013 2012 2011 2010 

Barn 0-3 år 11 12 39 18 17 

Barn 4-6 år 2 12 25 10 10 

Barn 7-9 år    18 15 

Grupper 2 2 2 4 4 

 

 

 
Konfirmander 
Våren 2014 konfirmerades 7 ungdomar i Högby 

kyrka. Under hösten startade en ny grupp med 12 

blivande konfirmander. Vi samlas varannan vecka 

då vi också firar veckomässa tillsammans med 

övriga församlingen i Högby kyrka. Konfirman-

derna är på olika sätt delaktiga i våra gudstjänster. 
 

Antal  2014 2013 2012 2011 2010 

Konfirmander* 7 7 25 11 20 
 

*avser församlingsbor som konfirmerats under våren 

 
 

 
Ungdomsverksamhet 
Den ungdomsverksamhet som under 2014 har 

funnits i församlingen är Tjejkören som gärna 

sjunger med i våra gudstjänster. 

  
 

 
 
Musikverksamhet 
Nordölands församling har ett rikt, varierande och 

livligt musikliv. Sammanlagt 6 kören har varit igång 

under året. Två vuxenkörer, ungdomskör, två barn-

körer och alla-kan-sjunga kör vid namn ”Våghal-

sarna”.   
 

 

 
 

 

Dessutom finns i församlingen babyrytmik som 

samlar barn och föräldrar från hela pastoratet. Sång-

och rytmik-grupp finns även för förskolebarnen.   
 

Vuxenkörernas största evenemang under våren var 

en resa till Stockholm där körerna medverkade med 

sång i en gudstjänst tillsammans med biskop Jan-

Olof Johansson i Slottskyrkan.  
 

Barnkörerna framförde under våren en musikal som 

illustrerade några av Jesu under. 
  

 

 
 

Två gånger under året samlades alla körerna till 
konsert, vår och jul 

 
  2014 2013 2012 2011 2010 

Barnkör 2 2 2 2 2 

Antal medlemmar 32 31 34 31 35 

Ungdomskör 1 1 1 1 1 

Antal medlemmar 8 9 9 8 9 

Vuxenkör 3 3 1 1 1 

Antal medlemmar 54 51 35 48 38 
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Diakoni 
Under det gångna året har det varje vecka hållits 

gemenskapsträffar i våra församlingshem, vilka 

samlar många och alltid är lika uppskattat. 

 

 
 

Gemenskapsträff i det fria 

 

Diakonigruppen har under året besökt och uppvaktat 

församlingsbor med en blomma vid högtidsdagar.  

Till julen delades en välkommen julblomma ut och 

på Åkerbohemmet delades blomman ut ackompan-

jerad av gitarr och julens sånger. 

 

Många uppskattade hembesök har gjorts under året i 

vår församling. 

 
 
 
Mission 
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar säger 

Jesus åt oss. På olika sätt är det ett ledord i försam-

lingens uppdrag, att vara församling i det stora och 

det lilla. 

 

 

 
 
Luftslottets Dag 

firade sin ettårs- 
dag med snittar, 
cider och ett 
lysande tal av  
professor emeritus 
Bo Johnson. 

 

 

 

 

 

 

Exempel på detta är det internationella arbetet med 

bland annat fastevandring, skolavslutningar och 

Luftslottets Dag. Invigningen av andaktsplatsen vid 

Böda Sand av vår Biskop under sommaren är även 

det en del av missionen liksom affischering med 

humoristisk knorr som läggs märke till. 

 
 Antal 2014 2013 2012 2011 2010 

Syfören/arb.krets 2 2 2 2 2 

Antal medlemmar 14 10 13 11 14 

 
 

 Kollekter (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 

Rikskollekter 47 52 47 47 45 

Stiftskollekter 17 25 17 16 15 

Församlingskollekt 69 72 94 90 100 

Summa kollekter 133 149 158 153 160 

 

Vårt varmaste och innerligaste tack till alla er som 

på olika sätt är med i byggandet av Nordölands 

församling. 

