
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsuppföljning 2019 
Norra Ölands pastorat 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Norra Ölands pastorat org.nr 252003-8858 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsuppföljning 2019     

      

Innehåll:   

Norra Ölands pastorat 2019   3  

Borgholms församling   4  

Gärdslösa-Långlöt-Runstens församling                                                          7  

Räpplinge-Högsrums församling 10  

Köpingsviks församling 13  

Föra-Alböke-Löt församling 16  

Nordölands församling  18  

Pastoral verksamhet  20  

Personalekonomisk redovisning  22  

Stödjande verksamhet  23  

Begravningsverksamhet  26  

    

   BILAGOR    

   Resultaträkning                                                                            27  

   Verksamhetsredovisning 28  

   Begravningsverksamhetens särredovisning 30  

   

    

   

   
 
 

 
 
 
Foto framsidan: L Sörman 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 3 

Norra Ölands pastorat 2019 
 

Ett strategiskt arbete pågår långsiktigt i pastoratet. 

Det handlar om ett kluster som omfattar fastigheter, 

personalfrågor, ekonomi och verksamhet. Alla frå-

gor hör ihop. Ekonomifrågorna är en motor som 

tvingar oss att öka takten i strategiskt förändrings-

arbete.  

 

Följande tre inriktningsbeslut har arbetet utgått ifrån: 

 Personalminskning sker i takt med pensions-

avgångar. 

 Analysera och minska fastighetsbeståndet gen-

om avyttring. 

 Och viktigast, fokus på uppdraget GUDM, 

Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission.  

 

Vi har brottats med strategifrågorna i många år. Idag 

står vi inför komplexa beslut där vi t.ex. behöver 

avyttra en fastighet trots att den har en viss 

brukandegrad. Konsekvenserna blir att takten ökar 

vad gäller omstruktureringar i verksamheten.  

 

På vilket sätt delar vi på de resurser som står oss till 

buds, för att kunna fullgöra det grundläggande 

uppdraget? En svagare ekonomi betyder inte nöd-

vändigtvis en svagare kyrka. Kyrkan blir svag om vi 

upphör att be för den. Vi är starka så länge vi tar 

plats mitt i vår värld. Vi är starka nog att alltid värna 

de svagaste.  

 

Jag förbereder innehållet i pastoratets Vision 2030. 

Det går i korthet ut på att svara på frågan hur ska vi 

vara kyrka om tio år? I kikarsiktet ser jag om tio år: 

 

 Färre kyrkomedlemmar. Svagare ekonomi.  

 Färre anställda. Engagerade volontärer bidrar till 

verksamheten. 

 Ett aktivt böneliv i kyrkorna baserat på ett lokalt 

engagemang.  En närvaro i lokal-samhället ge-

nom aktiv diakoni, och genom en digital närvaro 

med kyrkligt budskap i sociala media.  

 Fokus på huvudkyrkor. De två huvud-kyrkorna 

Högby och Borgholm kommer att ha ett regel-

bundet gudstjänstliv även om tio år. Förhopp-

ningsvis har vi om tio år åtminstone ytterligare 

en eller två kyrkor med söndaglig huvud-

gudstjänst. 

 Övriga kyrkor är i bruk, men har inte ett lika 

regelbundet gudstjänstliv som idag. Varje kyrka 

ska vara möjlig att använda för dop, bröllop, 

begravning, gudstjänster vid storhelgerna. 

 

 

 

 

 

 Merparten av dagens fastighetsbestånd av typen 

församlingshem avyttras under perioden 2020 

till 2030. De byggnader vi trots allt äger ska 

vara i bra skick och användas till kyrklig verk-

samhet.  

 Stora diakonala behov påverkar vårt arbete. Den 

höga medelåldern på vår befolkning i kombi-

nation med samhällsutvecklingen i stort innebär 

att kyrkans roll i samhället ökar trots att 

medlemstalen minskar.  

 

Dessa tankar planerade jag skulle ligga till grund för 

Vision 2030. Tanken var att detta ska förankras för 

att därefter implementeras i organisationen. Jag kom 

inte så långt. Coronakrisen kom före. Vision 2030 

tvingas i skarpt läge redan våren och sommaren 

2020.  

 

I skrivande stund, på samhällets uppdrag, orga-

niserar vi ett utökat diakonalt arbete där vi distri-

buerar matkassar till isolerade äldre. Vi har börjat 

producera digitala gudstjänster lokalt, och detta 

sänds över nätet. Vi upprätthåller en gemenskap mitt 

i krisen. Situationen är unik. Vi delar oron med våra 

medmänniskor.  

 

På vilka sätt är vi kyrka, när samhällets restriktioner 

påverkar oss alla hårt. Kyrkans kärntrupper hos oss 

är ofta över sjuttio år. Hur utövar vi vårt uppdrag när 

alla över 70 år blir mer eller mindre isolerade? Mitt i 

krisen får vi möjligheten att reflektera över vår roll. 

Vi är kyrka, i en ny tid. En levande kyrka som 

behövs, mitt i samhället, mitt i livet.  

 

Samhällskrisen kommer att påverka våra förut-

sättningar att vara kyrka på lång sikt. Vision 2030 

tvingas implementeras snabbare än vi tänkt. Det 

kommer vi att klara. Vi har världens viktigaste 

budskap: Varje människa är älskad av Gud och kan 

ha gemenskap med Honom. Det är vårt budskap.  

Det fortsätter vi att sprida, på nya sätt i ny tid.  

 

Var rädd om dig själv, mitt i krisen. Kyrkan behöver 

dig, idag och i framtiden.  

 

Jag ber om Guds välsignelse över er och över vår 

kyrka. 

 
Anna Lundin Leander 

Kyrkoherde
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Verksamhetsuppföljning 2019 
Borgholms församling  
 
Verksamhetsåret 2019 har fungerat väl. Den 

stadigvarande verksamhet är fylld av kompetens, 

glädje och verksamhet som står väl i samklang med 

mål i församlingsinstruktion. Dock anar vi en viss 

nedgång i antal deltagare i gruppverksamhet, om det 

än är en liten förändring. 
 
 

Antal 2019 2018 2017 2016 2015 

Invånare 31 dec       3 322 3 297 3 279 3 280 3 195 

Medlem 31 dec 2 119  2 157 2 158 2 224 2 288 

Medlemsantal, % 63,8 65,4 65,8 67,8 71,6 

 
Musik och körverksamhet har flitigt medverkat vid 

huvudgudstjänster. Gospelkör och kyrkokör har haft 

fyra egenproducerade musikgudstjänster, samt 

medverkat vid tio huvudgudstjänster under året. 

Körerna bygger också gemenskap utanför ordinarie 

repetitioner genom samvaro, utflykter och med-

verkan i körsamverkan av olika slag.  

 

Utöver ovanstående har vi också haft glädjen av två 

gästande körers medverkan, samt medverkan av 

många solister och instrumentalister. Det innebär att 

flertalet gudstjänster har någon form av ”extra 

musikalisk utsmyckning”.  

 

Under sommarperioden har vi genomfört musik-

gudstjänster och lunchmusik i Borgholms kyrka, 

samt musik i solnedgång i Elavi kapell vid några 

tillfällen. Ofta med ett eget tema. 

 

 Antal 2019 2018 2017 2016 2015 

Vuxenkörer 2 2 2 2 2 

Medlemmar 60 60 60 65 69 

 

 
 

Borgholms gospelkör och kyrkokör  Foto: I Ferling 
 
 

 

Antal  2019 2018 2017 2016 2015 

Döpta barn/vuxna 7 8 11 19 4 

Vigslar 1 1 2 1 4 

Begravningar 41 46 55 38 39 

      (Ovanstående uppgifter avser församlingsbor) 

        
Dopgudstjänster 7 4 15 15 5 

Vigselgudstjänster 3 4 2 3 4 

Begravningsgtj 36 42 46 37 31 

       
Antal deltagare        
Huvudgudstjänst 2 710 2 359 2 680 3 173 3 296 

Gtj vid kyrkl handl 1 738 1 631 1 908 1 799 1 250 

Musikgudstjänster 1 147 1 222 1 048 1 217 1 271 

Övr gudstjänster 1 557 2 029 2 377 2 774 3 897 

 

 

Antal 2019 2018 2017 2016 2015 

Barn 6 år 8 8 8 7 12 

Barn 7-9 år 25 24 26 26 18 

Barn 10-12 år 11 9 10 8 11 

            

Öppen barnverksamhet 0-5 åringar     

Antal besök 249 250 459 198 260 

 

Barn och ungdomsverksamheten har engagerat med-

verkat vid familjegudstjänster under året. Barnen 

medverkade med sång, dans eller drama. Vi synlig-

gör barnverksamheten mer i kyrko-entrén där vi visar 

alster och pågående aktiviteter. Verksamheten pågår 

på måndagar, tisdagar och torsdagar varje vecka, 

fördelade i tre grupper. Vi introducerar barnen i 

kristen tro genom att berätta en bildberättelse på 

flanobilder anpassad för barnens ålder samt att vi 

sjunger och ber tillsammans. 
 

