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Inledande ord 

Det är tjatigt att konstatera att 2020 inte har varit som ett vanligt år, men så är det. Pandemin, 

som ännu inte är över har inneburit mycket inställd verksamhet och gudstjänster men också en 

kreativ boom när det gäller att bedriva församlingsarbete.  

Mycket energi har gått åt att ställa om och ställa in upprepade gånger. Planerad verksamhet 

har inte kunna genomföras eller fått anpassas efter myndigheters och stiftets anvisningar. 

Många ideella medarbetare har hållit sig hemma eftersom de var över 70 år och följt 

myndigheters anvisningar. Kyrkans hus och kyrkorna har aldrig varit så lite befolkade av 

församlingsbor som 2020. 

Församlingen har tagit plats på nätet främst via Facebook inlägg, filmer och andakter. 

Konfirmandläger ställdes in och verksamheten bedrevs på hemmaplan med några utflykter. 

Många enskilda samtal/själavårdskontakter har knutits. 

Efterfrågan på diakoni har varit lika stor eller större under 2020 än ett vanligt år. 

Många församlingsbor har uttryckt hur mycket de saknar gudstjänster, körövningar, konserter, 

grupper mm. 

Det finns en längtan efter att åter samlas för goda möten och gudstjänster. 

Kyrkorådets budgetmål säger att vi ska sträva efter att nå olika åldersgrupper i församlingen. 

Vi ska erbjuda både lågtröskel och kvalificerad verksamhet och att ideella ska vara en naturlig 

del av allt vi gör. Det finns inget värderande i orden lågtröskel eller kvalificerad. Vi har körer 

som ställer större krav på sångarna och grupper där koncentration och uthållighet är 

nödvändig. Vi har också sammanhang där inga krav ställs på de som kommer. De flesta av 

församlingens organiserade verksamheter och gudstjänster har beröring med varandra. 

Diakoni gäller oss alla, vi ska göra gott mot vår nästa. När vi sträcker ut en hjälpande hand, i 

vilket sammanhang som helst, sker diakoni. 
 

Kyrkorådet har låtit renovera Håslövs kyrka samt bygga en välbehövlig avlastningsbyggnad i 

direkt anslutning till Stora Hammars kyrka. Det kan tyckas som om vi redan hade byggnader 

och offentliga toaletter så det räckte men så var inte fallet. Det saknades några praktiska 

utrymmen i direkt anslutning till Stora Hammars kyrka och en offentlig toalett. Man ska 

aldrig underskatta de praktiska detaljerna i anslutning till gudstjänster. Om toaletter saknas är 

det en del som väljer bort den kyrkan. Det blir till slut en tillgänglighetsfråga med de 

praktiska utrymmena..  

Kyrkbacken, nytt vaktmästarhus med förråd och verkstad, renovering av Stora Hammar, 

renovering av Håslöv och värmeväxlare i alla församlingens byggnader, ny orgel i Stora 

Hammar och många grundliga fastighetsundersökningar innebär att det finns en god kunskap 

om de befintliga kyrkorna och fastigheterna samt att alla kända större byggnadskostnader har 

tagits. 
 

Service 

Servicegruppen består av anställda som tillhandahåller service åt verksamheter och övrigt 

anställda.   

Våra lokaler ska vara ändamålsenliga, rena och förberedda för verksamheten. Personal och 

leverantörer ska få sina ersättningar, verksamhet och gudstjänster ska bokas och 

marknadsföras samt teknik och fika fungera. 

När en mässa äger rum i kyrkan har servicegruppen bokat och annonserat den. Kyrkan har 

städats och förberetts. Besökare tas emot och räknas, ljus och ljud regleras och kyrkkaffe 

erbjuds. Efteråt hanteras disk, statistik och kollekt. 

Under året har gruppens två kyrkväktare bytts med inriktning på fastigheter och skötsel av 

kyrkor och dess inventarier. 
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Eva Odeberger servar även kyrkogårdsförvaltningen med adminisstrativa uppgifter. 

Diarieföring, fakurering, kvittering och förvaring av urnor. 

Mål: Att se till så verksamheten går smidigt och att vara en kontaktyta ut mot 

församlingsborna. Vi har bemannad reception Mån-Fre. Expeditonstider och telefon tider. 

Mån-Fed 10-14. 

Hur har det gått: De tekniska verktygen har kompletterats för digitala möten. Nya 

medarbetare har förändrat och förbättrat arbetsätten. 
 

Informationsarbete 

Tidsåtgång: 65 % av en heltidstjänst.  

Vem leder: Mikael Canneroth  

Vem deltar: Mikael, ett antal anställda och ideella medarbetare bidrar till församlingsblad, 

digitala information och video. 

Hur det har gått: En ambition var att öka närvaron på sociala medier vilket har skett, dels 

genom ett ökat antal inlägg via församlingens Facebooksida samt genom betald annonsering i 

samma kanal. Under det gångna året ökade antalet följare på församlingen Facebooksida.  

