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Inledning
År 2020 blev ett annorlunda år på
många sätt genom den pandemi som
drabbade världen och så också Sverige och Värmdö församling. I den
verksamhetsplan vi hade för året har
mycket fått ställas in, men mycket har
också ställts om.
När vi inte har kunnat fira söndagsgudstjänster på grund av restriktioner
har vi haft ”öppen kyrka” med möjlighet till ljuständning och en stunds still-

het i kyrkan. Från palmsöndagen den
5 april har vi inför varje söndag och
större helgdag lagt ut en ”filmandakt”
på hemsidan, Youtube och Facebook.
Istället för julpyssel på Sjöliden har
julpysselbrev skickats hem till barn i
barngrupperna. Konfirmanderna har
haft digitala konfirmationspass. Diakonalt har vi genom kommunen hjälpt
till med mat- och medicinhandling till
församlingsbor, osv.

Gudstjänster
Gudstjänster

På grund av de olika restriktioner som
varit under året, alltifrån total nedstängning till 50-personers gräns och
allmän avrådan för riskgrupper, har
gudstjänststatistiken påverkats stort
jämfört med föregående år.
Besökare vid huvudgudstjänster
minskade från 5810 besökare år 2019
till 1795 besökare år 2020, alltså blev
besöksantalet en knapp tredjedel jämfört med tidigare år.
Ett omställningsarbete har, utifrån
rådande restriktioner, varit att kring
varje söndag och större helgdag lägga
ut en filmandakt på hemsida, Youtube
och Facebook. Detta har skett från och
med Palmsöndagen den 5 april. Filmandakterna har följt helgdagens tema med
en kortare predikan, psalm, kör eller
solosång, samt bön och välsignelse.
Filmandakterna har blivit mycket
uppskattade och uppskattningsvis har
de fått ca 4 000 visningar, eller visats i
ca 17 000 minuter under året. Dessa filmandakter har vi för avsikt att fortsätta
med även då pandemin är över. Pandemin kan sägas ha öppnat de digitala
kyrkportarna.
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I följande verksamhetsberättelse vill
vi visa på, inte bara det vi har behövt
ställa in under året utan också på den
omställning i vårt församlingsarbete
som pandemin inneburit.

De söndagar och helgdagar där vi inte
har kunnat fira gudstjänst på grund av
restriktioner har vi haft ”Öppen kyrka”
mellan kl. 11 och 14 med möjlighet till
ljuständning, stillhet och musik.
Under året hade vi ”Öppen kyrka” 21
gånger med sammanlagt 478 besökare.
”Öppen kyrka” har uppskattats mycket
och man talar i Svenska kyrkan i stort
att verksamheten har kommit för att
stanna.
Allhelgonahelgen tycks öka i betydelse för varje år och i år kom vi att ha
två minnesgudstjänster på Alla helgons
dag då besöksantalet var begränsat till
50 personer. Musikstunden på Alla
helgons dag utgick, men kyrkan var öppen som vanligt till kl. 20 för ljuständning och en stunds stillhet och många
människor som besökte kyrkogården
tog också möjligheten till ett besök i
kyrkan.
Under året genomfördes endast tre
friluftsgudstjänster. På Kristi himmelfärdsdag firades gudstjänst på Bullandö
marina, vid hembygdsmuseet vid
kyrkan på midsommardagen och på
Strömma hembygdsgård söndagen efter
midsommardagen.

Kyrkliga handlingar

Under året ägde 66 dopgudstjänster
rum i församlingen, vilket var färre
jämfört med år 2019 då det var 89 dopgudstjänster. De flesta dop var i Värmdö kyrka, men vi ser en ökande trend
för andelen dop i Sjölidens kapell efter
om- och tillbyggnaden av kapellet. Tre
hemdop ägde även rum.
Två drop-in dop/vigsel-tillfällen
erbjöds också under året, ett tillfälle på
våren och ett på hösten.
Under året ägde 67 begravningsgudstjänster rum i församlingen vilket är en
ökning jämfört med år 2019 då det var
57 begravningar. Troligen ser vi här en
ökning tyvärr på grund av pandemin.
Värmdö kyrka fortsätter, även i
pandemitider, att vara en mycket
uppskattad kyrka för många, inte minst
vad gäller kyrkliga handlingar. Vi är
församling för så många fler än bara för
skrivna i Värmdö församling.

Kyrkvärdar

Antalet fysiska träffar har begränsats
under året då flera av kyrkvärdarna utifrån pandemin är i riskgrupp. Kyrkvärdarna har delvis tjänstgjort under året
då vi kunnat fira söndagsgudstjänst, om
än med begränsat deltagarantal.
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Vägkyrkan i Värmdö kyrka

Under sju veckor sommaren 2020 var
kyrkan öppen för besökare söndag till
fredag mellan kl. 12 och 16. Detta år
bemannandes kyrkan av skolungdom
då de flesta av våra vanliga vägkyrkoguider tillhör riskgrupp.
Cirka 500 besökare välkomnades
under sommarveckorna, vilket är lika
mycket som år 2019. Vanligtvis brukar
en stor andel av besökarna vara turister från framförallt Europa men också
från övriga världen. Detta år uteblev
de utländska besökarna på grund av
pandemin, men i stället har fler turistat
på hemmaplan. De besökare som kom
erbjöds en kopp kaffe och en stunds
stillhet.

Musik
Vi vill erbjuda alla sångintresserade
möjlighet att delta i någon form av
körsång. Vi vill förse gudstjänster och
förrättningar med bra musik samt erbjuda konsertupplevelser av olika slag.
På grund av restriktionerna i samhället under rådande coronapandemi
har det periodvis inte varit möjligt att
fira gudstjänst på söndagarna. Vid de
tillfällen som gudstjänsten inte kunnat
firas har kyrkan varit öppen för enskild
andakt. Vid dessa tillfällen har kyrkomusikerna spelat stillsam musik.
Varje söndag sedan påsken 2020 har
en andaktsfilm lagts upp på församlingens hemsida där församlingens
kyrkomusiker och körer bidragit med
passande musik. Vid de gudstjänster
som har kunnat firas under året har
kyrkomusikerna spelat. Så även vid
andra kyrkliga förrättningar, andaktstunder på servicehus och vid
personalens tisdagsmöten. Vi deltog i
konfirmandundervisningen och spelade

vid de soppluncher som kunnat genomföras, samt på barnsången i kapellet
på fredagarna. Vid flera gudstjänster
framförde solister musik tillsammans
med kyrkomusikerna.
Samarbetet med kommunens demensvård med musikstunder på
Diamantens servicehus pausade under
större delen av året på grund av pandemin.
På sportlovet bjöd Kerstin Alling in
till ”Sportlovsorgel” där alla åldrar gavs
möjlighet att spela på Värmdö kyrkas
fina orgel.
Kerstin Alling avslutade sin anställning 31 augusti. Under hösten vikarierade Sanna Rogberg på denna tjänst,
en tjänst som hon sedan tillträdde 1 jan
2021.

Körer och sånggrupper

I normalfall övar körerna en gång per
vecka under terminerna. Detta år har
dock övningarna periodvis tvingats
ställa in. Ungefär en tredjedel av sång-
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arna i Kyrkokören och Vokalensemblen
har valt att ta time out under pandemin
och har istället kunnat ta del av repetitionerna via livestreaming.

Barnkörer

Diskanten, Lilla och Mellan Cappella
leddes under vårterminen av Kerstin
Alling. Under hösten leddes Diskanten
av Lotta Danielsson och Lilla och Mellan Cappella av Sanna Rogberg.
Åldersindelningen för barnkörerna
justeras från år till år beroende på antalet barn i olika åldrar. Under året har
det sett ut på följande sätt:
Diskanten, för 4-6 -åringar, hade
cirka 20 medlemmar. Lilla Cappella för
årskurs 1-3 hade cirka 20 medlemmar,
Mellan Cappella för årskurs 4-7 hade
cirka 20 medlemmar.
Verksamheten för tonåringar under
namnet Stora Cappella har pausat
under året. Istället bedrivs ett musikaliskt samarbete med församlingens
ungdomsgrupp.

Församlingen anordnar också Småbarnssång för barn i åldern 0-5 år med
vuxna (se under Undervisning). Samarbetet med barn- och ungdomsverksamheten har fortsatt med något
som vi kallar för Körfritids. Det är en
fritidsverksamhet för körbarnen där
man bland annat arbetar med förberedelser inför familjegudstjänster och
musikal. Körfritids har gått på sparlåga
under pandemin.

Vuxenkörer

I församlingen fanns under året fyra
vuxenkörer.
Choristas Veteranicus med ett 50-tal
medlemmar leddes under våren av
Kerstin Alling. Sedan pandemins början har verksamheten legat nere. Sanna
Rogberg tog över ansvaret för Choristas under hösten och verksamheten
togs upp i slutet av året med digitala
körrep, för de som hade möjlighet att
vara med.
Lars Hallgren leder Värmdö Kyrkokör med ett 40-tal medlemmar och
Värmdö Vokalensemble med 25 medlemmar. Verksamheten i dessa körer
har fortsatt i mindre skala och på ett
coronasäkert sätt.
Lördagskören som tidigare hette
Komigångkören leds av Helena Kasesjö.
Kören består av ca 15 deltagare som
träffas och sjunger två gånger i månaden samt framträder vid gudstjänster.
De medverkade i en gudstjänst under
hösten.