 

 
  

Nordölands Redovisat  Årsbudget Redovisat Av- 

församlng 2013 2014 2014 vikelse 

Grundläggande uppgift 

Gemensamt -14 -20 -6 14 

Gudstj o kyrkl handl -214 -180 -238 -58 

Undervisning     

  Barn -9 -25 -7 18 

  Konfirmander -35    

  Ungdomar -18 -10 -3 7 

  Vuxna -91 -75 -30 45 

Diakoni -79 -70 -66 4 

Mission -21 -10 -5 5 

      

Övrig kyrklig verksamhet  mm 

Sommarmusikgtj  -31 -45 -36 9 

Sommarkyrka mm -12    

Församlingskyrkoråd -25 -10 -14 -4 

Verksamhetsstöd -19 -30 -22 8 

TOTALT (tkr) -568 -475 -427 48 
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Personalekonomisk redovisning 
 
Antalet anställda 2014 

 

Vid årets slut uppgår antalet tillsvidareanställda till 

33 (35) 
1
 st.   

Kategori Kvinnor Män Summa 

Präster 5 1 6 

Musiker 4 2 6 

Diakon 1   1 

Församlingsass/barnledare mm 6  6 

Kyrkvaktmästare 3 8 11 

Administrativ personal 3   3 

Totalt 22 11 33 
 

 

Med hänsyn till tjänstgöringsgrad, säsongsansställ-

ningar och övriga tidsbegränsade anställningar är 

medelantalet anställda 37 (38) st.  

 

Tre nya medarbetare har välkomnats under året, 

komministrarna Johanna Bergman och Eva Solid 

samt Alice Olsson, församlingsvärdinna i Högby.   

 

Under året har 3 (5) anställningar avslutats. Samtliga 

tre på grund av pensionsavgång. Ytterligare två pen-

sionsavgångar har aviserats under 2015 och nu 

under våren tillträder Heléne Wickléus tjänsten som 

församlingspedagog i södra distriktet. Rekrytering 

till tjänsten som kamrersassistent/kanslist pågår. 

 

 

 
 

Personalmöte med jullunch och lekar. Segervittring hade 
Stefan Karlsson, Johanna Bergman, Bertil Wikesjö och 
Alice Olsson (Foto:Rose-Marie Hasselqvist) 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1
 Siffror inom parentes avser 2013 

 
 
Personalkostnader 
 

Efter justering av återbetalning från avtalsgrupp-

försäkringen FORA uppgår de totala personal-

kostnaderna till 19,6 (20,6) miljoner kronor, vilket i 

förhållande till kostnaderna för den totala verk-

samheten motsvarar 60 (62) %. 

 

 
 

Sjukfrånvaro 
 

Antalet sjukfrånvarodagar per årsanställd uppgår 

till 8 (11) dagar. Fem (fyra) av dessa dagar avser 

långtidssjukfrånvaro. I förhållande till total arbetstid 

motsvarar sjukfrånvaron 3,3 (4,3) %.  

 

 

Arbetsskador och tillbud 
 

Inga arbetsskador eller allvarliga tillbud har rappor-

terats under året.  

 

 

Personalutvecklingsinsatser  
 

För att stärka och utveckla vår verksamhet har våra 

anställda deltagit i olika kurser och fortbildningar 

till en kostnad av 174 (200) tusen kronor.  

 

En lite längre utbildning i SENSUS regi genomgår 

Anna Fendin Ahlström som till våren 2015 blir 

diplomerad informatör. 

 
 

Fackliga förhandlingar 
 

Förutom sedvanliga löneöversynsförhandlingar en-

ligt gällande kollektivavtal har samtliga kyrkomu-

sikerinstruktioner i god anda omförhandlats.  