Arbetet med att filma församlingens kyrkor och kyrkogårdar med drönare har fortsatt och ska 

vidareutvecklas.  

Förändrat informationsarbete. 

Pandemin ställde nya krav på informationsarbetet. Facebook, en av församlingens kanaler 

växte i betydelse. Detta ledde till en förändring av arbetsuppgifterna. Film som tidigare varit 

en förhållandevis liten del av kommunikationsarbetet blev dominerande. Detta ställde krav på 

ett mer professionellt hanterande av produktionerna, både vad gällde teknik, filmning och 

efterarbete. Kunskap har kontinuerligt under året tillgodogjorts genom digitala studier och 

inbjuden föreläsare.  
 

Restriktioner från Folkhälsomyndigheten begränsade möjligheten att möta församlingsborna 

vid de traditionella mötesplatserna, därför flyttade en del verksamheter ut på nätet som ett 

komplement. I början av året, kort efter pandemin start, testades möjligheten att strömma 

gudstjänsterna i realtid på Facebook. Beslutet efter testerna blev att istället sända förinspelade 

korta andakter. En av anledningar var det faktum att den digitala publiken har kort tålamod 

och merparten av de som börjat titta mycket sällan stannar kvar så lång tid som en 

liveströmmad gudstjänst varar. Dessutom gavs det större möjlighet att ha kontroll över teknik 

och framförande. 
 

Varje söndag under året, med undantag av juli månad, har en förinspelad andakt lagts ut på 

församlingens Facebooksida vid samma tid som den ordinarie mässan/gudstjänsten. Inför 

”storhelgerna” har det producerats kortare inslag av de ordinarie gudstjänsterna.  

Genomsnittligt antal tittare vid årets Facebooksända andakter låg strax under 70 personer, 

räknat enligt riktlinjer från Svenska kyrkan centralt. 
 

CoronaNytt var ett annat återkommande filminslag på Facebook och hemsida under året. Ett 

nyhetsteam bestående av tre barn förklarade och berätta om pandemin på ett lättfattligt och 

humoristiskt sätt. Totalt 17 filmer producerades varav flera av dem fick 10 000-tals tittare. 

Utöver ovan nämnt så filmades inlägg för lunchmusik, musikstunder, intervjuer, 

bibelberättelser, bönetips, retreatintroduktioner, meditationsinbjudan, valborgshälsning, stilla 

mässa, adventskalender, konserter m.m. 
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Restriktionerna påverkade även informationen runt konfirmationsarbetet. Inbjudan och själva 

informationsmötet för kommande konfirmander flyttade ut på nätet. Filmer med intervjuer av 

tidigare konfirmander spelades in och sändes som presentation av konfirmandgrupper och 

som en introduktion av vad det innebär att konfirmera sig. Detta skedde jämte traditionella 

postala utskick. Själva konfirmationerna filmades och lades ut på Facebook till inbjudna i 

slutna grupper.  

Jämte detta har informationsarbetet fortlöpt som tidigare med en viss minskning när det gäller 

produktion av posters och flyers till följd av pausad eller inställd verksamhet. Kyrkhälsning 

har producerats som tidigare och under året beslutades att utöka antalet nummer från fyra till 

sex under 2021.   
 

Adventskalendern på Facebook 

Erica Lennartsson tänkte i mitten av oktober att en adventskalender på Facebook hade varit 

smart. Efter lite grubblande lades idéen fram med att filma in psalmbokens advents-och 

julpsalmer, ca 1 min/dag/psalm. Arbetslaget delade upp psalmerna mellan sig och Stora 

Hammars kyrka användes för alla luckorna i kalendern. Första veckan i november spelade och 

filmade Erica Lennartsson och Anna Blixt in alla 27 luckor, från första söndagen i advent till 

juldagen. Adventssöndagarna fick vara längre med en betraktelse och bibelläsning. Efter 

redigering av filmteamet, tog Mikael Canneroth över filmerna och lade på lucköppningen i 

form av grafik. Mikael och Erica hjälptes åt att schemalägga alla filmerna. Adventstiden löpte 

på med många klick, likes, kommentarer och delningar. Med de strängare restriktionerna som 

var under advents-och jultiden kunde vi som församling bjuda in till psalmsång varje dag!  
 

Ericas bönetips på Facebook. 

Församlingspedagog Erica Lennartsson lägger varje fredag ut ett bönetips på Facebook med 

början i mars. Varje bönetips innehåller förutom en bön, en aktivitet som varierat under året, 

allt från pyssel till psalmtexter och bakning. Erica förbereder ca 8 inlägg under en veckas tid 

och schemalägger sedan framåt. Att möta församlingen och inspirera till ett gemensamt 

böneliv har varit målet.  
 

Gudstjänster och kyrkliga handlingar 

Endast kyrkor och trossamfund har gudstjänster. Vi vänder oss till något som är större än oss 

själva, någon som överskrider tid och rum. Denne någon kallar vi för Gud och tror att Gud 

visade sig i Jesus och inspirerar oss idag genom den Heliga Anden.  