Musikgudstjänster och konserter

Under året hade vi planerat ett
10-tal musikgudstjänster där någon
av församlingens körer skulle utgöra
stommen tillsammans med instrumentalister och solister av skilda slag. På
grund av pandemin har vi fått begränsa
verksamheten, men några musikgudstjänster blev ändå av.
Vid Trettondagens musikgudstjänst
framförde Kyrkokören Juloratorium av
Ivar Widéen tillsammans med stråkar.
Solister var Lotta Danielsson och Robin Norrgård. Vid Kyndelsmässodagens
”Ljusgudstjänst” medverkade Värmdö Vokalensemble tillsammans med
Kerstin Alling på orgel. Även här var
Robin Norrgård sångsolist. Choristas
Veteranicus gjorde en musikgudstjänst
med Religiösa Hits den 1 mars.
Vokalensemblen framförde under hösten Mässa i Dalaton av Olle

Lindberg tillsammans med orgel och
stråkar, samt genomförde en musikgudstjänst med Musik i Allhelgonatid.
Kyrkokören gjorde under hösten en
musikgudstjänst med musik av Mozart
tillsammans med instrumentalister
och solisten Lotta Danielsson. Senare
under hösten sjöng Kyrkokören Missa
brevis av Monica Dominique tillsammans med organisten Gunilla Werner.
Sångsolist var Marie Alexis.
Kyrkokören medverkade också vid
den årligen återkommande ”Mässa i
keltisk ton”.
Barnkörerna medverkade vid tre
familjegudstjänster innan pandemin
bröt ut och två familjegudstjänster
under hösten när det åter gick att fira
gudstjänst. En av dem innehöll sånger
av Karin Runow.
Endast tre av de planerade friluftsgudstjänsterna gick att genomföra. På
Kristi Himmelsfärdsdagen på Bullandö
Marina medverkare Kyrkokören. Bo
Karlsson, fiol, medverkade när Frälsarkransvandringen på Sjöliden invigdes i
september.
Sommarkonserterna fick tyvärr ställas in i år. De bokningar som gjordes
har bokats om till sommaren 2021. En
konsert hanns med under vårterminen
då violinisten Bo Karlsson tillsammans
med Kerstin Alling bland annat framförde ”Våren” av Vivaldi.
Såväl barn- som vuxenkörer har
spelat in sånger som använts i många
av de andaktsfilmer som lagts upp på
församlingens hemsida.
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Efter att Sverige drabbades av pandemin ställde vi om vår verksamhet
och träffades ute i lekparken under
resterande del av vårterminen. I början
av höstterminen träffades vi inne men
i takt med att smittspridningen tilltog
ställde vi om och träffades ute och
vecka 47 stängde vi verksamheten.

Kyrkfritids

Undervisning
Familjegrupper

Familjegrupp erbjuds till föräldrar med
barn 0-5 år. Familjegruppen är en fast
grupp som träffas en gång i veckan.
Träffen inleds med en samling där
dagens pyssel presenteras och avslutas
med en sångstund och en bön. En saga
berättas av pedagogen medan barnen
äter en frukt tillsammans.
Under 2020 hade vi två familjegrupper med sju familjer med 1-3 barn per
familj. Under året kunde bara en av två
planerade utflykter genomföras, den till
Nysveds gård. Församlingens barnpedagoger medverkade på de familjegudstjänster som kunde firas under året.
Från och med oktober träffades
familjegruppen ute i lekparken för att
minska spridningen av Covid-19 och
från och med vecka 47 avråddes det till
samlingar även ute.
Under de inställda veckorna har vi
hållit kontakten med familjerna genom
e-post samt traditionella brev till brevlådan.

Barnsång

Barnsång i Sjölidens kapell är en öppen
verksamhet som erbjuds till föräldrar
och barn i åldern 0-5 år. Tillsammans
med en av församlingens musiker som
spelar piano sjunger vi barn- och rörelsesånger.
Antalet deltagare brukar vara mellan
35 och 90 personer. Under 2020 fick vi
en markant minskning av antalet deltagare med anledning av Covid-19.

Öppen utelek i trädgården

Utelek på Sjölidens lekplats för föräldrar med barn i åldern 0-5 år. Föräldrar
och barn kan köpa grillad korv, även
vegetarisk, samt enklare fika. Det var
allt från 35 till 90 deltagare.
Värt att notera är att vi under 2020
hade flertalet långväga besök från olika
Stockholmskommuner men även från
övriga delar av landet samt att moroch farföräldrar eller annan närstående
ofta följde med för att umgås. Många
har uttryckt stor uppskattning för
denna verksamhet, både det sociala
och fysiska välbefinnandet. Värmdö
kommuns förskolor har valt att ha
stängt på fredagar för barn med syskon
där föräldern är föräldraledig. Detta
har medfört av vi har ett större antal
familjer med äldre syskon som besöker
och leker i lekparken än tidigare både
på fredagarna men även på andra tider
och dagar.
Från vecka 47 stängde vi verksamheten med anledning av max 8 personer på allmän plats.

Öppen förskola

Öppen förskola erbjuds till föräldrar
med barn i åldern 0-5 år. Barn och
föräldrar kan tillsammans pyssla, leka,
spela spel, måla etc.
Under året har vi haft Öppen förskola på Sjöliden två gånger i veckan.
Antalet besökare har varierat från 4 till
20.
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Barn i förskoleklass upp till årskurs
5 erbjuds en eftermiddag i veckan att
delta på kyrkfritids. Där erbjuds barnen
att pyssla i olika material och med olika
tekniker, spela sällskapsspel och leka i
trädgården. Varje grupp består av 25
barn från olika skolor.
Under 2020 hade vi två kyrkfritidsgrupper. Under året tog vi kontinuerligt in nya barn från kölista när det blev
en plats ledig. Vi gjorde under året ett
namnbyte för att tydligare beskriva att
det är en församlingsverksamhet.
När Covid-19 bröt ut i Sverige
anpassade vi oss genom att servera
mellanmålet ute på Sommarros terrass, påminde barnen att oftare tvätta
händerna samt ställde in ytterligare
ett bord att pyssla vid för att sprida ut
antalet platser.
Under höstterminen serverades mellanmålet återigen inne men övriga lösningar blev kvar. Från och med vecka
47, med tre veckor kvar av terminen
och en växande spridning bland barn
och unga, beslöt vi oss för att ställa om
verksamheten och skickade i stället
ut ett pysselpaket nästkommande tre
veckor med olika pyssel, knep och
knåp, recept mm. Dessa paket fick stor
uppskattning och flera familjer hörde
av sig och tackade och berättade hur
glada deras barn blivit. Även beslutet
att ställa om mottogs positivt med ord
som; “ tråkigt, men det är det enda rätta
i detta läge osv”.

Sommardagläger

Barn födda -09, -10 och -11 erbjöds
delta på 2020 års två sommardagläger.
18 barn deltog under vecka 25 och 9
barn under vecka 33. Dagarna bestod
av jag-stärkande övningar, grupplekar,
skapande verkstad och bad i havet. Barnen åt lunch och mellanmål i Sjölidens
matsal. En utflykt till Antistilla med
utmanande grupplekar gjordes under
båda lägerveckorna. 11 ungdomsledare
arbetade tillsammans med barnen och
oss. Avgift för sommarlägret var 250 kr

för medlemmar i Svenska kyrkan och
1000 kr för icke medlemmar.
På grund av rådande pandemi annonserade vi endast i Kyrkfönstret och lät
medvetet antalet deltagare var lägre än
normalt, dock fick alla som sökte plats.

Tjejgrupp/Måndagsgruppen

Från och med höstterminen bytte
gruppen namn till Måndagsgruppen då
Värmdö församling vill välkomna både
pojkar och flickor med estetiska och
konstnärliga intressen, då vi tycker oss
se att den typen av verksamhet saknas
för pojkar.
Gruppen träffas en eftermiddag i
veckan. Ungdomar i årskurs 6-9 från
olika skolor erbjuds kreativt skapande
i olika material och tekniker samt att
spela spel, baka och dylikt. På våren
brukar terminen avslutas med ett besök
på Gröna Lund som tyvärr inte kunde
genomföras detta år.
På grund av pandemin avstod vi från
att aktivt fylla gruppen, utan endast de
barn som stod i kö eller om föräldrarna
hörde av sig för att anmäla sitt barns
intresse, erbjöds plats. Under året deltog totalt 22 ungdomar i gruppen.

Samverkan med skola

Värmdö församlings samarbete med
skolorna utgår från skolans läroplan
och syftar till att vara en resurs för
barn, ungdomar och personal på
skolorna, som kunskapsförmedlare,
samtalspartner och traditionsbärare.
Församlingen erbjuder olika verksamheter och aktiviteter för skolorna inom
församlingens upptagningsområde:
Grantomta Montessori, Hemmestaskolan, Kullsvedsskolan, Kyrkskolan, Viks
skola och enhet Svartsö vilken är en av
flera enheter inom Värmdö Skärgårdsskola. När vi får förfrågningar från
skolor som ligger utanför församlingens upptagningsområde hänvisar vi, i
första hand, till den församling vilken
skolan omfattas av.
Samverkan och kontakten med
skolorna är omfattande. Bland annat
erbjuder vi så kallade livskunskapspass
till elever i årskurs 4-7. Programmet
går ut på att varje klass kommer till
Sjöliden där vi under cirka två timmar
jobbar med gruppstärkande övningar,
teambuilding, livsfrågor, självkänsla
och trygghet. Även detta annorlunda år
har det varit ett gott gensvar från skolorna kring arbetet med livskunskap,

med flera klasser från olika årskurser
och skolor som har besökt Sjöliden. Ett
av livskunskapspassen genomfördes på
skolan. Två bokningar lades på framtiden.
Trots Covid-19 är ett stort glädjeämne under 2020 att vi startade en
ny samverkansform, nämligen Grubbelklubben. Grubbelklubben är ett
koncept som huvudsakligen lämpar sig
för högstadieelever, varför Hemmestaskolan blev en naturlig partner. Till
skillnad från Livskunskapen där skolan
i regel kommer till Sjöliden är Grubbelklubben ett koncept där vi besöker skolan en gång per vecka under en timme,
med positionering mitt i smeten där
flest ungdomar håller till och passerar
i samband med lunchrast. Vi kommer
dit med ”Dagens fråga” som vanligtvis
är av etisk- eller existentiell karaktär,
alternativt annan aktuell fråga efter
överenskommelse med kurator eller
annan personal på skolan. Elevernas
uppgift är att, på olika vis från vecka
till vecka (kryssa, rangordna, öppet
svar, svara ja/nej eller stoppa en kulört
boll i en platscylinder) besvara dagens
fråga varpå kärnan i hela konceptet
– vår interaktion med eleverna som
svarat, i vilken vi följer upp svaret, utmanar dem och bygger relationer. Det
finns flera syften med Grubbelklubben
– bland andra att vara närvarande och
intresserade vuxna i elevernas vardag,
lyfta viktiga livsfrågor, ge ungdomarna
ytterligare ett sammanhang för reflektion, att anställda redan är bekanta vid
eventuella krissituationer och framför
allt kontaktskapande och relationsbyggande. Det sistnämnda förväntas,
framför allt på lång sikt, generera fler
konfirmander. Verksamheten pausades
efter höstlovet
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Under 2020 bjöd vi även in årkurs 3
till församlingens erbjudande ”Påskens
traditioner då och nu” där eleverna fick
höra bakgrunden och berättelserna
kring den judiska- och kristna påsken.
Utöver de verksamheter som erbjuds på
initiativ av oss, har vi även möjlighet
att ta emot eller möta klasser där läraren önskar vår kunskap. Till exempel
guidad visning av kyrkan.