Det internationella perspektivet lyfts t ex när barnen 

säljer pyssel och deltar i Kyrkliga Arbetskretsens 

försäljning. Övernattning och sommarfest är upp-

skattade, liksom sommarens lek-kyrka och de akti-

viteter vi genomför där. 

 

 
 

Sommarpyssel  Foto: J Grenmyr 
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Äldreverksamhet i form av dagledigträffar och guds-

tjänster i församlingshem och på särskilda boende 

(Strömgården) fungerar väl. Uppslutningen är stadig i 

den regelbundna verksamheten, som håller hög kva-

litet för målgruppen. Vi har träffats i kyrkliga arbets-

kretsen, allträffar och temasamlingar som nedan. 

 
 Arbetskrets 2019 2018 2017 2016 2015 

Antal medlemmar 15 15 18 17 17 

 

Vi har under året genomfört studie och tema sam-

lingar.  

 

 Tillsammans med organisationen hade vi dagar 

med tema Hela Människan. Vi var drygt tjugo 

personer som fick del av bibelundervisning med 

själavårdsinriktning. 

 

 Ämnet familje-juridik fick inget gensvar. Trots 

kompetens från Ölands Bank. 

 

 Vi hade en spännande kväll om Jerusalem med 

Johan Engvall. 

 

 Dagar om åldrandet samlade ett 25-tal deltagare 

vid var och en av de tre dagar som vi genom-

förde under hösten. Arne Sjöberg, Tyra E O 

Graaf, Maria Nilsson och Lars Graaf med-

verkade. 

 

 Under hösten hade vi åter Alpha-kurs med 

samtal som leddes av Ann-Kristin Forsman bi-

trädd av Jamshid Ahmadi.  

 

 Vid några olika tillfällen kom samtal att föras 

kring kyrkobyggnaden. Detta landade i att Gun-

Britt Sjöblom och Lena Melander Andersson 

både gjorde ett research-arbete om kyrkans 

historia och även genomförde flera samlingar där 

vi tillsammans mindes och presenterade kyrkans 

historia ”som vi minns den”. Det var uppskattade 

samlingar och en bra utställning. 

 

 

 Kollekter (tkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Rikskollekter 30 23 22 25 21 

Stiftskollekter 8 10 10 5 7 

Församlingskollekt 33 31 30 29 45 

Summa kollekter 71 64 62 59 73 

 

 
 

Borgholm kyrka  Foto: J Grenmyr 

 

I vapenhuset har vi placerat en TV-skärm som visar 

uppdaterad information. Vi har infört Swishkort som 

kan läggas i kollekthåv så att den som använder 

swish också kan uttrycka sin delaktighet i givandet. 

Vi har under året regelbundet börjat använda pro-

jicering av psalmer mm i gudstjänsten. 

 

Antal deltagande i gudstjänster och samlingar 

framgår av statistiken. Församlingen har en relativt 

fast gudstjänstfirande kärna. Till detta kommer en 

tydlig andel visstidsboende, som periodvis delar vår 

gemenskap. Vi har i slutet av året infört möjlighet till 

personlig förbön under nattvardsmåltiden. Vi gläds åt 

goda gudstjänster med god gemenskap och nästan 

alltid efterföljt av kyrkkaffe. 

 

Vi firade veckomässa varannan tisdag i Gode 

Herdens kapell med efterföljande bibelsamtal inför 

kommande söndag. Antal deltagare har sakta stigit 

för att under senare delen av hösten ofta var 

tvåsiffrigt. 
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Konfirmandsatsning för verksamhetsåret 18-19 redo-

görs för på annan plats. Vi har inte lyckats knyta 

ungdomar till fortsatt engagemang i Borgholm, men 

har ändå positiva relationer med de som deltagit.  

 
Antal  2019 2018 2017 2016 2015 

Konfirmander* 12 4 17 18 19 
 

*avser församlingsbor som konfirmerats under våren/sommaren 

 

En del av satsningen på ungdomar är vår anslutning 

till Stiftets Trainee. En verksamhet som vill ge unga 

chansen att prova på kyrkligt arbete. Vår trainee 

heter Jamshid Ahmadi. Jamshid är diakonal, och till-

för mycket i missionerande kontakter med asyl-

sökande. Trainee har inte lyckats samla ”väl etab-

lerade svenska ungdomar”. Den utmaningen 

kvarstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser tillbaka på ett givande år, där församlingslivet 

präglats av glädje och gemenskap i många former. 

 
 

 

Borgholm mars 2020 

 

  

 

 

Ann-Britt Norén 

Ordförande församlingsrådet 

 

 

 

Lars Graaf 

Komminister 
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Verksamhetsuppföljning 2019 
Gärdslösa-Långlöt-Runstens församling 
 
Antal 2019 2018  2017 2016 2015 

Invånare 31 dec       1 347 1 359  1 343 1 317 1 313 

Medlem 31 dec 1 017 1 040  1 040 1 051 1 062 

Medlemsantal, % 75,5 76,5  77,4 79,8 80,1 

Gudstjänst 

Gudstjänst firas varje söndag och helgdag i för-

samlingen. Då Långlöts kyrka har varit stängd har vi 

inte kunnat fira några gudstjänster där. Långlöts 

kyrka stängdes för utredning pga. att besökare har 

drabbats av allergiska reaktioner. Under vintertiden 

firas gudstjänsten ofta i Runstens församlingshem 

eller Gärdslösa församlingshem. Kyrkkaffet efter 

gudstjänsten är väldigt viktig för gemenskapen och 

ofta fikar vi under läktaren med mingelfika. 

 

Under sommarmånaderna har det firats frilufts-

gudstjänster på olika platser bl.a. Himmelsberga, 

Tornlunden, Ismantorp och Störlinge bodar. Kören 

har deltagit med körsång vid de stora högtiderna och 

en vårkonsert och en julkonsert under kantor Ann-

Marie Karlssons ledning. Vid konserterna har kören 

förstärkts med Jörgen Larsson på trumpet och 

Annette Larsson på flöjt. 

 

 
 

Friluftsgudstjänst med kören på Himmelsberga 
Foto: T Lönneborg 

 

Påsken firades 2019 i Gärdslösa kyrka från skärtors-

dagen till påskdagen. Julbönen är alltid höjdpunkten i 

vår församling. Både Runsten och Gärdslösa kyrka 

var mer än välbesökta.  

 

 

 

 

På julbönen i Runsten medverkade kyrkokören och 

Trio Comp och i Gärdslösa medverkade Annika 

Bertilsson, Julia Isaksson och Sievert Johansson med 

sång. 

 
 Medlemmar 2019 2018 2017 2016 2015 

Kyrkokör 14 14 15 15 15 

 

Under 2019 hade vi fyra konserter i församlingen, två 

i Gärdslösa kyrka och två i Runsten. Den unga 

violinisten Thea Fritsche imponerade stort till-

sammans med Attila Gracza i Gärdslösa kyrka. 

 

Ett uppskattat inslag i gudstjänstlivet är våra önske-

psalmsgudstjänster och våra ljusmässor. Vid 

Allhelgonahelgen firades en finstämd minnesguds-

tjänst då kyrkokören medverkade. 

 

 
 
 

Blomstersmyckad sommarkyrka  
Foto: T Lönneborg 
 

Antal  2019 2018 2017 2016 2015 

Döpta barn  9 14 14 15 11 

Vigslar 3 5 8 6 1 

Begravningar 14 9 13 15 17 

              (ovanstående uppgifter avser församlingsbor) 
(ovanstående uppgifter avser församlingsbor)       
Dopgudstjänster 16 19 21 17 11 

Vigselgudstjänster 13 12 12 17 7 

Begravningsgtj 17 17 27 21 22 

       
Antal deltagare          
Huvudgudstjänst 1 368 2 099 1 909 1 733 2 106 

Gtj vid kyrkl handl 2 282 2 314 2 345 2 296 1 905 

Musikgudstjänster 345 95 285 352 532 

Övr gudstjänster 433 488 517 821 995 
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Undervisning 

I församlingsrådet förs samtal om tro och liv i för-

samlingen. Under året har församlingsrådet också 

varit delaktiga i kurser ordande av stiftet. För de 

yngsta församlingsmedlemmarna och deras föräldrar 

finns Kyrkis en gång i veckan i Gärdslösa försam-

lingshem. Där sjunger, pysslar och fikar de till-

sammans.  

Eftis är en barngrupp för 6-8 åringar. Verksamheten 

pågår på onsdagar varje vecka i Gärdslösa försam-

lingshem. Gruppen leds av Julia Grenmyr och Tina 

Lönneborg. På samlingarna leker vi, pysslar och 

hittar på roliga aktiviteter med barnen, anpassat efter 

deras ålder. Varje vecka har vi en andakt tillsammans 

där vi introducerar barnen i kristen tro genom att 

berätta en bildberättelse med flanobilder anpassad för 

barnens ålder samt att vi sjunger och ber en bön 

tillsammans. 