Kyrkliga handlingar är också gudstjänster. Kyrkliga handlingar är; dop, vigsel, 

begravningsgudstjänst och konfirmationer.  

Vigslar, dop och begravningsgudstänster är, enligt flera undersökningar den enskilt största 

kontaktytan mot församlingsborna. De kyrkliga handlingarna har hållit ställningarna under de 

senaste åren men inte under pandemiåret 2020. Det är endast begravningsgudstjänster som 

hållit ställningarna. De flesta har flyttat fram sina vigslar och dop och hoppas på enlösning av 

pandemin. 

Efter pandemins slut med restriktioner blir det oerhört viktigt att erbjuda gudstjänster och 

tillfällen till bön, lovsång, meditation, musik och mässa för att möte den andliga längtan som 

vi tror finns. 
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Kyrkogårdarna 

2020 har varit ett ovanligt år på kyrkogårdarna. Covid 19- Pandemin har påverkat hela 

världen och naturligtvis även begravningsverksamheten. Under våren inventerades lediga 

gravplatser och kapacitet att ta hand om kistor om behov skulle uppstå. Det skrevs 

krisberedskap för begravningsverksamheten och samarbete med närliggande församlingar 

upprättades för att stötta upp varandra vid ökat behov för gravsättningar/eller sjukdom i 

arbetslag. Det får dock tacksamt konstateras att det inte blivit den befarade belastning trots lite 

fler jordbegravningar än normalt. Det praktiska arbetet med skötsel och underhåll har kunnat 

fortgå som planerat under hela säsongen och några nya anläggningsarbete har utförts med gott 

resultat. Cypresslunden (kv. P) på St. Hammars kyrkogård fick rabatter av Cortenstål och 

sedummattor och cypressernas kronor lyftes ytterligare. Länsstyrelsen godkände fällning av 3 

sjuka kastanjer samt toppkapning av 2 träd. Trädfällningen utfördes i oktober och var första 

steget i planen att utöka och renovera minneslunden i St. Hammar (fortsättning vår 2021). 

Under året har en grupp ideella (med ledning av Anneli Nickel), skapat ett odlingsområde 

utanför Sakristian i St. Hammar. Målet med detta projekt är att odla egna altarblommor till 

församlingen för att bidra till en mer hållbar miljö med mindre transporter och mer ”härodlat”. 

Projektet har varit mycket uppskattat av de ideella i en tid då Coronaviruset stoppade det 

mesta förutom utomhusprojekt. Arbetet planeras att fortsätta 2021. I övrigt har arbetsmiljö 

varit fokusområde på kyrkogårdarna. Både i form av organisering och förbättring av den 

fysiska arbetsmiljön och dokument/rutiner för att säkra säkert handhavande av maskiner m.m.  

I Håslöv har en yta anlagts med plats för kompost och redskap och i Stora Hammar har det 

byggts ett nytt kallförråd för redskap som inte behöver stå uppvärmt. En Corona-anpassad 

Kyrkogårdsvandring med kyrkorådsrepresentanter genomfördes under hösten för att hålla 

kyrkorådet uppdaterat trots pandemi. 
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Vuxenverksamhet och diakoni 

Caféföredragen   

Mål: Att nå människor i åldersgruppen 30–55 år som annars är lite svåra att locka. Att bjuda 

på föredrag som väcker tankar och funderingar och berör på djupet. Att engagera föreläsare 

som genom sina erfarenheter och livsberättelser ger oss möjlighet att känna igen oss själva 

och kunna relatera till våra egna liv. Att över en fika låta nya relationer uppstå tack vare ett 

ämne som engagerar många. 

Tidsåtgång: 6 timmar per gång, 6 gånger om året = 36 timmar, och medverkande. Bokning, 

avstämning med föreläsare, möblering, dukning, föredrag och efterarbete med utvärdering. 

Vem leder: Ett caféteam bestående av Victoria Björck Karlsson, Alexandra Frid Giertz, 

Christina Dongas, Tina Hansson och tjänstgörande vaktmästare. 

Vem deltar: Huvudsakligen kvinnor i åldern 30–75 år. Ett fåtal män och ungdomar varje 

gång.  

Hur det har gått: Väldigt bra. Spännande och varierande föredrag med god 

församlingsuppslutning vid flera av tillfällena. I genomsnitt 100 besökande per gång. Väldigt 

positiv respons från församlingsborna på föredragen men också från dem som kommer hit och 

föreläser. Detta har stämt fram till 2019. Under året 2020 så genomfördes endast ett 

caféföredrag med få deltagare, resten ställdes in pga. av Corona. Just nu är verksamheten 

vilande men vi hopas kunna återuppta den hösten 2021.  
 

Heliga danser  

Mål: I dansen rör vi oss kring vårt centrum, såväl andligt som rumsligt. Vi öppnar upp för 

Guds närvaro och tilltal. Vi rör oss i cirkel, alla jämbördiga, alla aktiva, alla både givande och 

tagande, alla del i något som är större än vi själva, en ordlös gemenskap på djupet. 