 

I slutet av året gjordes även en lokal överenskom-

melse med Kommunal angående arbetskläder till 

vaktmästare i inre tjänst. Förutom centrala avtalets, 

mörk kostym till herrar eller annan tjänstedräkt till 

damer, står även arbetsgivaren för vit skjorta, svar-

ta skor och slips efter behov   
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Stödjande verksamhet 2014 
Styrning och ledning 
 

 

Tkr 
Bokslut Årsbudget Redovisat   

2013 2014 2014 Avvikelse 

        
Strategisk styrning       

Arvoden, resor, utbildning -180 -240 -176 64 

Personalkostnader -270 -281 -280 1 

Övriga kostnader -60 -65 -30 35 

Interna poster 113 142 106 -36 

  -397 -444 -380 64 

     

Revision     

Auktoriserad revisor -58 -60 -63 -3 

Förtroendevalda revisorer -5 -10 -4 6 

Övriga kostnader -3 -5 -3 2 

Interna poster 14 25 15 -10 

 -52 -50 -55 -5 

     

     

Kyrkoval -59    

     

     

Församlingsråd     

Nordöland -24 -10 -14 -4 

Föra-Alböke-Löt -15 -10 -13 -3 

Köpingsvik -40 -15 -21 -6 

Borgholm -29 -25 -15 10 

Gärdslösa-Långlöt-Runsten -12 -15 -16 -1 

Räpplinge-Högsrum -22 -20 -8 12 

 -142 -95 -87 8 

     

Verksamhetsledning     

Personalkostnader -521 -547 -545 2 

Interna poster 115 167 119 -48 

 -406 -380 -426 -46 

     

     

NETTOKOSTNAD -1 056 -969 -948 21 

          

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

I Norra Ölands pastorat   
 

finns 106 förtroendevalda, ledamöter och 
ersättare, i olika organ. 
 

Om inte hänsyn tas till att många leda-
möter sitter på flera poster fördelas antalet 
platser enligt nedan. 
 
    - Kyrkofullmäktige 47 ledamöter,   

      varav 16 ersättare  
 
    - Valnämnd 7 ledamöter,  

      varav 2 ersättare 
 
    - Valberedning 7 ledamöter 

 
    - Revisorer 6 ledamöter,  

      varav 3 ersättare 
 
    - Kyrkoråd 16 ledamöter,  

      varav 6 ersättare 
 
    - Arbetsutskott 5 ledamöter,  

      varav 2 ersättare 
 
    - Församlingsråd 76 ledamöter,  

      varav 28 ersättare 
 

 
 

   Antal sammanträden 2014 
 
   -   Kyrkofullmäktige 2  
   -   Kyrkoråd                             11   
   -   Arbetsutskott 8  
   -   Församlingsråd                  58 
 

    
 

 

 

 

 

 

Pastoratets revisorer 2014-2017 

Stående från vänster: Börje Axelsson 
och Siv Andersson 

Sittande från vänster: Bruno Tagesson 
och Hans Svensson KPMG samt 
Sievert Johansson. 
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Stödjande verksamhet 2014 
Gemensamma kostnader och administration 

 

Tkr 

Redovisat Årsbudget Redovisat  

2013 2014 2014  Avvikelse 

     
Pastoratets kansli     

Personalkostnader  -677 -602 -567 35 

Övriga kostnader -143 -176 -132 44 

Avskrivningar -21    

  -841 -778 -699 79 

     

     

IT/telefoni mm     

Leasing kopiatorer -159 -150 -192 -42 

Telekommunikation -162 -200 -187 13 

Datakommunikation -38 -100 -38 62 

IT-tjänster -283 -300 -409 -109 

Annonsering telefonkatalog -60 -80 -58 22 

Övrigt -42  -8 -8 

Avskrivningar  -30 -32 -2 

  -744 -860 -924 -64 

     

     

Personalvård      

   Återbetalning FORA    492 492 

Företagshälsovård -122 -75 -79 -4 

Friskvård- och fritidsverksamh -13 -25 -14 11 

Riktade arbetsmiljöåtgärder -166 -25 -29 -4 

Personalrepresentation -90 -42 -51 -9 

Rekrytering -62 -50 -14 36 

Facklig förtroendeman -17 -25 -22 3 

Medlemsavg. arbetsgivarorg -96 -100 -95 5 

Övrigt -464  -7 -7 

 -1 030 -342 181 523 

     