 

Eftis i Gärdslösa.  Foto: T Lönneborg 
 

Under våren samlades vi till familjegudstjänst på 

dopets dag i Runsten, Eftisbarnen sjöng. Barnen som 

döpts under året fick sin dopduva. 6 åringarna fick en 

barnens bibel. Efteråt blev det fika och glass. 

Vårterminen avslutades med en gudstjänst där 

musiken fick ta plats, sommarfestbandet spelade till 

barnens favoritsånger, barnen sjöng med stor lust. Vi 

avslutade ute med tipsrunda och korvgrillning vid 

församlingshemmet i Gärdslösa. 

På höstterminen firade vi en gudstjänst i Runsten. 

Barnen medverkade med sång och utställning, samt 

äppelkaka. 

 

 

 

 

På höstlovet samlades vi tillsammans med Röda 

Korset till Änglafest i Runstens församlingshem. 15 

barn, 8-12 år fick följa med in i kyrkan och titta på 

kyrkans skatter. Sedan lagade de trerätters middag 

och dukade till varsin inbjuden gäst. Det blev en glad 

och lyckad lovaktivitet. 

Inför jul bjöd vi alla klasser i Gärdslösa att komma 

till kyrkan och höra julevangeliet med krubban.   

KYRKIS 0-6 år 2019 2018 2017 2016 2015 

 
  
  

Antal besök 162 170 149 158 159 
 

 

 

Änglafest. Foto: T Lönneborg 

Konfirmandverksamheten bedrivs gemensamt för 

pastoratet. 
 

 

 

 Antal  2019 2018 2017 2016 2015 

Konfirmander* 4 5 2 6 4 
 

*avser församlingsbor som konfirmerats under våren/sommaren 
 

 
 

Diakoni 

Under Heléne Wickléus ledning ordnas dagledig-

träffar med soppa och någon programpunkt om-

växlande i Runstens och Gärdslösa församlingshem. I 

Runstens församlingshem är det också onsdagscaféer. 

Caféerna som är varannan onsdagseftermiddag, 

samlar i genomsnitt ett femtontal personer.  
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Alla dessa träffar och sammankomster är för att vara 

mötesplatser för våra församlingsbor. Medlemmar ur 

församlingsrådet och andra frivilliga församlingsbor 

gör dessa social-diakonala sammanhang till en viktig 

insats då de erbjuder skjuts till och från dagledig-

träffar, caféer och gudstjänster. 

Årets församlingsresa tillsammans med Räpplinge-

Högsrums församling gick till Södra Öland. Helene 

Wickléus berättade om fresken i Kastlösa kyrka, Tina 

Lönneborg guidade i Gårdby kyrka där vi också 

firade andakt. Besöket i skolmuseet i Mörbylånga var 

väldigt uppskattat. 

 

Församlingsutflykt, Skolmuseet i Mörbylånga                             
Foto: T Lönneborg 

 

Under juli månad var det 11-kaffe en dag i veckan i 

Runstens kyrka, en mötesplats för församlingsbor, 

sommarölänningar och tillfälliga turister. 

Diakonigruppen gör återkommande varje vecka under 

terminstid besök på Strömgården och Ekbacka för 

bl.a. våra församlingsbor som bor där.  

 Församlingsrådet har under året uppvaktat de som 

fyller 75, 80, 85, 90 och däröver med en blomma. 

Alla medlemma över 80 år i församlingen fick också 

en amaryllis av församlingen i samband med jul-

gröten. Vi skickade en personlig inbjudan till träffen 

vilket var uppskattat och gjorde eftermiddagen 

välbesökt. 

Församlingen firade församlingsdag i september med 

mässa i Runstens kyrka och därefter bjöds det på 

lunch i församlingshemmet ordnat av församlings-

rådet. 

 

 

 

 

Mission 

Mission bedrivs genom all verksamhet på olika plan 

för stora som små. Det som är församlingsarbete 

innehåller en missionsdel att sprida det kristna bud-

skapet om det så är med sång, fika eller samtal. 

Församlingen har en vänförsamling i Madona Lett-

land som det bl. a. tas upp kollekt till vid jul-bönen i 

Runsten. 

 

 Kollekter (tkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Rikskollekter 11 15 18 16 22 

Stiftskollekter 4 6 4 5 4 

Församlingskollekt 31 24 19 26 36 
 

Summa kollekter 46 45 41 
 

47 62 

 

 

Gärdslösa-Långlöt-Runstens församling mars 2020 

 

 

 

 

Bengt-Göran Nilsson 

Ordförande församlingsrådet 

 

 

 

Tina Lönneborg 

Komminister 
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Verksamhetsuppföljning 2019 
Räpplinge-Högsrum församling 
 
Antal 2019 2018 2017 2016 2015 

Invånare 31 dec       1 374 1 339 1 341 1 351 1 303 

Medlem 31 dec 944 934 953 966 996 

Medlemsantal, % 68,7 69,8 71,1 71,5 76,4 

 

Gudstjänst 

Församlingens gudstjänster firas i någon av för-

samlingens två kyrkor. Vi önskar att fler gick över 

sockengränserna och såg båda kyrkorna som ”sin”.  

 

En söndag i månad under vinterhalvåret har vi 

sammalyst gudstjänsten. Ett uppskattat inslag i våra 

gudstjänster är önskepsalmsgudstjänster. Oftast är det 

kyrkkaffe efter gudstjänsten vilket är väldigt 

uppskattat och viktig för gemenskapen. I Högsrum är 

det ofta mingelfika under läktaren. I Räpplinge 

ordnas kyrkkaffet av en frivillig församlingsbor i 

kyrkstugan.  

 

 
 

Ljuskrona Högsrums kyrka.  Foto: T Lönneborg.  

 

Under sommarmånaderna har det firats friluftsguds-

tjänster på olika platser bl.a. Tiondeladan i Räpplinge 

och Stora Rör. På midsommardagen firades guds-

tjänsten detta år vid hembygdstugan i Högsrum och 

efter åt bjöds det på jordgubbstårta.  

 

Kören medverkade i gudstjänsten på Karums alvar 

vid Kristi Himmelsfärdsdagen. Kören har deltagit 

med körsång vid de stora högtiderna och haft två 

musikgudstjänster båda i Högsrum, en på våren och 

en i december.  

 

 

 

 
 

 

Kören består av 22 medlemmar under kantor Helen 

Olssons ledning. Barnkören har 6 medlemmar och 

sjungit vid familjegudstjänster i Högsrum och Räpp-

linge under året. Året inleddes med julspel på 

trettondagen. Musikal har det också blivit. I år fram-

fördes ”Fia med knuff” i början på maj.  

 

Under året har det varit två sommarmusik program i 

Räpplinge. Eftersom det är svårt att locka folk till 

Högsrums kyrka har båda varit i Räpplinge. Vid 

palmsöndagen delade vi ut biblar till alla barnen som 

var i kyrkan. I Högsrums kyrka är några barn regel-

bundet gudstjänstvärdar på söndagarna. 

 

I oktober var det församlingsdag då församlingen 

bjöds på kroppkakor i Hemgården Jämjö. 

 

Vid Allhelgonahelgen firades en finstämd minnes-

gudstjänst då kyrkokören medverkade. 
 

 

 
 

Räpplinge-Högsrums kyrkokör.  Foto: T Lönneborg.  

 
 

 Medlemmar 2019 2018 2017 2016 2015 

Kyrkokör 22 27 27 23 23 

Barnkör 6 8 20 17 20 
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Minnesgudstjänst Räpplinge kyrka. 
Foto: T Lönneborg 

 

  2019 2018 2017 2016 2015 

Döpta barn  3 7 6 4 7 

Vigslar 1 0 1 3 3 

Begravningar 11 5 15 18 3 

(ovanstående uppgifter avser församlingsbor) 

        
Dopgudstjänster 9 11 7 16 9 

Vigselgudstjänster 2 9 6 9 6 

Begravningsgtj 16 9 19 19 10 

       
Antal deltagare          
Huvudgudstjänst 1 120 1 582 1 612 1 435 1 531 

Gtj vid kyrkl handl 1 410 1 296 1 826 2 383 1 572 

Musikgudstjänster 520 506 614 685 931 

Övr gudstjänster 652 218 391 1 052 750 

 

 

Undervisning 
 

I församlingsrådet förs samtal om tro och liv i för-

samlingen. Vi diskuterar glädjeämne och hur fler ska 

hitta till församlingsgemenskapen. Vi delar med oss 

av egna erfarenheter om tro och liv med varandra. 

 

Höstlovsfest och påskfest ordnas av volontärer, för 

barnen i Rällaskolan i Högsrums församlingshus. 

Inbjudan barn var dem i åk 3, 4 och 5. 

 

Konfirmandverksamheten är gemensam för hela pas-

toratet. 
 

Antal  2019 2018 2017 2016 2015 

Konfirmander* 7 6 8 4 4 
 

*avser församlingsbor som konfirmerats under våren/sommaren 

Diakoni 

Under Heléne Wickléus ledning ordnas dagledig-

träffar med soppa och någon programpunkt omväx-

lande i Räpplinge och Högsrums församlingshem.  