Konfirmander

Vi erbjuder konfirmationsundervisning
utifrån Svenska kyrkans nationella
riktlinjer för konfirmandarbete.
Under konfirmandåret 2019/2020
hade vi två alternativ, ett veckoalternativ med träffar på onsdagar med en
tänkt konfirmation i april samt ett sommaralternativ med konfirmation i juli.
Veckogruppens planerade träffar och
läger till Vemdalen kunde under året
genomföras utan större förändringar.
Däremot blev vi tvungna att skjuta upp
deras konfirmation till slutet av augusti.
Då genomfördes två konfirmationer
med 10, respektive 11 stycken konfirmander i varje konfirmationsgudstjänst.
Sommargruppen fick däremot anpassa både sina träffar och läger utifrån
då rådande restriktioner. Istället för
att åka till Idre och anordna ett äventyrsläger blev vi tvungna att hålla
lägret närmare hemorten, vilket blev
Skevik istället. Sommargruppen kunde
genomföra sina konfirmationer vid
planerat datum i tre mindre grupper.
Under 2020 konfirmerade vi 50 ungdomar i våra olika konfirmandalternativ. 21 stycken i vår veckogrupp och 29
stycken i vår sommargrupp.
Under hösten 2020 startade vi upp en
ny veckogrupp, där vi kunde genomföra deras upptaktsläger och ha fysiska

träffar fram till höstlovet. Efter höstlovet gjorde vi alternativa lösningar till
konfirmandträffarna som inte kunde
genomföras på plats Dels skickade vi
hem uppgifter till konfirmanderna,
där de fick svara på olika frågor, se på
film och pyssla. Dels hade vi träffar via
Discord, där möjligheterna fanns att ha
videoträff och gruppsamtal och skriva i
olika kanaler.
Vi arbetar med riktade konfirmandbroschyrer som skickas hem till alla
i församlingen som fyller 14 år. Vi
gjorde även ett informationsbesök i
Hemmestaskolan vid terminens start,
där vi besökte varje klass och berättade
om konfirmation. I och med Grubbelklubben så träffar vi också alla elever i
årskurs sju, åtta och nio, där möjligheten att få prata lite mer ingående med
de som är intresserade av konfirmation.
Vi hoppas att detta kommer öka antalet
konfirmander med tiden då de får en
närmare relation till oss som arbetar i
församlingen.

Ungdomsledare

Efter att man har konfirmerat sig så får
den som vill gå församlingens ledarutbildning.
Under 2020 gjorde vi ett försök att
utveckla ledarutbildningen. Vi ville
skapa en mer omfattande utbildning
i vilken vi träffades under en längre
tid med mer innehåll. Dock har vi inte
kunnat genomföra verksamheten som
den var tänkt, då restriktionerna har
omöjliggjort fysiska träffar under höstterminen. Hittills har ledarutbildningen hunnit träffas vid 4 tillfällen (varav
en digital träff) och haft en övernattning. Förhoppningen är att under
våren 2021 få göra klart utbildningen.
En annan del i utvecklingen av
ledarutbildningen var också att få göra
en fördjupning för de som har varit
ledare i minst ett år, en så kallad steg-2
utbildning, men i dagsläget har vi inte
kunnat genomföra detta.
Trots detta har vi haft en stor aktiv
ledarstab. Under 2020 har vi haft 30
aktiva ungdomsledare i församlingen.
Mycket av verksamheten skulle inte
gå att genomföra utan dessa frivilliga
ledare, samtidigt som det kräver en del
handledning.
Många av ledarna skulle nog inte
fortsatt i verksamheten om de inte hade
blivit tagna i anspråk av församlingen.
Många av de ungdomar som är med i

den övriga ungdomsverksamheten har
gått församlingens ledarutbildning och
har- eller kommer att få ledaruppdrag.
Eftersom nya ledare utbildar sig varje
år samtidigt som vi önskar få behålla
de gamla ledarna så ökar hela tiden
ledarstaben. Det innebär också en stor
utmaning för oss i att skapa arbetstillfällen för dessa ledare. Om man inte tas
i anspråk är det lätt att engagemanget
slocknar och att man känner sig bortglömd.

Ungdomsverksamheten

Ungdomsverksamheten som Värmdö
församling bedriver utgår från tanken
att alla ungdomar vill göra något för
sina medmänniskor, sin omvärld, sin
framtid och samtid. Tanken är att skapa
en verksamhet där ungdomarna själva
kommer med idéer om hur vi tillsammans kan skapa en bättre värld.
I församlingen finns en lokalavdelning i Svenska kyrkans Unga där 38
aktiva ungdomar (i åldern 15-20 år) var
medlemmar under 2020. Verksamheten
ökar stadigt i medlemsantal och under
2020 ökade lokalavdelningen med 40 %
från 2019.
Under verksamhetsåret har Svenska
kyrkans unga försökt träffas i så lång
utsträckning som möjligt med tanke på
rådande pandemi-restriktioner. Träffarna har legat på onsdagskvällar och
startat med församlingens veckomässa (när den har firats) och sedan haft
träffar med olika innehåll (filmkvällar,
bakkvällar, olika lekar och tävlingar
osv.) samt några fredagar under terminerna.
På förfrågan av ungdomarna själva
öppnade vi upp Sjöliden på dagtid under våren, för de som gick på gymnasiet, för att de skulle kunna ha en plats
där de kunde ha sina digitala lektioner.

Resor och event

Under 2020 planerades en resa till
Taizé i Frankrike med en grupp ungdomar. Dock blev resan inställd utifrån
de restriktioner som fanns. Istället
arrangerades ett läger i skärgården på
Finnhamn där 16 deltagare var med.

Retreat

Vanligtvis brukar vi ha två retreat tillfällen i församlingen, ett på våren och
ett på hösten.
I år fick vårretreaten ställas in på
grund av pandemi, men höstretreaten
kunde genomföras på Sjöliden med
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temat – Vägmärken, i och för livet. Deltagarantalet blev elva personer.

Vardagsretreat

I början av året erbjöds även Vardagsretreat, en form som bygger på att man
finner en rytm för återhämtning och
andlig påfyllnad i vardagen. Konfidenten ansvarar själv för att varva ned med
meditation/promenad/bön 30 minuter
per dag, samt ett möte med samtalsledaren per vecka.
Utöver det firar retreatdeltagaren
mässa i kapellet på onsdagar. En deltagare provade Vardagsretreat och det
ledde vidare till deltagande i församlingens vuxenkonfirmationsgrupp
under hösten.

Vuxenkonfirmation

Vi startade en vuxengrupp för andlig
fördjupning och möjlighet till dop och
konfirmation. Fyra deltagare i åldrarna 17-45 år har samlats kring boken
Sju steg i kristen tro. Gruppen möttes
varannan vecka och konfirmation är
planerad till våren 2021.

Vandringar under 2020

Under juni månad genomförde vi flera
Frälsarkransvandringar på Sjöliden.
Den 3 juni firades onsdagsmässan som
vandringsgudsjänst i parken och vid
två olika tillfällen kom Kulturskolan
till Sjöliden och vi vandrade tillsammans med den gruppen. Under sommarkollot genomförde vi två pärlvandringar med kollobarnen.
Sommaravslutningen för Lyckebo
Öppet Hus förlades till Tyresö slottspark och frälsarkransvandringen som
finns där.
En vandring i Boda By i slutet av
september samlade 20 församlingsbor.
Vi följde ”Pärlorna i Boda” skapad av
byns Hembygdsförening och vid de olika stationerna ansvarade anställd och
volontär för att knyta samman skärgårdsmiljön och historik med andlig
fördjupning. Vandringen avslutades på
Betania Boda där vi kunde njuta av fika
och vacker utsikt och höra om Betanias
historia och det diakonala arbete som
bedrivs där.
I oktober var vi 14 personer som
samlades för en tur i svampskogen runt
Norrnäs gård.

Författar- och filmkvällar

Den 11 mars, samma dag som WHO
deklarerade att covid-19 var en pan-

Var dag med pärlorna

I början av hösten höll vi kursen –
Var dag med pärlorna på Sjöliden. Vi
blev en grupp om fem personer där vi
tillsammans funderade över pärlornas
betydelse och kopplingen till dem in
i våra egna liv. Varje tillfälle inleddes
med en Pärlvandring och fördjupning
med samtal och reflektion i kapellet. Vi
möttes under 6 tillfällen.

Samtalsgrupper

Samtalsgrupperna startade som vanligt
i början på året, men pausades på grund
av pandemin.

demi, hade vi en författarkväll med
Maria Lalouni om ”Vad alla föräldrar
borde få veta”. Hennes författarkollega
Kajsa Lönn Rhodin skulle också ha
varit med, men hade förkylningssymptom och även om inga restriktioner
hade införts vid det tillfället fanns
en stor oro. Detta avspeglades också i
att endast ett tiotal besökare kom den
kvällen. Vårens filmkväll ställdes dock
in på grund av pandemin.

På hösten genomfördes både en filmkväll och en författarkväll med coronamöblering i kapellet. Den 14 september
visades filmen – The Green book på
Sjöliden och den 19 oktober hade vi
författarkväll med Tomas Brytting med
temat – livets mening, frågan och svaren. Filmkvällen samlade ca 25 deltagare och författarkvällen ca 20 deltagare.

Diakoni
Diakoni är medmänsklighet och Diakoni är medmänsklighet och omsorg
i praktisk handling. Diakoni är en av
kyrkans och församlingens huvuduppgifter – en dimension som ska genomsyra allt arbete och hela församlingens
liv och verksamheter, varje tjänst och
varje uppdrag.
Diakonin är en utåtriktad kraft som
också vill ta oss utanför väggarna på
Sjöliden för att verka bland församlingsborna och ute i vår församling.
Församlingen bedriver ett utåtriktat och uppsökande diakonalt arbete
på många olika sätt. Vi gör hem- och
sjukbesök, vi har själavårdande och
stödjande samtal, vi finns till för äldre,

ensamma och isolerade. Vi rör oss
bland annat på Ljungs äldreboende och
på Seniorcenter Diamanten på Hemmestahöjden och vi besöker skärgårdsboende och andra som bor avlägset och
isolerat.
Vi har kontakt med och försöker
på olika sätt hjälpa människor som
behöver akut hjälp, och har hamnat i
utanförskap och ekonomisk nöd, eller
som lider av missbruk eller psykisk
sjukdom.
Vi ingår i nätverk och har kontakter
med skola, äldreomsorg och sjukvård,
med socialpsykiatrin, biståndsbedömare, kuratorer, socialsekreterare,
skuldrådgivare och med frivilligorga-
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nisationer och med andra församlingar
och kyrkor i närområdet. Vi för också
samtal med politiker som har varit
intresserade av att få del av vår bild av
den sociala och ekonomiska utsattheten
på Värmdö.
Vi samarbetar med polis, räddningstjänst, skola, sjukvård och kommun,
t.ex. vid överlämning av dödsbud, eller
vid större olyckor och andra händelser som kräver beredskap, samverkan,
insatser och närvaro.