     

Utbildn/kompetensutveckling          -201 -175 -174 1 

     

     

Interna poster 623 503 354 -149 

     

     

     

NETTOKOSTNAD -2 192 -1 652 -1 262 390 

     

 

     

Administrativ verksamhetsstatistik för 2014 
 
- 2 736 fakturor på 25 565 450 kr betalades till 384 leverantörer 
 
- 575 kundfakturor har skrivits ut på totalt 978 054 kr. Merparten  
   avser åtaganden om gravskötsel  
 
- 160 kontrolluppgifter avseende lön till anställda, förtroende-    
   valda m fl skickades ut vid årsskiftet 
 

 

 

 

 

 
 

Nytt bokningssystem och  
ny webbsida 
 

Under våren igångsattes vårt nya 
bokningssystem AVENY. Numera 
kopplas bl a bokningar direkt till 
värme- och styrsystemen för nästan 
alla våra kyrkobyggnader.   
 
I höstas driftsattes också vår nya 
webbsida. Även till denna finns en 
koppling från bokningssystemet så att 
kalendariet uppdateras automatiskt 
när händelser registreras i AVENY. 
 
I och med den nya tekniken så har två 
arbetsmoment och felkällor eliminerats.  
Tidigare registrerades så gott som 
samma uppgifter i tre olika system. 
 
 

 
 
Nya delar och ny information 
tillkommer efterhand på vår webbsida 
www.svenskakyrkan.se/norraoland  
 

Håll ögonen öppna och kontakta 
gärna vår kommunikatör Anna  
Fendin Ahlström med tips, idéer och 
synpunkter. 
 

 

 

 
 

Numera, helt i tidens anda, sker mycket 
administrativt arbete på stående fot. 

Lena Bredesjö är fotograferad av Anna 
Fendin Ahlström. 

http://www.svenskakyrkan.se/norraoland
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Stödjande verksamhet 2014 
Fastigheter 
 

Tkr 

Redovisat Årsbudget Redovisat  

2013 2014 2014  Avvikelse 

     
Fastigheter och lokaler - övergripande 

  
      

Personalkostnader  -272 -284 -99 185 

Övriga kostnader -430 -40 -309 -269 

   Bidrag KAE och KBB   242 242 

Avskrivningar  -10  -10 -10 

  -712 -324 -176 148 

     

Kyrkor och kapell     

   Tillfällig upplåtelse av kyrka 8 8 16 8 

Energikostnader -1 486 -1 385 -1 262 123 

Personalkostnader -965 -895 -965 -70 

Övriga driftkostnader -583 -645 -614 31 

Reparation och underhåll -586 -1 120 -2 116 -996 

   Bidrag KAE och KBB 59  854 854 

Avskrivningar -317 -519 -431 88 

Interna poster 78 83 106 23 

 -3 792 -4 473 -4 412 61 

     

Kyrka och församl.hem i gemensam byggnad (Borgholm)    

   Uthyrning av lokaler 1 2 2  

Energikostnader -156 -150 -146 4 

Personalkostnader -151 -164 -153 11 

Övriga driftkostnader -95 -100 -106 -6 

Reparation och underhåll  -30 -10 -13 -3 

Avskrivningar  -202 -191 -191  

Interna poster -12 -13 -6 7 

  -646 -626 -613 13 

     

Övriga fastigheter (ej prästgårdar)    

   Uthyrning av lokaler  46 41 55 14 

Energikostnader -422 -465 -416 49 

Personalkostnader -446 -532 -396 136 

Övriga driftkostnader -202 -291 -274 17 

Reparation och underhåll -166 -80 -147 -67 

Avskrivningar  -242 -170 -168 2 

Interna poster  -18 -22 -9 13 

  -1 450 -1 519 -1 355 164 

     

 

 
Intäkter och kostnader för tjänstebostäderna i Föra och Högby 
redovisas under skattepliktig rörelse. 
 