 

Årets församlingsresa tillsammans med Gärdslösa-

Långlöt-Runstens församling gick till södra Öland. Vi 

började dagen i Gårdby med besök i kyrkan där vi 

hade andakt. Helene Wickléus berättade om fresken i 

Kastlösa kyrka, vi åt lunch på Allégården och 

eftermiddagen gjordes ett besök i Mörbylånga och 

skolmuseet. 

 

 
 

Församlingsutflykt, Kastlösa kyrka. 
Foto: T Lönneborg 

 

 

Diakonigruppen gör återkommande besök på Ström-

gården och Ekbacka för bl.a. våra församlingsbor 

som bor där. Diakonigruppen medverkar med sång, 

högläsning och samtal på dessa sjukhem.  

 

 
 

Diakonigruppen 
Foto: T Lönneborg 

 

Församlingen har under året bjudit in till födelse-

dagsfest för de som fyller 75, 80, 85, 90 och däröver. 
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Födelsedagsfesten har varit i samband med en guds-

tjänst för Högsrum under våren och för Räpplinge i 

advent. Alla medlemmar över 75 år i församlingen 

fick också en advents- och julhälsning av försam-

lingen i form av ett julkort. 

 

 

 

Mission 
 

I Högsrum finns det en liten internationell grupp som 

samlar in pengar i samband med fasteauktionen med 

bl.a. risauktion på palmsöndagen. Vid de olika 

sockenmarknaderna finns den internationella gruppen 

med och säljer lotter. 

 

 
 
Syföreningarnas utställning 
Foto: T Lönneborg 

 

Församlingen har två syföreningar som har träffats 

varje månad. I adventstid hade varje syförening sin 

årliga syföreningsauktion med auktion, servering, 

lotteri och andakt. Pengarna som samlas in går till 

välgörande ändamål som svenskakyrkans inter-

nationella arbete, Kalmar stadsmission mm. 

 

 
 Antal  2019 2018 2017 2016 2015 

Syfören/arb.krets  2 2 2 2 2 

Medlemmar  22 23 21 21 21 

 

 
 Kollekter (tkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Rikskollekter 11 12 17 13 19 

Stiftskollekter 3 2 2 4 2 

Församlingskollekt 21 20 32 44 36 

Summa kollekter 35 34 51 61 57 

 

 

Högsrum och Räpplinge kyrka har varit öppna under 

sommarmånaderna för egen andakt och ljuständning 

liksom under allhelgonahelgen. Detta sköttes av 

volontärer i församlingen.  

 

Församlingsrådet har skickat brev till alla inflyttade i 

församlingen och bjöd in dem till gudstjänsterna vid 

första advent. 
 

 

Räpplinge-Högsrums församling mars 2019 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Magnusson 

Ordförande församlingsrådet 

 

 

 

Tina Lönneborg 

Komminister 
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Verksamhetsuppföljning 2019 
Köpingsviks församling 
 
Vid församlingens volontärfest var ca sextio personer 

närvarande. Det är ett gott tecken på församlingens 

liv. 
 

Antal 2019 2018 2017 2016 2015 

Invånare 31 dec       1 711 1 728 1 754 1 738 1 767 

Medlem 31 dec 1 115 1 110 1 153 1 173 1 202 

Medlemsantal, % 65,2 64,2 65,7 67,5 68,0 

 
Gudstjänst 
 

2019 blev den nya högmässordningen introducerad i 

Köpings kyrka och firas söndagligen. I Bredsättra och 

Egby firas numera mestadels gudstjänster. Bön och 

Lovsång på måndagskvällarna i Köpingsvik firas 

periodvis. Morgonbön och veckomässa firas 

kontinuerligt.  

 

Lunchmusik och sommarmusik har arrangerats av 

Margaretha Lundgren som efter mer än fyra års 

vikariat valde att avsluta sin tjänst den sista 

december. Margaretha har varit drivande i 

församlingens musikliv och gudstjänstutveckling.  

 

 
 

Bild från Köpingsviks församlings Facebooksida 

 

Under året har församlingen haft två körer varav den 

ena tillsammans med FAL. Under året har tjänsten 

som musiker i FALK varit utannonserad och blivit 

tillsatt av Thomas Andersson som tillträder den 1/1 

2020. 

 

 

Köpings kyrka har under året fått ett sakramentsskåp 

tillverkat av Mikael Jervelind, Kalmar. Martakapellet 

har fått en ikon skriven av Sonja Andersson, Kalmar. 

Den senare tas i bruk 6/1 2020. 

 

 
 

Ikon. Foto: M Jonasson 

 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Döpta barn/vuxna  8 16 18 13 6 

Vigslar 2 4  2 2 

Begravningar 12 14 19 16 12 

(ovanstående uppgifter avser församlingsbor) 

        
Dopgudstjänster 11 15 14 14 8 

Vigselgudstjänster 7 10 10 5 10 

Begravningsgtj 8 10 14 10 5 

       
Antal deltagare       
Huvudgudstjänst 2 187 3 461 4 041 4 586 1 830 

Gtj vid kyrkl handl 914 1 582 1 809 1 703 1 678 

Musikgudstjänster 210 515 1 105 1 079 433 

Övr gudstjänster 5 496 1 347 2 679 1 428 1 577 

 

 

Undervisning 
 

Dagledigträffarna med sina föredrag har utökats till 

att vara varannan vecka och koordineras numera av 

Anneli Bergström. Det är välbesökta träffar. 

 

Konfirmandupplägget var detta år gemensamt i hela 

pastoratet. Två läger gjordes – ett med missionsbåten 

Shalom och ett i London.  
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Till minne av den heliga Birgitta firades Birgittadag i 

Bredsättra. Tankar om att göra Bredsättra till en del i 

ett pilgrimscentrum har vuxit fram och förväntas ta 

form under kommande år.  

 

En söndag med dopdräktsutställning hölls i Egby 

under sommaren. 

 

Barnverksamheten har omstrukturerats så att vecko-

verksamheten har bytts mot lovverksamhet. En plan 

om musikverkstad för barn väntar på den nya 

musikern. 

 

Församlingsresan gick i år till Älmhult och IKEA-

museet. 

 
Antal  2019 2018 2017 2016 2015 

Konfirmander* 4 5 4 9 6 
 

* avser församlingsbor som konfirmerats under vår/sommar 

 

Antal 2019 2018 2017 2016 2015 

Barn 4-6 år  3 3 6 7 

Barn 7-9 år  10 11 18 28 

Barn 10-12 år  15 17 19 19 

Grupper  2 2 4 3 

 

 

Conspirito 2019 2018 2017 2016 2015 

Antal medlemmar 20 15 15 15 15 
       

 
 

Diakoni 
 

Diakonin är Köpingsviks kännetecken tydligare än 

något annat. Fyrtio matkassar delas ut varje vecka. 

Volontärer engageras och arbetsförmedlingen har i 

skrivande stund tretton praktikanter i Diakoni 

Centrum under Dima Matrs ledning.  

 

 
 

Maivie och Dima  Foto: M Jonasson 

 

Second Hand är öppen tre dagar i veckan. Ur DC har 

växt fram gemenskapsgrupper som Fredagskväll och 

Filmkväll. Julafton med julbord firades med gäster 

från hela pastoratet. Språkcafe med danstema har 

pågått under våren 2019. 

 

Lettlandsgruppen har bett om att få stå tydligare 

under församlingsrådets ledning. Man planerar att 

utöka verksamheten till att också gälla vänförsamling 

i Ladonas.  

 

Till diakonin hör också de regelbundna guds-

tjänsterna och fikastunderna på Soldalen som är 

välbesökta. 

 

Syföreningen i Egby har haft sin årliga auktion och 

luciatåg. 

 

 
 

Affisch Egby syförenings missionsauktion 
Layout: A Fendin Ahlström  

 

 
Syförening 2019 2018 2017 2016 2015 

Antal medlemmar 20 20 20 23 23 

 
 
 
 
 
 



 

 15 

Mission 
 

Till missionen räknar vi många av de musik-

gudstjänster som anordnats, inte minst på sommaren, 

där vi möter människor som annars inte går i kyrkan. 

Därför har vi alltid förkunnelse i alla musikguds-

tjänster och väljer att inte kalla dem konserter.  

 

Sebastian Stakset var inbjuden till Köpingsvik i 

början av sommaren och höll en välbesökt för-

kunnelse i församlinghemsparken. 

 

 

 

Köpingsviks församling mars 2020 

 

 

 

Maivie Jonasson 

Ordförande i församlingsrådet 

 

 

 

Magnus Johansson 

Komminister 

 

 
 

 Kollekter (tkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Rikskollekter 25 27 26 25 17 

Stiftskollekter 5 10 8 5 3 

Församlingskollekt 28 44 41 29 36 

Summa kollekter 58 81 75 59 56 
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Verksamhetsuppföljning 2019 
Föra-Alböke-Löt församling 
 

Antal 2019 2018 2017 2016 2015 

Invånare 31 dec       742 760 748 739 758 

Medlem 31 dec 578 590 586 596 620 

Medlemsantal, % 77,9 77,6 78,3 80,6 81,8 

 
Årsredovisning 2019 
 

Församlingen i Föra, Alböke och Löt har under året 

2019 sökt att hitta plattformar och mötesplatser för att 

människor skall kunna hitta sig en plats inför Guds 

ansikte. Visionen är mission, som är kyrkans kallelse. 