År 2020

Flera verksamheter som riktar sig till
äldre kunde inte genomföras alls under
2020. Det gäller de traditionella och
mycket populära båtresorna på för-

Församlingsnärvaro på äldreboendet Ljung

sommaren, gudstjänsterna och jul-nyårsfirande på Seniorcenter Diamanten
och Må väl-kurserna som vi anordnar
i samarbete med Lillsveds folkhögskola. Vi kunde heller inte genomföra
de födelsedagsfester som vi varje höst
brukar bjuda in alla som fyller 70-, 75-,
80-, 85- och 90+ i församlingen till. Vi
har en förhoppning att de som fyllde
år under 2020 och inte kunde bjudas in
ska få en inbjudan under 2021.

Vi firar andakt en gång i månaden på
Ljungs äldreboende (ej juli och augusti) som har cirka 60 boendeplatser,
samt bland annat dagverksamhet och
rehabilitering. Träffarna leds av präst
och musiker, och samlar oftast ca 15
personer. I andakten i december medverkar församlingens barnkörer med
ett Luciatåg och i juni firas en utomhusgudstjänst.
Under året 2020 fick vi på inbjudan
av personalen på Ljung komma i juni,
samt i oktober och november. Utrustade med visir blev det tre uppskattade
besök och ett kärt återseende.

Sjölidenluncher

Sjölidenluncherna varannan vecka
med program och andakt är en viktig
träffpunkt och står för en grundrytm i
församlingens verksamhet.
Husmor och köket står för den hemlagade soppan och serveringen – verksamhetens hjärta. Vi har också satsat
på ett varierat program med musiker,
sångare, författare och andra föredragshållare, och försöker ha en hög kvalitet
på framträdandena. Soppluncherna är
välbesökta, under åren har det rört sig
om ett 80-tal besökare per träff i snitt.
Vi ser soppluncherna som en plats
för församlingsbor och anställda att
träffas och frivilliga krafter att samlas;
sopplunchen blir en slags vardagens
samlingspunkt och en viktig del av
församlingens utåtriktade och öppna
verksamhet. Vi upplever att soppluncherna är ett kyrkligt sammanhang
med ganska låg tröskel dit man kan
komma som man är och få chans att
lära känna församlingen. På det viset
är soppluncherna viktiga också som en
länk till församlingens andra verksamheter, som gudstjänster, körer, gemenskaps- och frivilliggrupper etc. Vi har
också märkt att många nya besökare
har hittat till soppluncherna, och att
många också gärna kommit tillbaka.
2020 var det liksom tidigare år, 15
stycken Sjölidenluncher inplanerade.
De fem första under våren 2020 gick
att genomföra som vanligt. De tre sista
tvingades vi att ställa in. Höstterminens Sjölidenluncher bytte tillfälligt
namn till Sjölidenstunder då vi inte
serverade soppa men kunde träffas i ett
coronanpassat kapell med 50 utplacerade stolar. Efter stunden bjöd vi på kaffe
utomhus, vilket blev mycket uppskattat.
Det kom drygt 30 stycken besökare vid
varje tillfälle och vi kunde genomföra
fem Sjölidenstunder.

Pratpromenad på Seniorcenter
Diamanten
Handarbetskretsen - församlingens syförening

Värmdö kyrkliga arbetskrets består
av ett tiotal aktiva medlemmar som
träffas för att arbeta och umgås. Det
är en öppen gemenskap som fyller en
viktig social funktion. I januari medverkade Handarbetskretsen i en kampanj, Halsdukskampanjen, som många
församlingar i flera stift deltog i. Man
lade ut halsdukar som gruppen stickat i
busskurer runt om på Värmdö. På varje
halsduk fästes en lapp med en hälsning
från Svenska kyrkan: ”Det är vinter i
Stockholm. Fryser du? Den här halsduken är inte borttappad. Den är handgjord just för dig. Ta den – varsågod!
#envarmarestad.” Kampanjen fick ett
översvallande mottagande och syntes
både i sociala medier och i NVP.
De pengar som Arbetskretsen får
in genom försäljning och lotterier på
adventsbasaren, och i samband med
båtutflykter och Sjölidenluncher skänker gruppen till välgörande ändamål.
2020 skänkte de 15 000 kr till Församlingens Diakoni, Operation Smile och
Majblomman.
Under 2020 träffades vi fem gånger
innan pandemin tvingade oss att ställa
in verksamheten, men deltagarna har
haft kontinuerlig telefonkontakt med
varandra och oss. Inför julen fick var
och en ett coronaanpassat besök och en
julblomma.
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Under början av året har församlingen ordnat pratpromenader varannan
tisdag med start vid Diamantens entré.
Promenaderna har samlat ca 3-6 personer varje gång och är ett uppskattat inslag på seniorcentret. Sedan i mars har
vi inte genomfört några pratpromenader pga pandemin och myndigheternas
rekommendationer att skydda riskgrupper och alltså inte arrangera aktiviteter
som riktar sig till dem över 70 år.

Matglädjen – en måltidsgemenskap med gemensam matlagning

Varje år samlas vi vid sex tillfällen i
Sockenstugan och lagar mat tillsammans. Den här gemenskapen bygger
mycket på gruppens eget engagemang.
Man genomför ett projekt tillsammans:
förbereder och lagar maten och delar
en måltidsgemenskap.
En tanke med verksamheten är att man
ska ha möjlighet att umgås och göra
något positivt tillsammans i ett lite
mindre och enklare sammanhang än
t.ex. på en sopplunch, så att man hinner
umgås och lära känna varandra på ett
närmare sätt. Framför allt är huvudtanken med verksamheten att den inte
ska vara passiv utan aktiv - Matglädjen
bygger på deltagarnas egen delaktighet
och på frivilliga krafter som ansvarar
för planering, inköp och praktiskt
genomförande av lunchen. Antal besökare har under åren varit mellan 10-15
personer, några kommer med som nya,
andra har varit med längre. Måltiderna
äts till självkostnadspris. Vi hoppas
givetvis att kunna återuppta denna
verksamhet igen när det är möjligt.

Boulegruppen

Man träffas på tisdageftermiddagar
för fika och boulespel i stort sett året
om. Det har blivit en gemenskap med
boulespelare som sätter sin prägel på
Sjöliden. Boulegruppen utgör numer en
av den gudstjänstfirande församlingens
mest trofasta kärnor.
Under 2020 har gruppen kunnat
träffas periodvis. Under senare delen av
2020 bestämde sig gruppen för att inte
fortsätta träffas. Men de ringer varandra inom gruppen och innan jul fick
de ett coronanpassat hembesök och en
julblomma.

Besöksverksamhet

Under året gjordes hembesök och sjukbesök av präster. Vi har kontinuerligt
besökt boende på Trygghetsboendet på
Kullsvedsvägen. Präster och diakonal
samordnare tar också en förnyad kontakt med de anhöriga som under året
blivit änkor/änkemän och överlämnar
en hälsning och en blomma i jultid.

Internationellt engagemang

I vanliga fall brukar vi bjuda in till
kransbindning på Sjöliden kring
advent-jul. På grund av covid-restriktionerna fick vi tänka om så att volontärer och anställda själva band kransar
med mera till försäljning till förmån
för ACT. Vi sålde även äppelmust och
fladdermusholkar. Allt ställdes upp vid
attefallsboden med marschaller framför
under dagtid tillsammans med affisher
med Swishnummer och information
om kampanjen. Vi spelade in en film
för att nå ut med att ACT julkampanj
pågår och berättade om försäljningen,
pratade om äppelmustning och om
holkarna. I filmen pratade vi även om
volontärskap i församlingen. Filmen la
vi på Facebook och den fick god spridning. Under perioden 1 januari till 31
december 2020 har ACT Svenska kyrkan tagit emot 69 470 kr från Värmdö
församling.

Enskilda samtal

Människor som under året sökt församlingens stöd i form av enskilda
samtal gör det av olika anledningar.
Inte sällan är samtalen förknippade
med oro och ångest över ekonomi. I de
fallen det handlar om ekonomi utreder
vi alltid personens/familjens situation
och hjälper till att söka fonder. Parsamtal som handlar om relationsproblema-

tik förekommer men är mindre vanligt
än enskilda samtal. Samtal som rör
djup sorg med olika karaktär är vanligt,
likaså samtal kring livets stora frågor.
Under pandemiåret har vi märkt en
ökning av människor som söker samtal
av olika karaktär. Varje samtal är unikt
och lyssnandet fyller alltid en viktig
funktion.
Under 2020 har en av prästerna och
den diakonala samordnaren gjort klart
sin tvååriga fördjupning/utbildning i
enskild själavård på St Lukas och därmed rustats att på ett ännu bättre sätt
kunna möta behovet av själavårdande
enskilda samtal.

Matkassar

Vi delar ut matkassar till behövande
och har hämtat matsvinn från COOP
Hemmesta varje vecka. Frivilliga och
anställda har hjälpts åt att dela ut matkassar till behövande familjer under
hela året, även under pandemin. Helgen
före jul delade vi ut matkassar från
initiativet Basket Brigade som är en
internationell välgörenhetsinsats vid jul
varje år, där familjer som har det svårt
får en kasse med mat.

Integrations- och
inkluderingsarbete

Samhällssamtal
Under 2020 har vi genomfört två kurser à fem träffar (=10 tillfällen) Samhällssamtal för nyanlända kvotflyktingar i Värmdö kommun. Deltagarantalet
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varierar från grupp till grupp, mellan
5 och 15 personer. Vi samtalar om
Sverige och livet här: ekonomi, bostad,
lagar, regler, jämställdhet, jämlikhet,
barn och familj, allemansrätt, hbtq med
mera. Språkstödjare som är anställda
av kommunen översätter och fungerar
som språkbryggor i samtalen. Alla deltagare ska komma till tals, allt översätts
även mellan språkgrupper. Samtal är en
av nycklarna till inkludering och verksamheten fyller en viktig funktion.
Samhällssamtalen är en samverkan
mellan Värmdö församling, Gustavsberg-Ingarö församling och Värmdö
kommun. Volontärer från båda församlingarna medverkar och leder även
vissa pass. Församlingarna ingår i ett
Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP,
med kommunen.
Fler kurser var planerade att hållas
för nyanlända under hela 2020, men på
grund av pandemin har vi inte kunnat
genomföra dem. Denna verksamhet har
vi bedömt inte kan fungera digitalt dels
då det är ”samtal” vi har som mål med
träffarna och att det är deltagare från
flera olika språk som deltar i samma kurs
och dels de tekniska utmaningar det skulle
medföra och att alla måste ha en fungerande internetuppkoppling i sin bostad.