Kostnader för kyrkogårdarnas fastigheter belastar 
begravningsverksamheten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Kyrkobyggnader bevaras med hjälp 
av statligt stöd, kyrkoantikvarisk 
ersättning KAE 

På många orter är kyrkan den äldsta 
byggnaden, och tillsammans med 
kyrkogården är den en samman-
hållande symbol för kontinuiteten i 
bygden. Därför är det viktigt att kul-
turhistoriska värden bevaras.  
 

Höga kvalitetskrav ställs på repara-
tioner, vård, underhåll och föränd-
ringar. Den grundläggande principen 
är att ingrepp ska minimeras och att 
Svenska kyrkan och kulturmiljövården 
i samförstånd ska hitta lösningar som 
balanserar bevarande med föränd-
ringsbehov. 
 

2014 har Norra Ölands pastorat er-
hållit kyrkoantikvarisk ersättning KAE 
på 1,1 miljoner kronor till följande 
projekt: 
 

 
 

- Köpings kyrka målning lanternin,  
  ny takavvattning och snörasskydd,  
  omläggning koppartak på södra  
  långhuset. 
 

- Runstens kyrka renovering tornur  
 

- Stöldsäkring av kyrkliga inventarier 
 

- Konservering av två porträtt 
  deponerade i Gärdslösa prästgård. 
 
Därutöver har 1,2 miljoner kronor 
erhållits i investeringsstöd, via den 
kyrkoantikvariska ersättningen, för 
energieffektiviseringsåtgärder i våra 
kyrkobyggnader.  
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Begravningsverksamhet 2014 
 
 
 
Tkr 
 
kr 

Bokslut Årsbudget Redovisat   
2013 2014 2014 Avvikelse 

        
Verksamhetsgemensamt       

Begravningsavgift 6 683 6 950 6 952 2 

Internränta, netto  -127 -189 -79 109 

  6 556 6 761 6 873 112 

     

Administration och ledning     

Personalkostnader -130 -180 -95 85 

Övriga kostnader - 10 -15 -1 14 

Interna administrationskostnader -882 -837 -594 243 

 -1 022 -1 032 -690 342 

     

Gravsättning och kyrkogårdsskötsel - övergripande   

Bidrag länsarbetsnämnden 51    

Statlig begravningsclearing 169 150 155 5 

Övriga intäkter 151 145 161 16 

Personalkostnader -3 609 -3 774 -3 693 81 

Rep och underhåll arbetsmaskiner -100 -125 -87 38 

Transport av stoft och aska -362 -400 -377 23 

Gravgrävning på entreprenad -125 -130 -106 24 

Kremering -283 -275 -306 -31 

Statlig begravningsclearing -50 -50 -67 -17 

Övriga kostnader -80 -60 -76 -16 

Avskrivningar maskiner o verktyg -343 -373 -365 8 

Interna poster -156 -141 -146 -5 

 -4 737 -5 033 -4 907 126 

     

Gravsättning och kyrkogårdsskötsel   

Övriga intäkter         2  5 5 

Driftkostnader kyrkogårdar -449 -524 -500 24 

 -447 -524 -495 29 

     

Fastigheter och mark     

Energikostnader -36 -50 -35 15 

Reparation och underhåll -182 -170 -94 76 

Övriga kostnader   -10 -6 -31 -25 

Avskrivningar -534 -535 -531 4 

 -762 -761 -691 70 

     

      

RESULTAT -412 -589 90 679 

         
 

 

   Begravningsverksamhetens samlade överskott år 2000-2014 uppgår till 940 tkr 

 
 

Till SERVICEVERKSAMHET  
 

räknas åtaganden för gravskötsel där avtal tecknats efter år 

2000, dvs intäkter och kostnader belastas inte begravning-
verksamheten. 2014 tecknades 104 (107) nya avtal om 
gravskötsel.  