Detta sker bl a genom att fira gudstjänster att längta 

till.  

 

Arbetet med nya agendor har fallit väl ut och är 

anpassade till den nya handboken. Vi firar en 

högmässa varje söndag, som alternerar mellan våra 

tre kyrkor. Vi får propåer om att vi borde fira fler 

huvudgudstjänster utan nattvard. Eftersom vi provade 

detta under hela 2018 utan märkbart ökat 

engagemang behåller vi nuvarande ordning. 

 

 
 

Föra kyrka i soluppgång.   Foto: A Fendin Ahlström 

 

Utöver Gudstjänsten som en förutsättning för att 

Guds Ande skall kunna dra in människor in i Guds 

närhet har församlingen engagerat sig i diakonala 

arrangemang samt undervisning för församlingens 

medlemmar. 

 

 

På torsdagarna har det varit morgonbön i Föra i 

anslutning till arbetslagsträffen. Bön Lovsång och 

Samtal är en gemensam mötesplats för bön, 

gemenskap, trons fördjupning och lovsång och sker 

tillsammans med Köpingsviks församling i Köpings 

kyrka. 

 
Antal  2019 2018 2017 2016 2015 

Döpta barn 2 7 7 3 6 

Vigslar 1 3 1 2 1 

Begravningar 7 4 10 3 4 

(ovanstående uppgifter avser församlingsbor) 

        
Dopgudstjänster 2 16 11 3 6 

Vigselgudstjänster 4 4 5 2 6 

Begravningsgtj 13 5 17 8 8 

       
Antal deltagare      
Huvudgudstjänst 1 468 1 489 1 083 1 269 1 317 

Gtj vid kyrkl handl 847 901 1 153 547 1 069  

Musikgudstjänster 304 919 1 143 747 816 

Övr gudstjänster 18 41 85 274 339  

 

 

Jörgen Hedman har visat kyrkorna i Föra, Alböke och 

Löt. 

 

Konfirmandundervisningen 2019-20 är gemensamt i 

pastoratet, bortsett från Nordölands församlings 

konfirmander som har egen verksamhet. Under 

hösten har vi inbjudit till ungdomsgrupp med svalt 

mottagande. 

 
Antal  2019 2018 2017 2016 2015 

Konfirmander 2 1 2 5 6 
 

* avser församlingsbor som konfirmerats under vår/sommar 

 

Dagledigträffarna sker i församlingens alla socknar 

som är mycket uppskattat. Den 23 oktober var det 

dags för födelsedagsfest, mycket uppskattat.  

 

 
 

Dagledigtäff i Löt.  Foto: A Bergström 
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Julblommor delades traditionsenligt ut i Föra kyrka 

vid första advent, och Löt andra advent då vi hade en 

församlingsdag som fortsatte i Kårehamn. 

 

Alböke kyrkliga syförening utgör en trogen skara i en 

mycket lång tradition. Medlemsantalet är stabilt och 

årsmötet redovisar insamlade medel på över 26 000 

kronor för året.  

 

Friluftsgudstjänsterna är uppskattade, inte minst av 

semesterfirare.  

 

Ett par gemensamma församlingsrådssammanträden 

har vi satsat lite på. FAL och Köpingsvik kommer bra 

överens!  

 

Den kyrkomusikaliska verksamheten betyder mycket 

för församlingen. Inte minst sommarmusiken. Alböke 

kyrka 1/1 medverkan av Anette Larsson flöjt, Nica-

raguanska bondemässan framfördes i Runstens kyrka 

17/2 i fint samarbete med körerna ”kyrkokören”,”Con 

Spirito” samt ”Chorus Mixtus”. 

 

Marie bebådelsedag medverkade en Damkör med 

sångare från ”Kyrkokören” samt ”Chorus Mixtus” i 

Alböke kyrka. Vid Påskdagens festhögmässa i Föra 

kyrka sjöng ”Kyrkokören” samt Jörgen Larsson på 

trumpet. 

 

Den 4/7 startade sommarmusiken i Löt kyrka med 

Mikael Brorson med dotter, sång accordion piano. 

Ytterligare fyra kvällar genomfördes med tacksam 

uppslutning. 

 

6/9 medverkade både ”Kyrkokören”, ”Con spirito” 

samt övriga körer i pastoratet på Kördag i Köpings 

kyrka. Söndag efter jul medverkade både ”Kyrkokör” 

samt ”Con Spirito” i Köpings kyrka då Margareta 

Lundgren avtackades efter tre och ett halvt års 

vikariat på kantorstjänsten. Många har uppskattat 

”Maggans” engagemang i församlingarna. 

 

 

 Kollekter (tkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Rikskollekter 10 16 27 24 18 

Stiftskollekter 6 4 6 3 3 

Församlingskollekt 19 31 38 31 35 

Summa kollekter 35 51 71 58 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föra-Alböke-Löt församling mars 2020 

 

 

 

 

Christine Andersson 

Ordförande församlingsrådet 

 

 

 
Owe Sigonsson 

Komminister 
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Verksamhetsuppföljning 2019 
Nordölands församling 
 

Vid församlingens volontärfest var ca sextio personer 

närvarande, det är ett gott tecken på församlingens 

liv. Julfesten på Trettondagen med barn och föräldrar 

är också en stor och välbesökt familjemässa och fest 

med ca 70 personer. 
 
 

Antal 2019 2018 2017 2016 2015 

Invånare 31 dec       2 336 2 381 2 384 2 494 2 344 

Medlem 31 dec 1 718 1 761 1 809 1 843 1 845 

Medlemsantal, % 73,5 74,0 75,9 73,8 78,7 

 
 

Gudstjänst 
 

Den nya högmässoordningen har landat väl i försam-

lingen och upplevs som både traditionell, modern och 

lättillgänglig.  

 

Veckomässan har fortfarande stark ställning i för-

samlingen med i snitt 15-25 deltagare. Körlivet är 

vitalt och bidrar starkt till församlingens guds-

tjänstliv. Under året har kören sjungit i Växjö 

Domkyrka vid en körresa. En manskör har vuxit fram 

ur kyrkokören. 

 
 2019  2018 2017 2016 2015 

Barnkör 2  2 2 2 2 

Antal medlemmar 26  26 25 23 29 

Ungdomskör    1 1 1 

Antal medlemmar    8 14 9 

Vuxenkör 1  1 1 1 2 

Antal medlemmar 35  36 35 38 50 

 

 
 

Kören i Växjö Domkyrka.   Foto: M Alvhäll 
 

 

 

 

Till de lyckade satsningarna detta år hör musik-

mässorna i Källa gamla kyrka under sommaren. Det 

var över 100 deltagare vid mässorna och högklassig 

musik. Till nästa sommar planeras ett utökat antal 

mässor i Källa gamla kyrka. 

 

 
 

Bild från Nordölands församlings Facebooksida 

 

Gudstjänstplatsen på Böda Sand fick ett altare invigt 

av biskop em Jan-Olof Johansson. Där firades också 

strandmässor under sommaren i ur och skur. En ny 

ordning för familjemässa har tagits fram och använts 

under året. Den bygger på den ordinarie mässan, 

något förenklad och förkortad. I år firades pastoratets 

konfirmationsmässor i Högby kyrka. 

 
 

Affisch kvällsmusikmässor Källa gamla kyrka.  
Layout A Fendin Ahlström 

 

I samband med invigningen av skördefesten som in-

leddes i Källa årets by firades en musikgudstjänst i 

kyrkan med Lill Lindfors, Johan Barkewall ledde 

andakten. 
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Antal  2019 2018 2017 2016 2015 

Döpta barn/vuxna 7 9 8 15 10 

Vigslar 3 4 4  4 

Begravningar 27 31 43 22 36 

Ovanstående uppgifter avser församlingsbor 

        
Dopgudstjänster 19 18 19 11 15 

Vigselgudstjänster 10 14 14 7 11 

Begravningsgtj 31 39 43 34 36 

       
Antal deltagare      
Huvudgudstjänst 3 797 4 398 4 813 4 168 4 045 

Gtj vid kyrkl handl 2 677 3 260 3 089 2 518 2 632 

Musikgudstjänster 135 866 646 1 604 1 736 

Övr gudstjänster 2 969 2 715 2 797 3 450 3 106 

 
 
Undervisning 
Tisdagsträffarna under diakonens ledning bidrar med 

många spännande föredrag och personmöten under 

året.  

 

Bibelstudierna har varit välbesökta med 20-30 del-

tagare och är ekumenisk. 