Erasmusprojekt

Under 2020 har Värmdö församling i
samverkan med Stockholms Stift och
Spånga församling varit delaktiga i ett
Erasmusprojekt med namnet Religion,

Culture and Learning for Life. Projektet startade under 2019 med en resa till
Katalonien som leddes av Margareta
Wennlund, och där en grupp svenska
ungdomar, från olika församlingar i
Stockholms stift deltog.
Del två i Erasmusprojektet var att
samma kulturella utbyte skulle ske
genom att en grupp ungdomar från
Katalonien och Portugal besökte
Stockholm. Den resan skulle ägt rum i
september 2020 men blev framflyttad
på grund av pandemin. En värdgrupp
skapades för att förbereda gruppens ankomst och det är i den gruppen några
av församlingens ungdomar har mött
en Spångagrupp. Värdgruppens träffar
faller inom ramen för vår församlings
strävan att arbeta för integration i samhället och i våra egna verksamheter.
Gruppen har mötts vid två tillfällen
under 2020, en gång på Sjöliden och en
heldag på Grinda. Syftet är att skapa
dialog och kunskap om det som jag
själv inte känner så väl och att mötas
i det som förenar oss oavsett kulturell
eller religiös tillhörighet.

Hemlöshet

Under 2020 har vi fortsatt arbetet mot
ungas hemlöshet i samverkan med Frivilliga Familjehem på Värmdö (FFpV).
Vi har fått ekonomiskt stöd från Stockholms stift och stöttat ca 7 ungdomar
med hyra och uppehälle samt med
psykosocialt stöd i form av regelbundna, fysiska eller digitala träffar. Två av
ungdomarna som vi stöttat har blivit
deporterade och en av dem bor nu i
Kabul i en lägenhet med andra svensk/
afghanska ungdomar som blivit utvisade från Sverige. Lägenheten är hyrd
av ”I Do Organization” i Östersund, en
ideell förening för afghanska ungdomar
som har blivit deporterade från länder
i Europa och som behöver stöd med
boende och kontakter i Kabul.
Under sommaren genomfördes några
våffelcafé-tillfällen på Lyckebo där
ungdomarna hade ansvar för kök och
försäljning. Under sommaren renoverades verandan på Lyckebo vilket innebar
att det blev färre tillfällen än vi hade
planerat.
De frivilliga som arbetar med gruppen ensamkommande har erbjudits
psykosocialt stöd under året, men i
mindre omfattning än vi hade planerat.
Vi ville, även i år, genomföra en träff
och föreläsning/workshop kring ”Vem

ska hjälpa hjälparen?” med efterföljande
middag och samvaro, men det gick inte
att genomföra på grund av pandemin.
Församlingen har upplåtit sin lägenhet i Sockenstugan för tillfälligt boende
för hemlösa unga under året och de
boende har bytts ut under året.

Öppet hus med Frivilliga Familjehem på
Värmdö

Vi har Öppet hus i samverkan med
FFpV på onsdagskvällar på Lyckebo.
Under perioden januari till och med i
början av mars på plats i huset. Efter
det, på grund av pandemin och smittrisken i ett så litet hus, har vi fått tänka
om så att de ungdomar som behövt
hjälp med ex läxläsning och blanketter
etc har fått boka tid för att komma till
Lyckebo. Under slutet av året har vi
inte haft några träffar alls på plats utan
endast via internet eller telefon.
Delselius och COOP Hemmesta
har varje vecka skänkt matsvinn till
onsdagsträffarna som använts som fika
vid träffarna och som matkassar till de
ungdomar som har en särskilt ekonomiskt utsatt situation. Matkassar har
delats ut även när de fysiska onsdagsträffarna ställdes in. Det som inte delas
till ungdomar delas på torsdagen till
behövande familjer.
Gymnasieskolorna har haft distansundervisning en stor del av höst och
vinter vilket också inneburit att ungdomarna inte fått lunch på skolan vilket
betyder ökade kostnader för dem. Vi
sökte därför under året så kallade extra
coronamedel från Stockholms stift för
att kunna dela ut matkuponger och mat
till de ungdomar som haft svårast att få
pengarna att räcka till mat och delat ut
matkassar två gånger för de medlen.
Vi delade även ut 25 presentkort på
mat till de mest behövande ungdomarna inför jul som bekostades av församlingens diakoni.

Arbetsmarknadsprojekt Jobbprepp

Värmdö Församling och Frivilliga
Familjehem på Värmdö har även under
2020 drivit arbetsmarknadsprojektet
”Jobbprepp”. Projektet har liksom år
2019 sökt och fått medel från Stockholms stift. I februari deltog Jobbprepp
med egen monter för andra året i rad på
Nacka företagarträff, en mötesplats för
näringsliv och organisationer på Värmdö och i Nacka för att sprida kunskap
om Nya Gymnasielagen (NGL) och att
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anställa en ungdom som omfattas av den
lagen. Många av ungdomarna var med
och pratade med besökare och utställare.
Den nya gymnasielagen innebär att
den ungdom som kom till Sverige som
ensamkommande barn före 24 november 2015 och som, till följd av långa
handläggningstider i asylprocessen,
fyllt 18 år eller skrivits upp i ålder under tiden nu fått en ny chans att stanna
i landet. Den som omfattas av lagen har
tillfälliga uppehållstillstånd för att genomföra sina studier på gymnasial nivå
och har därefter sex månader på sig att
skaffa en tillsvidareanställning utan
möjlighet till andra statliga subventioner eller arbetsmarknadsåtgärder.
I februari arrangerade vi ett symposium om Nya Gymnasielagen i Sjölidens
kapell för arbetsgivare, kommunföreträdare, media, andra församlingar
m fl för att sprida kunskap om frågan.
Flera artiklar skrevs i olika media om
vårt projekt, bl a i stiftets intranät och
nyhetsbrev, NVP, Dagens Arbete och
Landets Fria.
Under 2020 gick Värmdö kommun
in som part i Jobbprepp tillsammans
med församlingen och FFpV. Kommunen sökte medel via Länsstyrelsen och
Jobbprepp drivs nu som ett samarbetsprojekt fram till och med december
2022. Projektet finansierar delvis även
diakonala samordnarens tjänst under
den tiden.
Vi har under 2020 skapat en gemensam plattform, jobbprepp.nu, där vi

samlar kunskap och info om NGL,
både till arbetsgivare och till ungdomarna och de som stöttar dem. Vi har
också producerat 15 filmer där man får
möta ungdomarna som deltar i Jobbprepp. De berättar om utmaningen de
står inför, vad de studerar och om sina
drömmar för framtiden.
Vi har arrangerat flera digitala
nätverksträffar med andra som arbetar
inom samma område: andra församlingar, Arbetskraftsförmedlingen, Rädda Barnen, Stadsmissionen, Right to
play m fl där vi delat erfarenheter och
kunskap, bjudit in föreläsare på aktuella
teman bland annat med sakkunnig från
Migrationsverket.

cirka en lördag i månaden har vi öppet
hus på Sjöliden i Lyckebohuset. Dagen
börjar med en miniretreat. Verksamheten präglas av öppenhet och har
gemenskap och delande i fokus. Varje
vecka hämtar vi matsvinn från COOP
Hemmesta och av det lagar vi soppa
och gör matkassar till behövande.
Under 2020 fick vi fr o m mars ställa
om denna verksamhet till utomhusaktiviteter. Sedan tidig höst har vi inte
haft några fysiska schemalagda träffar.
Många i gruppen är äldre och/eller
riskgrupp och på grund av smittrisken beslutade vi att göra uppehåll tills
vidare.

Frivillighet

Under året fokuserade vi mycket på
frälsarkransen och vi hade fyra Öppet-hus på lördagar som vi kallade
”Andlig verkstad med Frälsarkransen”.
Vi fördjupade oss då i en eller ett par av
pärlorna i kransen vid varje träff.
Terminen avslutades med besök i Tyresö pilgrimscentrum och deras Frälsarkransvandring i Tyresö slottspark.

Vi har många frivilliga med olika uppdrag i församlingen. Det är medlemmar
i våra besöksgrupper, det är kyrkvärdar
och ledare för gemenskapsgrupper som
boulegruppen och Matglädjen, medlemmar i arbetskretsen, ungdomsledare, körmedlemmar, vägkyrkoguider,
medhjälpare vid båtresor, födelsedagsfester och soppluncher, för att nämna
några. I samband med församlingens
integrationsarbete har nya volontärer
engagerat sig. Sammanlagt rör det sig
om flera hundra engagerade som är en
livsnerv i församlingens många olika
verksamheter.

Öppet hus, skapande gemenskap
Varje torsdag under terminerna och

Workshop ”Andlig verkstad”

Cykling utan ålder – rätten till
vind i håret

Församlingen är medlemmar i det
internationella nätverket ”Cykling utan
ålder/Rätten till vind i håret”. Cykeln
har använts på Ljungs äldreboende
där personal har cyklat med de boende
under vår-sommar-höst. Verksamheten har varit igång utan avbrott trots
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pandemin eftersom det är personal på
boendet som cyklar.

Odling och skörd

Vi har tagit vara på Sjölidens äppelskörd genom att musta äpplena och
bjuda på äpplen till våra besökare. Under 2020 har vi mustat vid två tillfällen,
sammanlagt ca 50 liter.
Under tillfällena arbetade 11 engagerade volontärer och fyra anställda med
förberedelser, mustning och efterarbete. Mustningsdagarna medför god
gemenskap och glädje över att kunna
ta vara på äpplen och visa på hur vi i
församlingen arbetar på många olika
sätt i vårt hållbarhetsarbete, ekologiskt
och socialt.
Vi har anlagt fyra nya odlingsbäddar vid Attefallshuset där vi odlat
blommor. Djupbäddarna skänktes av
konsthallen Artipelag och vår fastighetsskötare klädde dem med panel och
målade dem i samma färg som kapellet.
Under sommaren ansvarade frivilliga
tillsammans med anställda för bevattning av odlingarna enligt ett bevattningsschema.
Viss del av skörden används i matlagning på Sjöliden och när vi kan fira
gudstjänster igen är Tacksägelsedagen
den dagen då vi säljer potatis, grönsaker och must till förmån för ACT.