Vi blir en del av något större, förankrad, trygg, öppen. 

Ord, musik, sång är vanliga uttrycksmedel i vårt kyrkliga arbete. I Heliga danser använder vi 

vår kropp och genom dansen får dansdeltagarna ytterligare ett uttrycksmedel. 

Att dansa är ett sätt att lovsjunga och vörda Gud och uttrycka sin glädje inför livet. 

Under terminen skall deltagarna kunna följa årstidernas växling och även kyrkoåret stora 

högtider. Dansen är ett immateriellt kulturarv och handlar om en levande tradition och speglar 

en kulturell mångfald. Cirkel, livsträd, måne och sol, snirklande girlanger. Motiv som berikar 

och fördjupar vår dans. Tidsåtgång: 140 h. 

Vem leder: Susann Persson. 

Vem deltar: Församlingsbor och andra. 

Hur det har gått 

Vårens danstillfällen sattes pg av Covid 19 pandemin under en tid på paus. De flesta av 

deltagarna tillhör riskgruppen 70+. Danserna bygger på gemenskap där vi ofta dansar hand i 

hand. Efter kontakt med gruppens medlemmar som alla uttryckte saknad av dansgemenskapen 

beslöt vi att under april pröva att dansa utomhus. Platsen blev Bibliska trädgården. 

Individuella danser och handskar, långt rep och bambukäppar fick bli hjälpmedel så att vi 

kunde bilda cirkel och hålla säkert avstånd. Detta blev så uppskattat att vi utökade antalet 

gånger. Det blev tillfällen med vandring och dans. Samtalen under vandringen om Var är vi? 

och Vart är vi på väg? blev intressanta både ur individuellt och medmänskligt perspektiv. 

Gemenskap, rörelser och meditation i friska luften. En dansmässa baserad på Mikael Wiehes 

texter och musik blev inställd. Några deltog däremot i Annandag pingst gudstjänsten i 

Bibliska trädgården med dans och rörelsemeditation. Under hösten startade vi med att dansa 

utomhus men övergick till att vara i St. Hammars kyrka som med sin stora plats kunde 
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säkerställa stora avstånd. Dock avstod vi sista tillfället när pandemin återigen blev en för stor 

riskfaktor. 

  
Dans med rep  Rörelsemeditation i pingstgudstjänst 
 

Internationella gruppen 

Mål: Gruppens uppdrag är att bevaka internationella frågor samt att engagera, inspirera, 

informera och stimulera det internationella engagemanget i församlingen. Skaffa ny kunskap 

åt sig själva och andra. I detta uppdrag, som vi kristna fått från Gud, skall vi arbeta för ett 

värdigt liv och en bättre värld för alla. En stor del av arbetet centrerar kring Svenska kyrkans 

internationella arbete - ACT och dess insamlingar. 

Tidsåtgång: 46 h normalt, 2020 ca 15h.  

Vem leder: Christina Dongas 

Vem deltar: Församlingsbor, ideella. 

Hur det har gått: Internationella gruppen har legat i träda under Coronaåret, dels av 

anledningen att vi inte har kunnat vara verksamma i gudstjänster som vi brukar med utdelning 

av kampanjmaterial, försäljning av prästost och annat. Kampanjarbetet har också legat i träda 

nationellt. Vi har dock träffats några gånger för att besluta om bistånd, samt engagemang med 

världens barn. Vi hoppas att verksamheten kommer igång igen 2021. 
 

Pilgrimsvandringar 

Mål: Få tid för egen reflektion och utrymme för att dela tankar med andra. Att lyssna inåt 

samtidigt som vi förhåller oss till ljuden utifrån.  

Tidsåtgång: Vandring 2,5 h/gång förberedelser 4 h/gång, samt 6h för långvandring. 

Vem leder: Erica Lennartsson  

Vem deltar: Församlingsbor, medelålders och äldre 

Hur det har gått: På långfredagen vandrades till och från Rängs kyrka, på 

Kristihimmelsfärdsdagen firades Gökottevandring ekumeniskt tillsammans med Ljungkyrkan. 

Och på Johannes döparens dag i juni pilgrimsvandrade vi tillsammans med Ljungkyrkan från 

Västra Klagstorps kyrka till Stora Hammars kyrka med temat dopet. 
 

Allhelgonahelgen  

Mål: Öppen kyrka i tre kyrkor med hjälp av ett dussin ideella, kyrkogårdspersonal och 

anställda. Kaffekorgar och möjlighet till samtal i Räng och Håslöv. I Stora Hammar skulle vi 

inviga kyrkbacken på lördagen. Vi skulle bjuda på fika och möjlighet att grilla marshmallows 

över nya eldkorgar. Vi skulle även ha två kyrkogårdsvandringar där fyra kvinnor som ligger 

på kyrkogården gestaltas. Röstförstärkare var införskaffade, och media var informerad. 