 

Barnverksamheten innehåller både körer, föräldra-

barngrupper och verksamhet för barn. Anneli har 

kommit till som en värdefull resurs. 

 

Konfirmandupplägget var detta år gemensamt i hela 

pastoratet. Två läger gjordes – ett med missionsbåten 

Shalom och ett i London. Konfirmandverksamheten 

är från hösten detta år inte gemensam med pastoratet 

längre utan en grupp för sig som samlas på 

onsdagarna till mässa och under-visning. Det har 

varit en positiv trend de senaste två åren med fler 

konfirmander i Nordölands församling. 

 
Antal   2019 2018 2017 2016 2015 

Konfirmander*  9  3 4 9 
 

* avser församlingsbor som konfirmerats under vår/sommar 

 
 
Diakoni  
 

Gudstjänst på Åkerbohemmet, sångstunder, line-

dance, hembesök och aktivt liturgiskt ledarskap är 

sådant som präglar diakonin i församlingen. De fem 

diakonigrupperna utgör en stor del av församlingens 

volontärer.  

 

Grupperna var i år på studieresa i Nybro där Johan 

Thelin guidade. Dima är aktiv i diakonin med 

praktikanter och volontärer kring veckomässan. 

 

Födelsedagskalas för 80+ firades för fjärde året med 

ca femtio deltagare.                                                                

Mission  
 

Kyrkan har goda relationer med samhället och skolan 

i bygden. Omtanken kommer gärna till kyrkan med 

de gamla. Skolan kommer gärna till skolgudstjänst 

(för så måste man kalla det när skolan själv initierar 

bibelläsning). Nu växer också en ”lekkyrka” fram 

med ideella krafter. Till våren 2020 kommer den att 

stå klar. Byggmästare är Bertil Wikesjö och Rolf 

Wilhelmsson. 

 

 
 

Byggnation av lekkyrka  Foto: L Sörman  

 
 
 Antal 2019 2018 2017 2016 2015 

Syfören/arb.krets 1 1 1 2 2 

Antal medlemmar 12 12 15 17 14 

 

 

 

Nordölands församling mars 2020 

 

 

 

 

Jan-Erik Bernesson 

Ordförande församlingsrådet 

 

 

 

 

Magnus Johansson 

Komminister 

 

 
 Kollekter (tkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Rikskollekter 43 37 39 34 36 

Stiftskollekter 12 8 12 11 8 

Församlingskollekt 64 56 48 68 75 

Summa kollekter 119 101 99 113 119 
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Pastoral verksamhet 
 
Ett pastorat och sex församlingar 

 

Sex församlingar och ett pastorat, sex delar och en 

helhet. Mycket av pastoratets verksamhet sker lokalt 

ute i församlingen, nära till församlingsborna.  Men 

en del verksamhet sker också på pastoratsnivå, och 

självklart är alla välkomna, oavsett var verksamheten 

sker. 

 

Ett urval från pastoratets verksamhetsstatistik. 

 

Under 2019 firades (förrättades)  

64    (83) 1       dopgudstjänster                   

39    (53)         vigselgudstjänster 

121  (122)       begravningsgudstjänster 

 

363 (417)       huvudgudstjänster med 

12 650 (15 388)   deltagare 

 

Antal deltagare i genomsnitt per    

gudstjänst var 35 (37) st 

 

43 (52)       musikgudstjänster med   

2 661 (4 123)       deltagare, dvs i snitt 

62 (79)       deltagare vid varje gudstjänst 

 

 
Lekkyrka  
 

Under sommaren öppnar lekkyrkan i prästgårds-

trädgården i Borgholm upp för lek. Alla barn är 

välkomna att leka dop, vigsel och gudstjänst. Med 

centralt läge intill Borgholms torg så passar många 

barn och föräldrar på att koppla av här en stund.  

 
 

 
 

Lek i prästgårdsträdgården. Foto: M Lindholm  
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Gemensam konfirmandundervisning 
 

Upplägget för konfirmationen 2019 var pastorats-

gemensamt och fokuserat på sommaren. Efter att ha 

träffat i gudstjänster under året och ett upptaktsläger 

på Shalombåten var det sommar-uppehåll. 

  

De tre sista veckorna på sommarlovet innehöll 

träffar i Köpingsvik, läger på Shalombåten och resa 

till London. Innehållet i undervisningen utgick från 

Alphamaterialet. Konfirmationen hölls i två mässor i 

Högby kyrka som kunde rymma alla som ville 

komma. 

 

 
 

Konfirmationsläger på Shalombåten. Foto: M Jonasson  

 

 

 

2019 skiljer sig från andra år genom att vi utnytt-

jade möjligheten att använda veckomässan under 

 året - vilket underlättade ingången i gudstjänstlivet. 

  

2019 skiljer sig också i och med att vi använde 

Alphas digitala undervisningsmaterial.  
 

2019 års konfirmationsmässor följde den under året 

lanserade nya mässan i Nordöland och Köpingsvik 

församlingar och var mycket lämplig för ungomarna 

och deras familjer.  
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Halsdukskampanj 
 

På morgonen den 14 januari fick flera ölänningar en 

varm överraskning när de väntade på bussen, pro-

menerade på stranden eller slog sig ner på en bänk. I 

flera busskurer, eller kanske på en bänk eller på en 

stubbe i skogen låg handstickade halsdukar med en 

uppmaning att ta med den hem. 

 

”Det är en kampanj för medmänsklighet som vi är 

med i. I storstäderna heter det "En varmare stad" och 

här heter det "En varmare ö", säger kyrkoherde Anna 

Lundin Leander till Sveries radio P4.” 

 

 
 

#en varmare ö  Foto: A Fendin Ahlström  

 
Sebastian Stakset 
 

Sommarens satsning var en kväll med Sebastian 

Stakset. Han är rapparen som blivit omvänd och som 

med sin bakgrund betyder mycket som förebild för 

ungdomar. Vi samlade ca 500 deltagare i en eku-

menisk friluftsgudstjänst i Köpingsvik. Samlingen 

föregickas av en ekumenisk undervisning om förbön 

som hölls av L Graaf och O Sigonsson. 

 

 
 

Affisch Sebastian Stakset  Layout: A Fendin Ahlström 

 

 

 

 

 

Diakonicentrum 
 

I Norra Ölands pastorat driver vi ”Diakonicentrum”. 

Detta är förlagt i Köpingsviks församling, men riktar 

sig till hjälpsökande i hela pastoratet. Under senare 

år har en mötesplats vuxit fram som erbjuder 

gemenskap i olika sammanhang. Fredagsmys, 

second hand affär och olika hantverk är några av 

aktiviteterna. Många matkassar packas här varje 

vecka för att distribueras till behövande. 
 

 

 
 

Dima, Maivie och Mia.  Foto: M Jonasson 

 
Drop-in vigsel 
 

Även kärleken spirar när Öland firar vårens ankomst 

första helgen i maj under Öland spirar! Lördag den 

11maj bjöds det in till drop-in vigsel på Borgholm 

slott. Fyra brudpar valde att vigas enligt svenska 

kyrkans ordning denna dag. 

 

 
 

Mobil pastorsexpedition vid drop-in vigsel.  
Foto: A Fendin Ahlström  
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Personalekonomisk redovisning 
 
Antalet anställda 2019 

 

Vid årets slut uppgår antalet tillsvidareanställda  

till 33 (32)1 st.   
 

Kategori Kvinnor Män Summa 

Präster 2 3 5 

Musiker 5 1 6 

Diakon/församlingspedagog 2   2 

Församlingsass/barnledare mm 5  5 

Kyrkvaktmästare 4 7 11 

Administrativ personal 3    1 4 

Totalt 21 12 33 
 

 

 

Med hänsyn till tjänstgöringsgrad, säsongsansställ-

ningar och tidsbegränsade anställningar är medelan-

talet anställda under året 39 (39) st.  

 

Ingen personalomsättning har skett under året. Till-

fälliga anställningar i form av vikariat p.g.a. 

föräldraledighet samt en anställning som trainee har 

gjorts. Tre arbetstagare har under året återgått i tjänst 

efter föräldraledighet.  

 

Under året har en prästtjänst som komminister i Nord-

ölands församling varit utlyst men ej blivit tillsatt. 

 

En tjänst som kantor i Köpingsvik samt Föra-Alböke-

Löts församlingar utlystes under augusti. Thomas 

Andersson tillträdde tjänsten den 1 januari 2020. 

 

 

 

 
Ölandsbladet den 13 januari 2020 
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Personalkostnader 
 

De totala personalkostnaderna för året uppgår till 21,6 

(21,5) miljoner kronor. I förhållande till kostnaderna 

för hela pastoratet står personalkostnaderna för 59 

(52) %. 

 

Sjukfrånvaro 
 

Antalet sjukdagar per årsanställd är 13 (9) dagar. Åtta 

(sex) av dessa avser långtidsfrånvaro. I förhållande till 

total arbetstid motsvarar sjukfrånvaron 5,6 (3,9) %.  