 

 

 

 
 

   

Foto:Anna Fendin Ahlström 

 

 

Norra Ölands pastorat  
 

16 kyrkogårdar med totalt ca 18.000 
gravplatser 
 
Under 2014 skedde 125 (120)1 

gravsättningar, varav  
42 (58) kistbegravningar respektive  
83 (62) urnsättningar. Därutöver har  
53 (58) askor nedsatts i olika 
minneslunder. 

 
 

Sök dina anhöriga på webben  
 

www.finngraven.se 
 

Söktjänsten är kostnadsfri och er-

bjuder alla intresserade att finna 
gravsatta och gravplatser på kyrko-

gårdarna i Borgholms kommun.  
 

 
 

Foto:Anna Fendin Ahlström

                                                 
1
 Siffror inom parentes avser 2013 



   
 

 27 

RESULTATRÄKNING (tkr) Bokslut Årsbudget  Redovisat    
  2013 2014   2014   Avvikelse 

         

Verksamhetens intäkter         

Kyrkoavgifter 19 054 19 765  19 797  32 

Begravningsavgifter 6 683 6 950  6 952  2 

   Begravningsverksamhetens under-/överskott 412 589  -90  -679 

Ekonomisk utjämning 2 024 2 125  2 130  5 

Andelar i avkastning från prästlönetillgångar 638 600  913  313 

       

Erhållna gåvor och bidrag       

   Kyrkoantikvarisk ersättning KAE  60   1 096  1 096 

   Fördelning beräknat överskott Växjö stift 249      

   Fria och ändamålsbestämda gåvor 664   313  313 

   Kollekter till egen verksamhet 54   56  56 

   Stiftsbidrag 800 800  800   

   Övriga gåvor och bidrag 237 135  168  33 

       

Nettoomsättning       

   Gravskötselintäkter 800 535  496  -39 

   Clearingintäkter (vigsel-, dop- och begravningsgudstjänster) 533 475  437  -38 

   Hyresintäkter 182 192  183  -9 

   Askgravplats 60 60  102  42 

   Gravrättsavgift 52 50  22  -28 

   Deltagaravgifter 133   5  5 

   Övriga intäkter 127 45  114  69 

       

Övriga verksamhetsintäkter       

   Övrigt 63 3  124  122 

Summa verksamhetens intäkter 32 825 32 324  33 620  1 296 

         

         

Verksamhetens kostnader         

Övriga externa kostnader -7 619 -7 590  -7 422  168 

   Energikostnader  -2 253 -2 230  -1 984  246 

   Reparation och underhåll  -982 -1 420  -2 197  -777 

Personalkostnader -20 590 -20 050  -19 599  451 

   Återbetalning FORA    492  492 

Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar -1 734 -1 900  -1 787  113 

Summa verksamhetens kostnader -33 178 -33 190  -32 497  693 

       

       

Förändring av ändamålsbestämda medel -447   -195  -195 

       

Verksamhetsresultat 800 -866  928  1 794 

       

       

Resultat från finansiella investeringar       

Räntor 127 200  170  -30 

Utdelning 168 200  128  -72 

Realisationsvinster    244  244 

Nedskrivning -62      

Återföring av nedskrivning 11   55  55 

Summa finansiella poster 244 400  597  197 

       

       

       

ÅRETS RESULTAT -556 -466  1 525  1 991 
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VERKSAMHETSREDOVISNING  Redovisat Årsbudget  Redovisat  Avvikelse  

Nettokostnad, tkr   2013 2014   2014     

         

 Grundläggande uppgift        

101 Verksamhetsgemensamt  20 159 20 526  21 030  504 

110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar  -5 698 -5 938  -5 975  -37 