Sydsvenskan hade en artikel, och våra sociala medier var förberedda. En andakt utomhus på 

kyrkogården samt två minnesgudstjänster med föranmälan på 50 personer. Tydlig skyltning 

var väl förberedd, informationsblad till relevanta verksamheter låg på ett bord i vapenhuset. I 

samband med detta hade vi även en Ikonutställning i St. Hammars kyrka.    
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Så blev det: Med pandemi och ökad smittorisk fick mycket ställas in denna helg. Det som 

fick vara kvar var obemannad öppen kyrka utan fika i Räng och Håslöv, öppen kyrka 

bemannad av präst eller diakon i St. Hammar, utomhusandakten och minnesgudstjänsterna. 

Detta betydde att alla ideella blev lediga, och att kyrkbacken fick vänta på invigning i 

framtiden. Kyrkogårdsvandringen: ” Kvinnorna framför, bakom och vid sidan av” blev 

framskjuten till obestämt datum. Söndagens konsert ”Ro för själen”, ett konsertupplägg som 

gifter sig bra med allhelgonahelgen blev inställt.   

Tidsåtgång: 60 h     

Vem leder: Adina Wirdemo, Christina Dongas, Annelie Nickel, musiker, vaktmästare, 

kyrkogårdspersonal och frivilliga.     

Vem deltar: Församlingsbor och övriga    

Hur har det gått: Det var mycket tråkigt att behöva ställa in. Trots detta blev mycket av det 

vi kunde göra bra. Ikonutställning: Bra och välbesökt. Samtal kring ikonutställningens 

betydelse. Öppen kyrka/ kyrkogård: Flera hundra personer kom och gick. De besökte gravar 

och minneslund och tog kontakt för att ställa frågor, samtala, tända ljus, be samt ta 

informationsblad om sorgegrupp, retreat, meditation och stilla mässor. Bra med olika 

yrkesroller på plats - kyrkogårdspersonal, präst, diakon samt musiker. Musiker spelade under 

ett par timmar i kyrkan vilket uppskattades av dem som kom in och satt i kyrkan. 

Kyrkogårdsvandring: ” Kvinnorna framför, bakom och vid sidan av”. Tyvärr blev denna inte 

av pga. restriktioner från Folkhälsomyndigheten men det blev fina filmklipp på Facebook, en 

fin artikel i Sydsvenskan samt flera positiva mail som har gett goda samtal. Förhoppningsvis 

kan dessa vandringar göras senare under 2021. Andakt under blodboken: Ca 50 deltagare.  En 

kort andakt med läsning ur psaltarpsalmen och musik på kornetten, psalm och bön. 

Uttryckligen uppskattat. Minnesgudstjänster: Två stycken med ca 30-40 personer som satt 

glest och Coronasäkert. Gudstjänsterna låg på ca 50 minuter. Vi tände alla ljusen under båda 

gudstjänster vilket var en minnesvärd stund för dem som kom. Betraktelsen var kort, ca 4 

min, vilket var gott nog, och bönen var viktig och leddes av både kyrkvärd och diakon.  
 

Meditation och samtal   

Mål: Meditation bidrar till att ge en djupare kropps- och självkännedom. Vi mediterar för att 

komma i balans, öka vår stresstålighet och koncentrationsförmåga. Det är också ett stöd för ett 

existentiellt sökande, en längtan efter djup och mening i livet. Meditation är ett sätt att finna 

Gud. Genom ”Prayers Pack”, olika bönemeditationer hämtade från den kristna 

djupmeditationen och den ignatianska traditionen har deltagarna fått prova olika sätt att 

meditera och be. Meditationerna har inletts med en kort introduktion och sedan varat i 50 

minuter. Efteråt har deltagarna delat med sig av sina upplevelser i samtal.       

Tidsåtgång: 15 måndagar á 2,5h, förberedelse, utförande samt utvärdering: ca 70 h.   

Vem leder: Adina Wirdemo.         

Vem deltar: Församlingsbor och andra.   

Hur det har gått: Intresset och behovet har varit stort från början. En stadig kärna på 12 

deltagare plus 8 deltagare som kom och gick och var nya från gång till gång. Ett medelantal 

på 16 deltagare varje gång. Mycket positiva reaktioner från deltagarna som upplever att 

meditationen har hjälpt dem att ta sig igenom vardagen under denna svåra pandemitid. Några 

deltagare delade att detta var enda gången de kunde slappna av och uppleva frid under hela 

veckan. Positivt med blandade åldrar 25-80 år samt både män som kvinnor. Mot slutet av 

meditationerna kom nya deltagare från Höllviken som vanligtvis inte går till kyrkan, några 

från qigong gruppen som lånar vår trädgård för sin verksamhet. De var mycket positiva. 
 