 

Lönekartläggning 
 

Enligt Svenska kyrkans avtal och diskriminerings-

lagen finns krav på att lönekartläggning ska göras 

varje år.  Syftet med en lönekartläggning är att arbets-

givaren ska upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 

löneskillnader mellan kvinnor och män. 

 

Lönekartläggning genomfördes av Norra Ölands 

pastorat under slutet av 2019. Kartläggningen kon-

staterade att inga osakliga löneskillnader som hänför 

sig till kön identifierats inom pastoratet Norra Öland. 

Följande nyckeltal presenterades i analysen. 

 

Kvinnor Män Totalt

Antal 21 12 33

Andel 63,6% 36,4%

Medelålder 52 år 55 år 53 år

Medelanställningstid 12 år 14 år 13 år

Nyckeltal

 
  

 

Avtalsrörelsen 2020 
 

Befintligt löneavtal löper ut den 31 mars 2020. Med 

anledning av corona-pandemin flyttas avtalsrörelsen 

för Svenska kyrkan fram till hösten. Nuvarande avtal 

förlängs därmed till den 31 oktober 2020.  

 

Parterna har för avsikt att återuppta förhandlingarna 

efter augusti 2020. Målet är att ha ett nytt avtal klart 

så snart som möjligt efter att industrins parter har satt 

det så kallade ”märket” för löneökningsutrymmet. 
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Stödjande verksamhet 2019 
 
Stödjande verksamhet innebär stöd till övriga 

verksamhetsområden och är uppdelat i: 

-Församlingsadministration 

-Gemmensamma kostnader och administraion 

-Fastigheter 

-Finansiella kostnader 

 

Församlingsadministration 
 

Via våra församlingsexpeditioner i Borgholm och 

Högby bokas bl a tid för dop, vigsel och begravning. 

Nytt under 2019 är möjligheten att boka dop och 

vigsel på webbsidan svenskakyrkan.se/norraoland.  

 

Projektet har fallit väl ut och antalet bokningar som 

kommer in till pastoratet den vägen ökar ständigt. Det 

man kan se på statistiken för webbokningarna är att de 

överlag sker på tider när församlingsexpeditionerna är 

stängda. Pastoratets mål är att det ska vara lätt att få 

information och kontakt för att prata och boka dop 

och vigsel. Satsningen med webbokning går i linje 

med den digitala utvecklingen att utföra ärenden själv 

och utöka vår tillgänglighet. 

 

 
 

Bild från pastoratets websida 

 

Sedan resultatet av arbetsmiljöenkäten Akka presen-

terades i januari 2019 har pastoratets kommunikatör 

Anna Fendin Ahlström satsat på den interna 

kommunikation och främst utbyggnad av intranätet. 

Tanken med intranätet är att det ska vara navet i vår 

interna kommunikation. Där ska all viktig information 

finnas, uppdaterad och aktuellt.  

 

Detta som ett led i att öka personalens informations-

medvetenhet om processer, dokument och händelser i 

pastoratet. All information som rör många eller alla i 

personalen ska finnas på intranätet. Personalen har 

utbildats i hur intranätet är uppbyggt och under 2020 

kommer arbetet att fortsätta genom att utbilda 

arbetsledarna i publicering. 

 

 

Pastoratets webbsida är central när det gäller den 

externa kommunikationen, webbsidan har under året 

omarbetats för att bli mer användarvänlig. För-

samlingarnas Facebooksidor hämtar puffar och 

information från webbsidan vilket hjälper besökarna 

att hitta dit. Detta har ökat besöksantalet som under en 

”normalvecka” ligger på cirka 120 enskilda besökare. 

Vid toppar som t ex allhelgona och jul ökar 

besöksantalet rejält. 

 

Allhelgona har blivit en stor besökshelg och Mikaela 

Lindholm filmade och redigerade inlägg om 

ljuständning till helgen som blev mycket uppskattade. 

Pastoratet har även använt nationellt material och 

andra pastorats material vid större högtider vilket 

fungerat bra.  

 
I Borgholms kyrka samt på ICA Löttorp finns digitala 

skärmar uppsatta som uppdateras genom en webbsida. 

I pastoratet finns också ett antal skärmar som inte är 

uppkopplade och som uppdateras genom byte av usb-

minne.  

 

Varje torsdag publiceras en annons, kyrktidning, i 

Ölandsbladet som informerar om gudstjänster och 

annat som händer kommande vecka.  

 
Månadsaffischer med kalendarium sätts upp i lokala 

ICA-butiker av volontärer och av vaktmästarna vid 

samtliga kyrkor. 

 
Vaktmästarnas bilar och pastoratets lådcykel har 

också fått en ny logotyp med texten ”Svenska kyrkan 

kör för Guds skull”. Loggan har väckt en hel del 

känslor, i huvudsak positiva. 

 

 
 

Arbetsbil med ny logotyp.  Foto: L Sörman.  
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Gemensamma kostnader och administration 
 

Verksamhet inom detta område ska fördelas till 

begravningsverksamheten. Hit räknas pastoratets 

ekonomi och administration, ledning, revision och 

informationsverksamhet. 

 
Administrativ verksamhetsstatistik för 2019 
 
- 2 348 (2 480)1  fakturor på 28 663 736 (28 663 736) kr  

  betalades till 356 (375) leverantörer  
 
-  655 (643) kundfakturor har skrivits ut på totalt 1 110 737  

  (1 254 656) kr. Merparten avser åtaganden om 
gravskötsel  
 
 

Svenska kyrkans nationella nivå arbetar aktivt till-

sammans med stiften för att skapa förutsättningar för 

samverkan för att därigenom hjälpa pastoraten. 

 

I syfte att effektivisera administrationen beslutade 

kyrkorådet i mars 2018 om anslutning till GAS 

ekonomi och lön. Denna anslutning innebär att en 

del av pastoratets löne- och ekonomiadministration 

utförs av Växjö Stift Servicebyrå. En viktig anled-

ning till att behovet av samverkan och kontinuerlig 

effektivisering har ökat är den stora mängd 

kommande pensionsavgångar och de ekonomiska 

utmaningar som följer av ett krympande medlemstal. 

 

Nytt löne-och tidrapporteringssystem infördes den 1 

december 2018, sedan dess sker tidsredovisning via 

en app i telefonen. Nya system och processer för 

ekonomi driftsattes den första januari 2019. 

Årsredovisning för 2019 görs för första gången av 

Växjö stift servicebyrå. 

 

Betalmetoden Swish har ökat markant i samhället de 

senaste åren. Med Swish kan du via mobiltelefonen 

enkelt skicka pengar till andra personers konton.    

Pengarna dras från ditt konto och är framme hos 

mottagaren bara några sekunder senare. Det är lika 

säkert som en överföring på banken – men enklare, 

snabbare och mer tillgängligt.  

 

Sedan ett par år tillbaka finns möjligheten att ge 

kollekt och gåvor eller betala för fika och bokbord 

via Swish. Fördelningen av kollekter som kommit in 

till Norra Ölands pastorat via Swish under 2019 

presenteras i följande två cirkeldiagram. 
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Fastigheter 
 

Pastoratets fastighetsförvaltning står för drygt 60 % 

av de totala kostnaderna inom den stödjande verk-

samheten. Kostnader för fastigheter uppgår 2019 till 

6,9 miljoner kronor. 

 

I syfte att minska dessa kostnader har kyrkorådet 

intensifierat arbetet med att avyttra fastigheter. 

Förberedelser inför en försäljning av Högsrums 

församlingshus har pågått under 2019. På ett extra 

insatt sammanträde i början av 2020 fattade kyrko-

fullmäktige beslut att avyttra fastigheten. 

 

Detta arbete är i linje med de krav som ställs från 

nationell nivå. Enligt kyrkomötets beslut från 2016 

ska alla församlingar/pastorat ha en lokalförsörj-

ningsplan på plats senast den 1 januari 2022. 

Bakgrund till beslutet är att ge församlingarna större 

möjligheter att klara den grundläggande uppgiften i 

ändamålsenliga lokaler till rimliga kostnader.  

 

Planerat underhåll under 2019 har exempelvis 

genomförts på Köpings församlingshem. Ny drä-

nering har lagts och resulterat i mindre fukt, bättre 

lukt och högre inomhustemperatur i källaren. 

Kostnaden uppgår till 642 tusen kronor. 

 

 
 

Dränering Köpings församlingshem.  Foto: L Sörman 
 

I Långlöt kyrka har en gedigen luktutredning gjorts 

under 2019 till en total kostnad av 166 tusen kronor. 

Ett test har även påbörjats där långhusvinden sätts i 

undertryck för att föra bort dålig lukt och emissioner, 

testet fortgår under 2020.  

 

 
 

Ett broderi från Räpplinge kyrka lämnades under 2019 in till 
Kalmar Läns museum för konservering. De blev så fascinerade 
av broderiet att de bad om lov att visa upp det på sina sociala 
medier. Foto från Kalmar Läns museums facebooksida 
 

Tjärning av torntak har utförts på Persnäs kyrka till 

en kostnad av 518 tusen kronor. Kyrkoantikvariskt 

bidrag har beviljats med 75 %.  Övrig finansiering 

har skett med medel ur församlingskyrkas fastighets-

fond med totalt 136 tusen kronor. Vid renoveringen 

konstaterades att den övre delen av hjärtstocken är 

uppmurken och måste bytas ut. Arbetet planeras 

genomföras 2020 och därefter kan den nyförgyllda 

tuppen åter monteras. 