Församlingsgården Sjöliden
Frälsarkransen i Sjölidens park

Pandemin som pågår i världen har påverkat oss på gott och ont. En god sak
är att i tidsglipan som uppstod i krisens
spår, när vi var tvungna att ställa in
många av våra regelbundna verksamheter, kunde vi förverkliga en dröm
som länge har funnits om att utveckla
församlingsgården Sjöliden vid stranden av Torsbyfjärden som andlig plats.
Vi har anlagt en vandring i parken
med skulpturer utifrån de 18 pärlorna
i ett armband som heter Frälsarkransen. Frälsarkransens blev till under en
storm i den grekiska övärlden 1995.
Den då nyligen pensionerade Linköpingsbiskopen Martin Lönnebo var ute
på backpacking. Under en fiskebåtstur
på Medelhavet blåste det upp och kaptenen på fartyget var tvungen att söka
hamn. I väntan på att stormen bedarrade hyrde Martin ett rum, blev stammis
på öns enda café och började skissa på
ett böneband.Med hjälp av några färg-

pennor, ett papper och gott om tid för
tankar och kreativitet tog armbandet
Frälsarkransen form.
Arbetet med pärlorna påbörjades
under februari månad och innan sommaren var alla pärlor på plats. Den 20
september invigdes Frälsarkransvandringen i en utomhsgudstjänst.
Pärlorna på Sjöliden är stora gjutna
klot som vi målat och lackat i samma
färger som i armbandet. Vi har fått värdefull hjälp från Frösö-Sunne församling i Jämtland för att lösa det tekniska
och praktiska med till exempel underlag för val av material och kunskap
kring tillvägagångssätt. I Sunne har
man anlagt ”Pärlstigen”, en natur- och
meditationsstig med likadana gjutna
pärlor som vi har använt.
Vi har också tagit fram en flygbild
som karta över Sjölidenparken med alla
pärlorna utmärkta med sina namn och
en liten meditationstext kring pärlans
betydelse.
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Övriga Sjöliden-arrangemang

Under 2020 kunde vi inte genomföra
det stora valborgsfirande som brukar
vara på Sjöliden. Däremot gjorde vi en
valborgsfilm med Värmdö kyrkokör
och Värmdö vokalensemble som vi la
upp i facebook-gruppen Värmdöbor
och som fick mycket stor spridning och
uppskattning.
Vi kunde heller inte arrangera Sjölidenloppisar, julpyssel för vuxna, kransbindning eller den picknick-konsert vi
brukar ha i slutet av sommaren.

Organisation
Förtroendemannaorganisationen

Kyrkofullmäktige (KF) har det övergripande ansvaret för verksamheten
och budgeten, med tre sammanträden
under året.
Kyrkorådet (KR) är församlingens
styrelse och skall tillsammans med
kyrkoherden ha omsorg om församlingslivet och ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir
utförd. Kyrkorådet leder och samordnar
församlingens förvaltning. KR hade
fyra sammanträden. KR har tre förberedande utskott: ett personalutskott
som hade sex sammanträden under
året, ett kyrkogårdsutskott som hade
fyra sammanträden under året och ett
arbetsutskott som hade åtta sammanträden under året.
När pandemin hindrade många från
att komma till fysiska möten möjliggjordes möten via digital plattform i
stället.
Valnämnden som har ansvar för
genomförande av kyrkovalet 2021, träffades två gånger under hösten 2020.
Axplock av ärenden som hanterades
under året:
•

Verksamhetsplan, budget, årsredovisning, verksamhetsberättelse

•

Riktlinjer för begravningsverksamhet

•

Medelförvaltningspolicy och beslut
om placering av likviditet

•

Tillgänglighetsanpassning av Minneslunden

•

Rekrytering av kyrkomusiker

•

Miljö- och hållbarhetsarbete

•

Integration och social hållbarhet

•

Vägledning till diakoni

•

Löpande ekonomiska frågor, bl.a.
omläggning av lånen som finansierar begravningsverksamhetens
investeringar, omdisponering av
budget

•

Elsanering av kyrkan och underhåll av kyrkans golvärme

•

Tak- och fasadproblem vid Sjöliden

•

Vård och underhåll av kyrkliga

inventarier, bland annat renovering
av kyrkans ljuskronor
•

Policy för användning av sociala
medier, informationssäkerhetspolicy

•

Kyrkoval 2021

•

Medlemsrekrytering

•

Stockholms stift aviserade pastoratindelning

På varje sammanträde för KR och KF
ges utrymme för presentation och
diskussion kring någon av församlingens verksamheter (barnverksamhet,
ungdomsverksamhet, diakoniverksamhet, miljödiplomering med mera). En
sammanfattning av biskopen Andreas
Holmbergs avhandling, ”Kyrka i nytt
landskap” presenterades i kyrkofullmäktige.

Personal

Kerstin Alling, kyrkomusiker och organist, avslutade sin tjänst i augusti och
har ersatts av Sanna Rogberg.
Under sommarhalvåret anställdes
två säsongsarbetare på sex månader
vardera och en säsongsarbetare på tre
månader. Tre skolungdomar har arbetat
under sommaren i tre veckor vardera.
Under mars till oktober tog vi emot en
person på praktik från en trädgårdsutbildning tre dagar i veckan.

Utbildningar, seminarier och
konferenser

På grund av pandemin har personalkonferensen inte kunnat äga rum. En
HLR-utbildning ordnades i början av
året för all personal. Under hösten
deltog alla anställda i en workshop om
värderingar med koppling till Svenska kyrkans ”Färdplan för klimatet”.
Workshopen Värderingsresan leddes av
Pella Thiel.
Två anställda har avslutat en längre
självavårdsutbildning. En annan har
avslutat Svenska kyrkans grundutbildning. Personalen deltog också i seminarier, nätverksträffar och utbildningar,
det mesta i digitala former.

Personalvård och arbetsmiljö

Personalen har tillgång till företags-
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hälsovård. Hälsoundersökning erbjuds
vart tredje år till det år man fyller 50 år
för att sedan erbjudas varje år. Ett nytt
avtal med företagshälsovård tecknades under året. All personal erbjöds
att träffa en ergonom för förslag till
förbättring av den egna arbetsplatsen
och inköp av stolar, ny belysning och
kontorsbord har gjorts.
Personalen erbjuds rikskuponger och
ett friskvårdsbidrag.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet
har under året löpt som planerat och
ledningsgruppen har tillsammans med
två representanter från personalen följt
upp planerade förbättringsåtgärder.
Under hösten genomfördes en medarbetarundersökning genom AKKA
(arbetsklimat i Svenska Kyrkan),
som erbjuds genom Svenska Kyrkans
Arbetsgivarorganisation. Uppföljning
gjordes i början av 2021.

Ekonomisk administration, pastorsexpeditionen och gemensam
administration

Målet för den ekonomiska administrationen är att på ett kunnigt, noggrant
och effektivt sätt arbeta med församlingens ekonomi samt att ha en bra
fungerande revision. Under året gick
församlingen över till hantering av fakturor (kontering och attest) genom en
web-portal.
Pastorsexpeditionen har hand om
bokningar av förrättningar och lokaler,
diarieföring av ärenden enligt Svenska
kyrkans ordning, arkivet samt i övrigt
alla på en expedition förekommande
arbeten. Under 2020 har färre lokalbokningar gjorts på grund av rådande
pandemi. I samband med dop, begravningar eller föreningsmöten uthyrdes
Sjöliden 10 gånger (16 år 2019) och
Sockenstugan 72 gånger (106).
En utmaning under 2020 har varit
de många av- och ombokningar av
dop och vigslar som gjorts till följd av
pandemin och restriktioner kring antal
besökare som tillåtits.
Arbetet med uppdatering/sortering
av arkivet och anpassning till GDPR
har fortsatt under 2020.

Information

Informationsverksamheten i församlingen har som mål att föra ut information om församlingen och dess
verksamhet till medlemmar och församlingsbor samt att genom öppenhet
och tydlighet skapa en positiv inställning till medlemskap i Svenska kyrkan.
Vi arbetar också för att få församlingsborna att känna att Sjöliden tillhör alla
som bor i församlingen.
Från och med påskhelgen 2020
präglades kommunikationsarbetet
under året av en digital satsning med
filmning, klippning och redigering av
framför allt andakter. Under året producerades cirka 50 filmer.
Under 2020 gavs församlingstidningen Kyrkfönstret som vanligt ut med
fem nummer, dock hade några nummer
något färre sidor. Tre 12-sidiga nummer, ett 8-sidigt sommarnummer och
ett 4-sidigt julnummer. Vi sköt ochså
på några utgivningsdatum för att vänta
in beslut kring restriktioner. Kyrkfönstret delades ut till samtliga fast
boende församlingsbor samt till cirka
200 prenumeranter. Sommarnumret
delades även ut till fritidsboende i församlingen.
Vi annonserade med löpande veckoannonsering i lokalpress hela året,
men med mycket mindre storlek på
annonserna. Vi informerade även om
församlingen och verksamheten på
vår hemsida och arbetade även med
två församlingssidor på Facebook. Vi
samarbetade med de andra församlingarna i Värmdö kommun med en

gemensam annons i en tidning som
riktar sig till nyinflyttade i kommunen,
en gemensam konfirmationsfolder samt
en gemensam hemsida för konfirmation: konfa.se.
Informationsfoldrar, affischer, dopminnen, fadderbrev, vippskyltar med
mera har producerats inom huset för
att hålla kostnaderna nere. Informationsenheten bistår alla verksamheter
med det informationsmaterial som
behövs.
En inbjudan till dop skickas ut till
alla nyblivna föräldrar i församlingen
som är medlemmar i Svenska kyrkan,
men under hösten avvaktade vi med
att skicka ut denna för att istället göra
det när restriktionerna lättar. Församlingen skickar ut ett gratulationskort
vid 1-årsdagen av dopet med en liten
gåva i form av en reflexängel. Vid båda
dessa utskick bifogas information om
församlingens barn- och ungdomsverksamhet. Under 2020 skickade vi
kontinuerligt ut ett välkomstbrev till
alla nyinflyttade medlemmar med
information om församlingen samt
reflexänglar som gåva. Arbetet med
att försöka vända trenden av ökande
utträden ur Svenska kyrkan och istället
uppmuntra icke tillhöriga att gå med
fortsatte under året. Vi följer också upp
utträden med en enkät för att ta reda på
anledningen till utträde.
Större informationsinsatser har
under året skett i samband med bland
annat Allhelgonahelgen, advent och jul
då vi producerade längre filmer med
mer musikmedverkan från körer och
solister.