Stilla mässa 
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Mål: En stilla mässa är en form av meditationsgudstjänst som ger oss möjlighet att lyssna 

inåt, slappna av, begrunda och reflektera, som ger oss frihet att släppa alla tankar för en stund 

och bara vara. Gudstjänsten har en tydlig form som är sig lik från gång till gång. Stillheten 

inramas av gemensam sång, meditativ musik och en kort betraktelse ofta följd av tystnad. Här 

finns också möjlighet att be och tända ljus. Dessa stilla mässor är en del av samarbetet mellan 

Höllvikens och Skanör-Falsterbo församling. Tre stilla mässor är i Stora Hammars kyrka och 

tre mässor är i Skanörs kyrka. 

Tidsåtgång: Planering, genomförande samt utvärdering: 15h totalt. 

Vem leder: Adina Wirdemo och Eva H Olsson, musiker, vaktmästare i vardera församling. 

Vem deltar: Församlingsbor i respektive församling och andra. 

Hur har det gått: Deltagandet i Höllvikens församling och de stilla mässor som låg i Stora 

Hammars kyrka blev större då deltagare från anknytande verksamheter såsom exempelvis 

meditationsgruppen samt sorgegruppen kom på dessa stilla mässor. Deltagandet: ca 15 st. 

( pga. pandemi och restriktioner.) I Skanör fanns där inga självklara anknytande verksamheter 

vilket gjorde att den andra stilla mässan som firades där inte besöktes av någon. Kyrkoherde i 

Skanör-Falsterbo församling tog därför beslutet att lägga ner detta samarbete gällande stilla 

mässorna mellan församlingarna för tillfället. Den sista stilla mässan firades i Höllvikens 

församling utan detta samarbete med nöjda församlingsbor. Det finns fortsatt intresse av 

församlingsbor i Höllviken så de stilla mässorna kommer att fortgå under 2021. 
 

Höstretreat på Äspögården 

Mål: I ett samarbete mellan Höllvikens församling och Skanör-Falsterbo församling erbjuds 

deltagare en stilla höstretreat på Äspögården. Under retreaten får deltagare möjlighet att under 

en helg leva i avskildhet och stillhet, att hinna ifatt sig själv och reflektera över vad som är 

viktigt i livet. Större delen av tiden är man i tystnad, där utrymme skapas att möta sig själv på 

djupet, och om man så vill, Gud. Retreaten innehåller pilgrimsvandring och bönemeditation, 

enskilda samtal, gemensamma måltider samt mässor med tema: Fadern, Sonen och den Heliga 

Anden i Äspös kyrka. Retreaten erbjuds till ett självkostnadspris för deltagarna. 

Tidsåtgång: Planering, genomförande samt utvärdering: ca 80h 

Vem leder: Adina Wirdemo och Eva H Olsson. 

Vem deltar: Församlingsbor i respektive församling och andra. Höllvikens församling: 8 

deltagare, Skanör-Falsterbo församling: 4 deltagare 

Hur har det gått: Deltagarnas utvärdering visade att de var mycket nöjda med upplägget. De 

önskade fler meditationer samt fortsatt pilgrimsvandring och även möjlighet till kartor på 

egna vandringsleder. Mässorna var mycket uppskattade och även de enskilda samtalen som 

erbjöds. Äspögårdens enkelhet vägdes upp av det trevliga och varma bemötandet och 

deltagarna var mycket nöjda med att få ett eget enskilt rum i pandemitider. En planerad 

vårretreat ligger redan till våren 2021. 
 

Fest för ideella  

Mål: För uppmuntran, inspiration och som tack för ideella insatser inbjuds församlingens 

ideella, ung som gammal, till en träff en gång om året.   

Vem deltar: Ideella medarbetare i församlingen  

Hur har det gått: Detta år har vi tyvärr inte kunnat genomföra någon fest pga. pandemin, 
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Födelsedagsfest  

Mål: Att uppmärksamma församlingens Jubilarer med fest, en på våren och en på hösten. 

Tidsåtgång: Normalt 30 h fördelat på fyra personer. Detta år 85 h fördelat på 3 personer. 

Vem leder: Christina Dongas, Eva Odeberger och Tina Hansson (utskick av inbjudan, 

anmälan och mat).  

Vem deltar: Jubilarer 80 år, 85 år, 90 år, 91 år… med anhörig/vän 

Hur har det gått: I år kunde vi inte genomföra några födelsedagsfester. I stället köptes en 

bok in till jubilarerna, som fick gratulation och personlig gåvoöverlämning av Gustav eller 

Gunnel som gick runt i Höllviken och gratulerade. Ett stort plus med detta var att även de som 

normalt inte tackar ja till en födelsedagsfestinbjudan fick en kontakt med församlingen – 

något som har varit mycket positivt! 
 

Andakter/mässor på Omtankens hus/Postgården/Postiljonen. 

Mål: Att erbjuda våra församlingsbor att fira andakt och mässa trots att de inte har möjlighet 

att komma till våra kyrkor och Kyrkans hus pga. ålder eller fysiska hinder. När de inte kan 

komma till kyrkan får vi komma till dem.   