150 Undervisning: Barn 0-12 år  -1 106 -1 041  -1 083  -42 

160 Undervisning: Ungdomar 13-25 år  -250 -315  -186  129 

170 Undervisning: Konfirmander  -810 -965  -671  294 

180 Undervisning: Vuxna  -110 -172  -50  122 

210 Diakonal verksamhet  -1 748 -1 612  -1 644  -32 

260 Mission   -112 -60  -47  13 

 Summa grundläggande uppgift  10 325 10 423  11 374  951 

         

 Övrig kyrklig verksamhet        

310 Övrig församlingsverksamhet  -35 -70  -1  69 

321 Konsertverksamhet (sommarmusikgtj mm) -138 -160  -171  -11 

331 Övrig kulturverksamhet (sommarverksamhet mm) -89 -140  -127  13 

360 Serviceverksamhet (gravskötselsavtal efter år 2000) 358 74  64  -10 

 Summa övrig kyrklig verksamhet  96 -296  -235  61 

         

 Skattepliktig rörelse        

431 Fastighet- och lokaluthyrning (prästgårdar) -141 -187  -94  93 

 Summa skattepliktig rörelse  -141 -187  -94  93 

         

 Styrning och ledning        

510 Strategisk styrning  -397 -444  -380  64 

540 Revision  -52 -50  -55  -5 

550 Kyrkoval  -58      

571 Församlingsråd  -142 -95  -87  8 

580 Verksamhetsledning   -407 -380  -426  -46 

 Summa styrning och ledning  -1 056 -969  -948  21 

         

 Stödjande verksamhet        

610 Församlingsadministration   -707 -702  -546  156 

624 Information/kommunikation  -508  -476  -566  -90 

626 Övrigt verksamhetsstöd  -255 -360  -486  -126 

630 Gemensamma kostnader och administration -2 192 -1 652  -1 262  390 

651 Fastigheter och lokaler - övergripande  -712 -324  -176  148 

660 Kyrkor och kapell  -3 792 -4 473  -4 412  61 

670 Kyrka och församlingslokal i gem byggnad (Borgholm) -646 -626  -613  13 

680 Övriga fastigheter  -1 450 -1 519  -1 355  164 

690 Finansiella poster och interna avräkningar   894 1 284  754  -530 

 Summa stödjande verksamhet  -9 368 -8 848  -8 662  186 

         

 Begravningsverksamhet        

801 Verksamhetsgemensamt  6 556 6 761  6 873  112 

810 Administration och ledning  -1 022 -1 032  -690  342 

821 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel - övergripande -4 737 -5 033  -4 907  126 

822 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel  -447 -524  -495  29 

860 Fastigheter och mark   -762 -761  -691  70 

 Summa begravningsverksamhet  -412 -589  90  679 

         

 ÅRETS RESULTAT  -556 -466  1 525  1 991 
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INVESTERINGSREDOVISNING (tkr) Årsbudget 
 

Redovisat   
 

    2014   2014   Avvikelse 

    
      

VU-2 projektet Energieffektiviseringsåtgärder  2 400 
 

    
 

 
Böda kyrka 

  
298   

 

 
Källa kyrka 

  
281   

 

 
Föra kyrka 

  
238   

 

 
Egby kyrka 

  
100   

 

    
    

 

 
Pågående arbete (Persnäs, Löt, Långlöt och Runsten)     1 158     

  
2 400 

 
2 075   325 

    
    

 
Källa kyrka  Ny högtalarutrustning 50 

 
85   -35 

    
    

 Gemensamt Förnyelse/komplettering av IT-utrustningar mm 50 
 

68   -18 

 
Nytt bokningsprogram 

  
52   -52 

    
    

 

    
    

 
Räpplinge kg Redskapsbod  50 

 
0   50 

    
    

 
Högby kg Belysning runt gravkapellet  15 

 

*   15 

    
    

 

    
    

 Norra laget Gravplanksats Högby 10 
 

*   10 

 
Gräsklippare Walker diesel 200 

 
229   -29 

 
GHC102 Mitsubishi (exkl försäkringsersättning) 

  
162   -162 

 
Trimmer 7 

 