Fastigheter
Fastigheter

Utifrån de långsiktiga underhållsplanerna för fastigheterna, görs prioriteringar efter besiktningar och analys
av verkliga behov. Under 2020 har
vi fortsatt att renovera Lyckebo på
Sjöliden samt förbättrat dränering vid
Sjölidens huvudbyggnad. Projektering
av elsanering av kyrkan och förbättring
av golvvärmen i kyrkan har fortsatt.

Löpande driftsunderhåll görs på alla
fastigheter efter behov.

Kyrkliga inventarier

Två begravningsvapen har konserverats, delvis finansierat med kyrkoantikvarisk ersättning, KAE
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Husmor

Församlingens husmor har under året
servat övriga verksamheter med den
dagliga serveringen, med inköp, bakning och matlagning, t ex vid möten,
konfirmandgrupper, sommarkollo och
vid vissa evenemang i kyrkan.
När verksamheter och möten ställts
in eller flyttat till digitala platformar
blev det möjligt att göra en omfattande storstädning av både Sjöliden och
Sockenstugan, som annars är svår att
genomföra. Även rensning och inventering i kök och förråd har gjorts.

Kyrkogård
Begravningsverksamheten

Värmdö församling är huvudman för
begravningsverksamheten på Värmdö
kyrkogård och tillhandahåller gravplats för samtliga mantalsskrivna inom
församlingens område. Kyrkogårdsförvaltningens uppgift är även att sköta
om Värmdö kyrkogård, som ska bevaras för kommande generationer.
Året som har gått har förstås präglats
av Covid-19. Begravningar har varit
fler medan gravsättningar har varit
normala till antalet. Dessutom har
färre anhöriga kunnat delta vid dessa
på grund av försiktighetsåtgärder och
restriktioner. Begravningar har sänts
digitalt så att anhöriga och vänner ska
kunna få delta på distans. Personalutrymmen och interna möten har anpassats så att vi har kunnat hålla avstånd
till varandra. Visst arbete har utförts på
distans genom arbete i hemmet, exempelvis möten med andra, kurser mm
66 gravsättning har skett på kyrko-

gården: 1 kista, 24 urnor, 21 askgravplats och 20 i minneslunden.
Under 2020 har förvaltningen löpande uppdaterat gravboken och sökt efter
innehavare till gravar som saknat detta.
Ett arbete med kyrkogårdens arkiverade material har genomförts och pärmar
har levererats bl a till statsarkivet.
2020 gjordes följande utbildningar:
heta arbeten, perenner, motorsåg 1 och
Svenska kyrkans PPL1.
Förvaltningen köpte nya enhetliga
arbetskläder från Ahlsells med svenska
kyrkans logotype på.
En projektering av renovering av
minneslunden har påbörjats. Renoveringen beräknas utföras under 2021.
Under året slutfördes arbetet med att
byta armaturer och spotlights på kyrkogården. Nya eldragningar har också
gjorts i samband med projektet.
I kyrkogårdsexpeditionen har det
tidigare garaget byggts om till en expedition och kontor. Den södra fasaden
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har målats om av skolungdomar. Och
på maskinhallen gjordes en tvåårsbesiktning.
På parkeringarna och bakom maskinhallen har parkeringsrutor målats
och området bakom maskinhallen röjts
ytterligare och marken har där jämnats
ut. Återlämnade gravstenar och gravramar har där lagts i en överblickbar
ordning. Grusplanen öster om nedre
parkeringen har tömts på restmaterial
från grävningen av belysningsprojektet
och återställts till en användbar uppställningsplats för t ex bilar.
På kyrkogården har dammen och
dess planteringar renoverats, perenna
paketen setts över, askgravplatsens
växtplats renoverats och vi har gjort
ett test med pinjebark för att hålla
perenna planteringar fuktiga. På en bit
av kyrkogårdsmuren har sedummattan
renoverats med sten, grus och sedumväxter. Vi har liat och volmat ängsytor,
beskurit äppelträd, utökat stigarna

mellan minneslunden och kvarter 18,
satt ut tre nya bänkar som gjutits fast i
marken. Vi har gjort vår-, sommar- och
höstplanteringarna samt planterat lökar
på samtliga perenna skötselgravar. Till
all helgonahelgen, jul och nyår har ljus
tänts på de gravar som beställt det.
På baksidan av kyrkogårdsexpeditionen har en plantskola iordningsställts,
där växter förvaras och drivs upp från
sticklingar till plantor. Platsen har också försetts med enkla bord och stolar
för personalens luncher och fikastunder.
Arborister har skött om kyrkogårdens stora trädkrans och utfört ett
omfattande arbete med att eliminera
döda grenar som bildats på grund den
torra sommaren 2018
Kulturgravar i kategori 1 har börjat
renoveras av Prolithos.
Vi fortsätter arbetet med att kompostera/fermentera allt trädgårdsavfall
med EM, effektiva mikroorganismer.
Idag komposteras ca 80 % av allt trädgårdsavfall och personalen är utbildad i
hur hanteringen går till.

Vi är nöjda med användandet av Ecopar som vi använder istället för diesel i
våra traktorer och grävmaskinen.
Följande större maskiner/arbetsredskap har införskaffats: Ny bil,
åkgräsklippare, 2 st batteridrivna Stiga
gräsklippare, batteridriven motorsåg, 2
batteridrivna trimmers, en lövblås.
Vi har inte medverkat vid någon konferens på grund av pandemin. Däremot
medverkade hela personalstyrkan vid
en digital utbildning i ”fossilfri begravningsverksamhet” som hölls av
SKKF. Kyrkogårdschefen har deltagit i
samtliga digitala möten och konferenser som ordförande i föreningen SSIB.
Hon har också medverkat vid Stockholmsregionens och Värmdö kontrakts
framtagande av en krishanteringsplan
för pandemin gällande begravningsverksamheten.
Ett kunskapsutbyte har skett digitalt
eller via telefon med flera kyrkogårdsförvaltningar i Värmdö kontrakt.
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Serviceverksamheten

Under 2020 hade vi totalt 335 skötselavtal, varav 44 % bara med skötsel och
56 % med skötsel och växter. Av de som
hade valt skötsel och växter hade 86 %
valt perenner. Perennerna klarade torka
och angrepp från rådjur/hjortar bättre
än vad sommarblommorna gjorde.
Under året minskade behovet av
bevattning jämfört med tidigare år
tack vare att perenner inte behöver lika
mycket vatten som sommarblommor.
Vi använde effektiva mikroorganismer
i kompostjorden och vid bevattningen.

Ekonomisk uppföljning 2020
Resultatrapport
Budget
21 840
6 963
-3 780
1 100
101
45
1 095

Utfall
21 897
6 556
-3 820
1 484
881
38
1 099

Clearingintäkter förrättningar

290

337

Clearingintäkter konfirmation

90

167

Deltagaravgifter

98

11

Kyrkogården

392

408

Uthyrning & arrende

129

115

96

60

Kyrkoavgift
Begravningsavgift
Ekonomisk utjämning
Utdelning från prätlönetillgångar
Erhållna bidrag
Erhållna gåvor
Nettoomsättning

Övriga intäkter

Övriga verksamhetsintäkter
Övriga externa kostnader
Clearingkostnader förrättningar
Clearingkostnader konfirmation
Underhåll fastighet & mark
Verksamhetskostnader

Personalkostnader

0
-9 006

57
-8 254

-200

-119

-150

-252

-1 520

-1 867

-7 136

-6 015

-15 441 -14 492

Förtroendevalda

-241

-204

Lönekostnader

-10 331

-10 025

Sociala avgifter

-4 137

-3 535

Uppdragstagare

0

-134

Utbildning & konferenser

-357

-221

Övriga personalkostnader

-82

-36

-293

-336

-2 669
0
-165
84

-2 599
97
-184
2 760

Friskvård, hälsovård & förmåner

Av- och nedskriv. av mat. anlägg.
Övriga ränteintäkt.
Räntekostnader
Totalt

Sammanfattning av viktigaste
resultatpåverkande budgetavvikelser
Högre intäkter
Extra utdelning PLT
Bidrag integration
KAE
Clearing netto
Ränteintäkter
Ersättning sjuklönekostnader

384 tkr
447 tkr
209 tkr
103 tkr
97 tkr
119 tkr

Lägre kostnader
Uteblivna verksamheter
Lägre arbetsgivaravgifter
Personalkonferens & utbildningar
Kommunikation
Elkostnader
Körer

900 tkr
500 tkr
200 tkr
150 tkr
160 tkr
100 tkr

Högre kostnader
Integration
Underhåll fastighet/kyrkliga inv.
Bidrag ACT, Stadsmission

350 tkr
370 tkr
60 tkr

%
100%
94%
101%
135%
868%
84%
100%
116%
186%
12%
104%
89%
62%
92%
60%
168%
123%
84%
94%
85%
97%
85%
62%
44%
115%
97%
112%

Överskottet för år 2020 som uppgår till 2,76 mkr
förklaras i första hand med pandemirelaterade
orsaker :uteblivna verksamheter främst inom
diakoni och musik/gudstjänstverksamhet, lägre
arbetsgivaravgifter, färre kommunikationsinsatser
och ersättning för sjuklönekostander.
I övrigt har församlingen erhållit bidrag till
integrationsverksamheten, högre utdelning från
prästlönetillgångarna, samt obudgeterade
ränteintäkter. Clearingsystemet genererar ett
högre överskott än budgeterat.
Den milda vintern i kombination med produktion
från solpaneler leder till lägre elkostnader.
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Analys per verksamhetsdel
Grundläggande verksamhet
Budget
Erhållna gåvor
Erhållna bidrag
Diak oni, mission & vuxenverk samhet
Ungdomsverk samhet och k onfirmation
GUDM övergripande
Nettoomsättning
Barnverk samhet
Diak oni, mission & vuxenverk samhet
Gudstjänster och förrättningar
Ungdomsverk samhet och k onfirmation
GUDM övergripande
Övriga verksamhetsintäkter
Övriga externa kostnader
Barnverk samhet

Diak oni, mission & vuxenverk samhet
Gudstjänster och förrättningar

Ungdomsverk samhet och k onfirmation
GUDM övergripande
Personalkostnader
Interna poster
Totalt

Musik i gudstjänstlivet

Erhållna gåvor
Nettoomsättning
Kostnader (ink. ersättning till artister och
körresor)
Musik i gudstjänstlivet
Konsertverk samhet
Totalt