Tidsåtgång: ca 4h. (utöver detta utomhuskonserter för de äldre på omtankens hus och 

Postgården/Postiljonen – tidsåtgång ca 20h) 

Vem leder: Charles Hägg, Christina Dongas, Pernilla Cederblad, (Alexandra Frid Giertz, 

Martin Haksten) 

Hur har det gått: De vanliga andakterna blev detta år inställda, istället har församlingens 

kvartett åkt runt och gjort utomhuskonserter med jämna mellanrum, ofta i samband med 

högtider. Detta har varit mycket uppskattat. Vi lyckades hålla två gudstjänster för omtankens 

hus i kyrkan i december. 5-6 st. kom vid varje tillfälle, och det blev fint. Vi tror att det finns 

ett värde av att bjuda in dem till kyrkorummet utöver andakterna även ”vanliga” år, eftersom 

det är något alldeles speciellt att få komma in i ett kyrkorum och höra orgelns brus. Planen är 

att nästa år göra något liknande även för Postgården/Postiljonen. 
 

Olivlunden 

Mål: En öppen och välkomnande mötesplats där det finns möjlighet att träffas för gemenskap 

och samtal. En lågtröskelverksamhet i Café Oliv, Kyrkans Hus. 

Tidsåtgång: Ingen tid för anställda eftersom gruppen leder sig själv. 

Vem leder: Ingen  

Vem deltar: 6-10 daglediga kvinnor som uppnått pensionsåldern. 

Hur det har gått: Det är en grupp, oftast samma personer, pensionerade damer som träffas 

och samtalar om det de själva har lust att samtala kring. I år har gruppen träffats mestadels 

utomhus vid Kyrkans Hus. 
 

Bibliska trädgården, visningar/picknickkonserter 

Mål: Att utifrån växterna inspirera och få besökarna att reflektera över Bibelns texter och den 

egna livscykeln. Här finns också en plats för egen meditation. 

Tidsåtgång: Cirka 30 ggr/år totalt cirka 180 h/år under maj, juni, augusti och september. 

Vem leder: Visningar i trädgården; Susann Persson och Anneli Nickel 

Vem deltar: Församlingsbor, besökande församlingar, företag, pensionärsgrupper och 

skolklasser. 

Hur det har gått: Pingstdagen, annandag pingst och midsommardagen firades gudstjänst. 

Även avtackningsgudstjänst, med efterföljande mingel, för Gunnel Kihlgren firades i bibliska 

trädgården. Två tisdagskvällar anordnades det picknickkonserter. Erica Lennartsson och 

Pernilla Cederblad bjöd på schlagers en kväll och Martin Haksten och hans kör Spirited 
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voices höll i den andra konserten. På grund av Corona fick alla ha egen fika med sig men 

diakon Christina Dongas hade fixat en kaffestation i reserv. Christina höll i en kortare andakt. 

Vi fick vara max 50 personer inom en viss gräns. Fler personer stod dock utanför. Mycket 

uppskattat. Guidningar i Bibliska trädgården. Under vår/försommar blev de bussturer från 

andra församlingar/grupper som bokat guidning i Bibliska trädgården och i någon av våra 

kyrkor avbokade. Däremot blev de öppna visningarna mycket uppskattade: Flera uttryckte 

uppskattning över att få komma ut i trädgården, bryta påtvingad isolering och träffa folk och 

få höra berättelserna om växterna under säkra förhållanden 
 

Torsdagsklubben 

Mål: Erbjuda en öppen mötesplats för daglediga vuxna till äldre. Många äldre är ensamma 

idag. Torsdagsklubben vill vara en plats som kan motverka eller bryta denna ensamhet. Här 

finns det möjlighet för församlingsbor och andra att knyta nya kontakter både med varandra 

och med oss anställda medarbetare. Vi vill erbjuda ett varierat program med lättsmälta delar, 

dels lite mer fördjupning i den kristna tron. Det rullar på med lunchmusik första torsdagen i 

månaden, därefter föreläsning av extern föreläsare, musikunderhållning eller Bibelsamtal. 

Tidsåtgång: 4h/gång (2h/gång under pandemi) 

Vem leder: Christina Dongas, Gunnel Kihlgren (tom våren 2020).  

Hur har det gått: Torsdagsklubben är en av de verksamheter som drabbats värst av 

vuxenverksamheterna i Coronatid - i och med de deltagandes höga ålder, samt det faktum att 

många inte har tillgång till digitala medier. Vi hade verksamhet som vanligt under jan-feb, 

och sedan fick vi stänga helt. Dock öppnade vi upp ”mötesplats torsdagklubben” i bibliska 

trädgården under de varma månaderna på året, i hopp om att hålla samman gruppen. Detta 

innebar en förenklad variant bestående av samkväm och fika, emellanåt hade Christina och 

Pernilla musikunderhållning. 
 