*   7 

 Grep till traktor 14 
 

0   14 

 
Eltrimmer, häcksax 14 

 

*   14 

    
    

 Södra laget Traktor med lastare och utrustning 500 
 

529   -29 

 
Häcksax, trimmer 20 

 

*   20 

 
Toro power snöslunga 

  
19   -19 

    
    

 
Pågående arbete St Elavi kapell, ny kylanläggning mm 1 500 

 
104   1 396 

    
    

 
TOTALT 

 
4 830 

 
3 323   1 507 

    
    

 
Varav församlingsverksamhet 2 500 

 
2 280   220 

Varav begravningsverksamhet 2 330 
 

1 043   1 287 

    
    

 

       
 

      * Kostnadsfört 2014 
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Ändamålsbestämda medel (kr) IB 2014 In 2014 Ut 2014   UB 2014   

Prydnadsfonder Borgholms kyrka 4 680    4 680   

 St Elavi kapell  500   500  

 Köpings kyrka 18 664 200   18 864   

 Bredsättra kyrka 274 337    274 337   

 Egby kyrka 16 579    16 579   

 Löts kyrka 176 211  200  176 011   

 Alböke kyrka 77 436    77 436   

 Föra kyrka 29 964  400  29 564   

 Föra församlingshem 20 892    20 892   

 Gärdslösa kyrka 128 764    128 764   

 Långlöts kyrka 125 547 10 000   135 547   

 Runstens kyrka 19 165 418   19 583   

 Runstens kyrkogård 1 336    1 336   

 Högsrums kyrka 28 290    28 290   

 Församlingslokaler RH församling 4 591    4 591   

 Högby kyrka 52 718 616   53 334   

 Källa kyrka 27 858 6 375   34 233   

 Persnäs kyrka 11 540    11 540   

 Persnäs församlingshem  1 500   1 500  

 Böda kyrka 11 447    11 447   

  1 030 019 19 424 600  1 048 843   

   Årets  förändring  18 824   
          

          

Orgelfonder Runstens kyrka 3 836    3 836   

 Högsrums kyrka 243 076 1 500   244 576   

 Böda kyrka 13 700    13 700   

  260 612 1 500   262 112   

   Årets  förändring  1 500   

          
          

Övrigt John P Johnson (Köpings kyrka) 353 359    353 359   

 John P Johnson (Persnäs kyrka) 353 359    353 359   

 Ehrlandssonska fonden (Högby) 50 214    50 214   

 J F Engmans underst.f (Högby) 48 120    48 120  

 Widstrandska fonden(Högby) 24 582    24 582   

 Charlotta Olssons fond (Högby) 40 868    40 868   

 Gåvofond/diakoni (Böda) 71 738    71 738   

 Anders Englunds mf (Böda) 5 531    5 531   

 Berta Anderzéns fond (Föra) 120 547    120 547   

 AP Erlandssons fond (Köping) 19 143  10 000  9 143   

 Tingsdals donationsfond (Köping)  193 154 24 000  169 154   

 Gaudemus (NÖ) 18 224 4 145 8 000  14 369   

 Nordölands utvecklingsfond 53 158 235   53 393   

 Källa gamla kyrka 16 352 1 000   17 352   

 Musik och gemensk Bgh församl 310 000    310 000   

 Elavi kapell (krematoriefond) 42 099    42 099   

 Maekelska fonden (Gärdslösa) 5 082    5 082   

 Madona (Runsten) 6 452 31 671 24 010  14 113   

 Barnhemmet "Ziluks" SAUSNEJA 46 070 35 345 22 235  59 180   

 Barnverksamhet Högsrum 2 825  2 768  57   

 Barnverksamhet Föra 1 000    1 000   

 Skivinspelning Norra Öland 12 141    12 141    

  1 600 864 265 550 91 013  1 775 401   

   Årets  förändring  174 537   

          

 TOTALT 2 891 495 286 474 91 613  3 086 356   

   Årets  förändring  194 861  

       

 