Utfall

%

25
101

35
549

0
1
100
529
22
75
290
120
22
0
-2 233
-176

447
2
100
541
19
6
337
169
10
27
-1 997
-126

-703
-359

-586
-225

-978
-18
-6 976
0
-8 553

-1 041
-18
-6 524
-25
-7 393

Budget Utfall
20
3
0
1

141%
541%
129%
100%
102%
86%
9%
116%
141%
45%
89%
72%

83%
63%

106%
100%
94%

Kommentar
Diakoni: 20 tkr
Stift och statsbidrag för integrationsarbete
Stiftsbidrag för sommarverksamhet

Lägre deltagaravgifter pga utebliven verksamhet
Clearing: 337 tkr, budget 290 tkr
Clearing: 167 tkr, budget 90 tkr

Varav integrationsverks. finansierad med bidrag:
350 tkr
Uteblivna verksamheter för ca 500 tkr
Clearing: 120 tkr, budget : 200 tkr
Clearing konf.: 252 tkr, budget 150 tkr
Läger konfirmation: 562 tkr, budget 544 tkr
Ungdomsläger: 65 tkr

86%

%

-994

-428

43%

-810
-184
-974

-419
-8
-424

52%
5%
44%

Kommentar

Körresor: 73 tkr, budget 160 tkr
Artister: 240 tkr, budget 600 tkr

o

Erhållna bidrag för integrationsarbete som inte var budgeterade uppgår till 447 tkr. Externa
kostnader för dessa projekt uppgår till cirka 350 tkr.

o

Clearingsystemet för förrättning och konfirmation genererar ett överskott på 133 tkr (budget
30 tkr).

o Uteblivna verksamheter och kostnader för artister eller musikverksamheten leder till
besparingar på cirka 800 tkr
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Stöd, ledning och gemensamma kostnader
Erhållna bidrag
Nettoomsättning
Övriga externa kostnader

Budget

Församlingsadministration
Gemensamma k ostnader
Information
Ledning, val och revision
Verk samhetsstöd
Personalkostnader
Av- och nedskriv. av mat. anlägg.
Räntekostnader
Totalt

0
45
-1 823

Utfall
119
18
-1 686

%
39%
92%

-33

-25

77%

-967
-518
-119
-186
-4 198
-42
0
-6 018

-1 093
-329
-111
-127
-3 930
-42
0
-5 522

113%
64%
94%
68%
94%
99%

Kommentar
Ersättning sjuklönekostnader (pandemi)

IT, Telefoni, försäkring, konsulter, GDPR mm
Färre annonser
Livsmedel 66 tkr, budget 120 tkr

92%

o Besparingar på cirka 260 tkr kan härledas till uteblivna verksamheter och
kommunikationsinsatser.

Fastigheter (utom Kyrkogårdsexpedition)
Erhållna bidrag

Budget

0

Utfall
209

%

Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter
Övriga externa kostnader
Underhåll fastighet & mark
Fastigheter övrigt
Kyrk an

129
0
-2 083
-840
-180
-370

125
0
-2 422
-1 211
-103
-515

Sjöliden
Sjölidens k apell
Sock enstugan
Verksamhetskostnader

-190
0
-100
-1 243

-579
-12
-3
-1 211

305%

-98
-308

-113
-153

115%
50%

-609
-78
-150
-1 393
-1 527
-1 527
-249
-772
-483
-23
-4 874

-793
-56
-95
-1 186
-1 529
-1 529
-241
-782
-483
-23
-4 802

130%
72%
63%
85%
100%
100%
97%
101%
100%
100%
99%

Fastigheter övrigt
Kyrk an
Sjöliden
Sjölidens k apell
Sock enstugan
Personalkostnader
Av- och nedskriv. av mat. anlägg.
Avskrivningar
Kyrk an
Sjöliden
Sjölidens k apell
Sock enstugan
Totalt

97%
116%
144%
57%
139%

Kommentar
KAE
Arrenden 48 tkr
Uthyrning Sockenstugan 56 tkr, budget 70 tkr
Uthyrning Sjöliden: 11 tkr, budget 10 tkr

Elrevision + åtgärder 100 tkr
Kyrkliga inventarier: 210 tkr
Dränering + asbetsanering + övrigt: 410 tkr
Lyckebo: 100 tkr

3%
97%
Gemesamma kostnader (säkerhet, konsult mm)
El: 56 tkr, budget 100 tkr
El: 100 tkr, budget 200 tkr
Inköp bänkar, bord: 230 tkr, budget 50 tkr

o

Församlingen har erhållit 209 tkr i KAE (kyrkoantikvarisk ersättning). Detta avser
konserveringar av kyrkliga inventarier (154 tkr), och projektering av elsanering av kyrkan.

o

Elkostnader blev väsentligt lägre än budgeterat (besparing på 160 tkr), tack vare en mild
vinter och elproduktion från solpanelerna.

o

Utfallet följer i övrigt budgeten efter inbördes omdisponering av budget.

21

Begravningsverksamhet
Begravningsavgift
Erhållna bidrag
Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter
Övriga externa kostnader

Budget Utfall
6 963
7 003
0
4
60
48
0
30
-1 842
-1 747

Underhåll fastighet & mark

Verk samhetsk ostnader

-680

-653

%
101%
80%
95%

96%

-1 162

-1 095

94%

Personalkostnader

-2 600

-2 415

93%

Av- och nedskriv. av mat. anlägg.
Interna poster
Totalt

-1 099
-1 482
0

-1 028
-1 448
447

94%
98%

o

Kommentar

Avgift för förnyelse av gravrätt
Försäkringsersättningar
Fastighet: 130 tkr
Trädvårdsplan: 115 tkr, budget: 50 tkr
Markunderhåll (lapidarium, kulturgravar, mm): 402
tkr, budget: 480 tkr
Maskiner/inventarier: 214 tkr, budget: 225 tkr
El kyrkogrådsexp: 75 tkr, budget 85 tkr
Konsultarvoden: 60 tkr, budget 240 tkr
Kremering/transport stoft: 282 tkr, budget : 240 tkr
Anställd 50% inte ersatt fullt ut.
Lägre arbetsgivaravgifter under 4 månader
Minneslunden inte genomfört, därav något lägre
avskrivningar
Gemensamma kostnader och räntekostnader

Utfallet följer i stort sett budgeten. Lönekostnaderna blev cirka 280 tkr lägre än budget.
Främsta orsaker är
- att en anställd med 50% tjänstgöringsgrad ersattes bara delvis med extra säsonganställd
- att kyrkogårdspersonalen arbetar något mer för församlingens del, vilket ändrat fördelning
av deras löner
- Minskade arbetsgivaravgifter under 4 månader pga pandemin
Utfallet för övriga kostnader (200 tkr lägre än budget) påverkas av uteblivna projekt, i
första hand beställning av ny vård och underhållsplan för kyrkogården.

o

Begravningsverksamheten har en nettofordran (ackumulerad överskott) på 746 tkr per 31
dec 2020. Tabellen nedan från årsredovisningen visar det omvända: församlingens skuld
till begravningsverksamheten på sammanlagt 746 tkr.
H u v u d ma n n e n s f o rd ra n / s k u l d a v s e e n d e
b e g ra v n i n g s v e rk s a mh e t e n
Ingående fordran (+) / skuld (-)

2020

2019

-57

229

Reglering av kortfristig fordran (-) / skuld (+)

-241

12

Årets överskott (-) / underskott (+)

-447

-299

U t g å e n d e f o rd ra n (+ ) / s k u l d (-)

-7 4 6

-5 7

Varav långfristig fordran (+) / skuld (-)

-447

-299

Varav kortfristig fordran (+) / skuld (-)

-299

241
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Investeringar
Budget
2020

Utfall
2020

Ljuda nl ä ggni ng kyrka n

200

162

Ljus i kyrka n

200

0

Investeringar
Kyrkan

Sjöliden
Utebel ys ni ng

100

0

Frä l s a rkra ns

39

Avfuktare kä l l a ren

51
78

Ljuda nl ä ggni ng Sjös a l en
SUMMA församlingen

500

330

Fastigheter o mark BV
Ma s ki ner, i nventari er

60

44 Åkgräsklippare

Bi l

200

124 Begagnad bil

Bel ys ni ng

200 Arv medräknat

459 ca 830 brutto. (Arv: 370 tkr)
700 Budget 2019: 750 tkr
0 Senareläggs till 2021

Ombygg. ga ra ge ti l l expedi ti on
Mi nnes l und

2 000 Rambudget

SUMMA begravn. verks.

2 460

1 327

TOTALT

2 960

1 656

Investeringarna blir 1,3 mkr lägre än budgeterat för året. Främsta orsak är att projektet för
tillgänglighetsanpassning av minneslunden senareläggs till 2021. Ombyggnation av
ekonomibyggnadens garage till kyrkogårdsexpedition budgeterades 2019 och genomfördes 2020
(utfall 50 tkr lägre än budget tack vare egna insatser).
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Kassaflödesanalys
2019
IB (1 januari)

2020

10 289

12 709

Årets resultat

1 717

2 760

Återföring avskr församling

1 526

1 571

Investeringar, församling

-1 142

-330

Nytt lån begravningsverksamhet

2 885

0

Investeringar begravningsverksamhet

-3 513

-1 157

Förändring skuld/fordran begravningsverksamhet

287

689

Återföring avskr begravningsverksamhet

876

1 028

Amortering

0

-300

Förändring villkorade bidrag

0

Lån till dödsboet BMS **
Förändring övriga skuld/fordran
UB (31 december)

Skulder (31 dec)

-244
-2 120

-215

-717

12 709

13 890

2019

Lån (finansiering av begravningsverksamhetens investeringar)
Skuld (+) / fordran (-) till begravningsverksamhet
Övriga skulder (cirka)
Totalt

Ackumulerad balans lån - investering begravningsverksamhet *

2020

15 000

14 700

57

746

5 039

4 091

20 096

19 536

2 804

2 375

* Per 31 dec 2020 har församlingen ett låneutrymme för investeringar till begravningsverksamhet på
2,4 mkr. Detta ska finansiera de investeringar som görs 2021 inom begravningsverksamheten bland
annat minneslunden.
** Församlingen har per 31 dec 2020 lånat ut 2,12 mkr till dödsboet efter BM Skoglund.
Försäljningen av fastigheten Torsby 1:358 beräknas uppbringa över 8,5 mkr netto till församlingen.
Därmed kan bidraget uppgå till ca 6,5 mkr.
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