 

  
 

Slitet torntak och murken hjärtstock, Persnäs kyrka               
Foto: M Kessén 
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Underhållsmålning av fönster och portar har gjorts 

av Högby, Köping och Bredsättra kyrkor. 

 

 
 
Målning av fönster, Högby kyrka.  Foto: L Sörman 

 
 
 
Begravningsverksamhet 2019 
 
Norra Ölands pastorat är, på statens uppdrag,  

ansvarig för begravningsverksamheten inom Borg-

holms kommun.  

 

Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda 

i Sverige. Begravningsavgiften ska bland annat täcka 

kostnader för skötsel av begravningsplatser, 

kremering och gravsättning.  Krav finns att huvud-

mannen ska särredovisa intäkter och kostnader för 

begravningsverksamheten. Nettokostnaderna för 

begravningsverksamheten uppgick 2019 till 8,0 

miljoner kronor, särredovisning presenteras på sid 30. 

 
Inom Norra Ölands pastorat finns 16 kyrkogårdar 

med totalt ca 18 000 gravplatser. Den sammanlagda 

skötselytan uppgår till drygt 170 000 m2.  

 

Under 2019 skedde 116 (115)1  gravsättningar, varav  

- 38 (38)      kistbegravningar respektive  

- 78 (77)      urnsättningar 

Därutöver har  

- 60 (54)      askor nedsatts i olika minneslunder 
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Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av begravnings 

verksamheten. Den 1 oktober besökte de Alböke 

kyrkogård för inspektion. Fokus lades på de 

kunskaps- och planeringsunderlag som är framtagna 

för att säkerställa att skötsel och förändringar av 

kyrkogården inte minskar dess kulturhistoriska 

värde.   

 

Utvidgning av askgravplatsen Vågen på Borgholms 

kyrkogård samt anläggning av en muslimsk 

gravplats påbörjades under 2019 och planeras att 

slutföras under 2020. Digital gravkarta för Borg-

holms kyrkogård har implementerats under 2019. 

 

Därutöver har två nya gräsklippare införskaffats, en 

till södra laget och en till norra laget, till en total 248 

tusen kronor. 

 

På grund av almsjuka har delar av trädkransen på 

Källa kyrkogård tagits bort. Under våren gjordes 

återplantering av 10 lindar och 2 bokträd. 

 

 
 

Återplantering av träd, Källa kyrkogård.  Foto: L Sörman 

 

 
 

Höststädning Föra kyrkogård.  Foto: L Sörman
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Resultaträkning  (Tkr) 

   

 

2019 2018 

Verksamhetens intäkter 
  Kyrkoavgift 22 786 23 132 

Begravningsavgift 8 038 7 918 

Ekonomisk utjämning 1 711 1 858 

Utdelning från prästlönetillgångar 573 601 

Erhållna gåvor 82 79 

Erhållna bidrag 2 883 6 318 

Nettoomsättning 1 238 1 227 

Övriga verksamhetsintäkter 25 1 513 

Summa verksamhetens  intäkter 37 336 42 646 

   Verksamhetens kostnader 
  Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster -23 0 

Övriga externa kostnader -12 906 -17 555 

Personalkostnader -21 628 -21 529 

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -2 165 -2 191 

Summa verksamhetens kostnader -36 722 -41 275 

   Verksamhetens resultat 614 1 371 

   Resultat från finansiella investeringar 
  Resultat från finansiella anläggningstillgångar 78 301 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 93 61 

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 -2 

Summa resultat från finansiella investeringar 783 1 731 

   Årets resultat 783 1 731 
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Verksamhetsredovisning 

    Verksamhet Bokfört 2019 Budget 2019 Avvikelse 

1010 - Verksamhetsgemensamt 23 099 22 304 795 

1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar -3 415 -3 415 0 

1181 - Kyrkomusik -2 286 -2 360 74 

1500 - Barnverksamhet 0-12 år -707 -1 030 323 

1541 - Kör/musikverksmahet barn och ungdom -202 -20 -182 

1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år -112 -170 58 

1700 - Konfirmandverksamhet -588 -580 -8 

1800 - Vuxenverksamhet -204 -265 61 

2100 - Diakoni -2 127 -2 025 -102 

2311 - Diakonicentrum 105 
 

105 

2600 - Mission -32 -85 53 

2650 - Souvenir- och bokförsäljning -10 -40 30 

3311 - Sommar och vägkyrka mm -14 -285 271 

3600 - Serviceverksamhet -346 -320 -26 

4311 - Högby prästgård -157 -153 -4 

5100 - Strategisk styrning -332 -311 -21 

5400 - Revision -58 -68 10 

5710 - Församlingsråd i pastorat -73 -110 37 

5800 - Verksamhetsledning -506 -447 -59 

6100 - Församlingsadm och verksamhetsstöd -631 -638 7 

6240 - Information/kommunikation -970 -825 -145 

6260 - Verksamhetsstöd -538 -630 92 

6300 - Gemensamma kostnader och administration -1 114 -516 -598 

6320 - Ekonomi- och personaladministration -432 -650 218 

6410 - IT/Telefoni -666 -891 225 

6510 - Fastigheter - övergripande -221 -509 288 

6600 - Kyrkor och kapell - övergripande -1 043 -1 140 97 

6611 - St Elavi kapell -126 -111 -15 

6621 - Gärdslösa kyrka -311 -245 -66 

6622 - Långlöts kyrka -406 -131 -275 

6623 - Runstens kyrka -350 -231 -119 

6631 - Räpplinge kyrka -122 -150 28 

6632 - Högsrums kyrka -159 -170 11 

6641 - Högby kyrka -313 -222 -91 

6642 - Källa Kyrka -197 -166 -31 

6643 - Persnäs kyrka -376 -144 -232 

6644 - Böda kyrka -203 -171 -32 

6651 - Föra kyrka -190 -150 -40 

6652 - Alböke kyrka -156 -130 -26 

6653 - Löts kyrka -178 -121 -57 
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Verksamhet Bokfört 2019 Budget 2019 Avvikelse 

6661 - Köpings kyrka -453 -289 -164 

6662 - Egby kyrka -117 -91 -26 

6663 - Bredsättra kyrka -313 -166 -147 

6711 - Borgholms kyrka och f-hem -636 -605 -31 

6800 - Övriga fastigheter - övergripande -266 -300 34 

6811 - Borgholms prästgård/Kansliet -216 -147 -69 

6821 - Gärdslösa församlingshem -56 -80 24 

6823 - Runstens församlingshem -63 -65 2 

6831 - Räpplinge kyrkstuga -67 -55 -12 

6832 - Högsrums församlingshus -64 -50 -14 

6841 - Högby församlingshem -149 -142 -7 

6844 - Böda församlingshem -33 -33 0 

6849 - Högby 4:4 Gumeusladan 30 
 

30 

6851 - Föra församlingshem -80 -67 -13 

6861 - Köpings församlingshem -271 -440 169 
6862 - Syrengården Förvaltningsbyggnad 
Köpingsvik -56 -61 5 

6900 - Finansiella poster 260 229 31 

8010 - Verksamhetsgemensamt 9 277 8 534 743 

8100 - Administration och ledning -1 615 -5 948 4 333 

8200 - Gravsättning och kyrkogårdsskötsel -5 551 -1 169 -4 382 

8600 - Byggnader och mark - övergripande -190 -410 220 

8620 - Ekonomibyggnader -294 -340 46 

8640 - Begravningsplatser -387 -667 280 
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Begravningsverksamhetens särredovisning (Tkr) 

     2019 2018 

   Verksamhetens intäkter 
  Begravningsavgift - erhållen under året 9 277 8 142 

Övriga intäkter 214 349 

Summa verksamhetens intäkter 9 491 8 491 

   Verksamhetens kostnader 
  Personalkostnader -4 145 -3 821 

Övriga kostnader -2 937 -3 255 

 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 115 -1 132 

Summa verksamhetens kostnader -8 197 -8 208 

   Finansiella poster 
   Räntekostnader -55 -59 

   BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 1 239 224 

   Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen 
  Begravningsavgift - erhållen för året 9 277 8 142 

Avgående överskott/underskott enligt särredovisningen -1 240 -224 

Summa begravningsavgift redovisad i resultaträkningen 8 037 7 918 

   Fodran/skuld begravningsverksamheten 
  Ingående fordran/skuld -221 3 

Reglering av över/underskott från 2-3 år före bokslutsår 
  Årets överskott/underskott -1 240 -224 

Utgående fordran/skuld -1 461 -221 

   

   Varav Långfristig fordran/skuld -1 240 -221 

Varav kortfristig fordran/skuld -221 0 

 

 

 

 

 