Sorgegrupp 

Mål: Att förmedla tro, hopp samt hjälp till självhjälp. Att orka leva vidare och se mening med 

livet för den som mist någon. Livet förändras när en anhörig eller nära vän dör. Känslor av 

sorg, saknad, tomhet, meningslöshet, ilska och funderingar kring livet kan komma och gå i 

olika perioder. Erfarenheten visar att det är läkande att dela sina tankar, känslor och 

funderingar med andra i samma situation. Vi har träffats vid fyra tillfällen och fått möjlighet 

att samtala och dela erfarenheter kring sjukdomstid, dödsfall, begravning och dagar som följer 

– dagar då man ska orka leva vidare.  

Tidsåtgång: En sorgegrupp har genomförts under hösten 2020 totalt 4 gånger, på grund av 

hårdare pandemirestriktioner blev de två sista tillfällena framskjutna till 2021.  

Tid: Genomförande: 2x4 h samt planering och utvärdering ytterligare 3h. Totalt: 11h 

Vem leder: Adina Wirdemo och Christina Dongas 

Vem deltar: Människor som förlorat en nära anhörig. 

Hur har det gått: Deltagarna har uttryckt att de varit nöjda med upplägget och känt att 

gruppen har varit ett viktigt stöd i förståelsen i sorgearbetet. Viktigt att knyta kontakter med 

andra med erfarenhet av svår förlust. 
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Öppen kyrka- andakt och närvaro 

Mål: Stora Hammars kyrka har under våren och sommaren varit öppen (framförallt på 

vardagar) för den som vill komma in och be en bön och tända ett ljus i enskildhet, eller prata 

med en präst, samt höra musiker spela. 

Tidsåtgång: Under våren med ett löpande tjänstgöringsschema för präster och musiker. 

Vem leder: Präst och musiker 

Vem deltar: Församlingsbor och andra. 

Hur har det gått: Den öppna kyrkan som inte besöktes av så många byttes ut till korta 

andakter för att sedan fasas ut helt då få eller inga församlingsbor kom dit. 
 

Klädkällaren och Samtalscaféet 

Mål: Målet för Klädkällaren är att kunna hjälpa nyanlända och andra behövande som är i 

behov av kläder men inte har ekonomisk möjlighet att kunna köpa själva. 

Samtalscaféet har som mål att vara en mötesplats där människor kan mötas över kultur-, 

religions- och språkgränser. Där man blir sedd och bekräftad för den man är. Få möjlighet att 

öva på svenska språket, dela erfarenheter och hjälp och råd med läxor och andra frågor. 

Tidsåtgång: (Verksamheten vilar normalt mestadels på ideella) Christina Dongas, Tina 

Hansson - varje vecka 4 tim./gång. Öppet varje tisdag (14)15-17. Inlämning av kläder under 

kontorstid i Kyrkans hus. 

Vem leder: Ideella. Christina är samordnare, Karwan, brobyggare från stiftet har deltagit 

varje vecka. Ideella har organiserat och skött om klädkällaren när det inte har varit någon 

hjälpbehövande där. 

Form: Normalt har vi 28 ideella som enligt schema turas om att bemanna Klädkällare och 

samtalscafé.  I klädkällaren kommer de två timmar tidigare på tisdagarna för att hinna packa 

upp och sortera, vid behov har vi lagt in extra arbetspass för att göra i ordning.  

I samtalscaféet 3-4 frivilliga och pratar svenska med de nyanlända. I år har vi pga. Corona 

haft en annan form: Vi har haft samtalscaféet stängt, och ersatt med mottagning där man kan 

få hjälp med ifyllning av papper, myndighetskontakter osv. Fikat har varit bortdukat och vi 

har inte uppmuntrat folk att stanna av sociala skäl i pandemitider. I klädkällaren har man 

kunnat boka tid – dvs ingen dropp in, och man har fått gå ner en och en. 

Vem deltar: Nyanlända och nysvenskar  

Hur har det gått under 2020: 

Vi har inte haft några ideella som mött hjälpsökande sedan mars, eftersom dessa är 70+. 

Mustafa, vår brobyggare har slutat, och Karwan, brobyggare från stiftet har tagit en större 

plats under 2020. Tillsammans med Christina har han hållit mottagning i caféet och under 

tiden har vår praktikant Helene stått i klädkällaren. Det har varit ett massivt arbete pga. 

underbemanningen, (det har regnat in skänkta kläder detta år) men vi anser att en verksamhet 

som denna inte bör ställas in – många som besöker oss har uttryckt att de har ingen 

annanstans att gå, så därför är den värdefull. Deltagandet i år har svängt väldigt mycket, 

beroende på hur pandemisiffrorna ser ut. Ibland har det kommit 40, och ibland 5. 

I våras, innan pandemin bröt ut hann vi fira internationella kvinnodagen med rädda barnen 

och nyanlända kvinnor. Vi var ca 30 som dukade upp ett digert knytkalas. Efteråt följde sång 

och dans. Vi hade mycket trevligt. 

I maj uppmärksammade vi ”Eid al Fitr” i bibliska trädgården, med ett 20tal besökande. Också 

mycket trevligt och välkommet. 
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Projekt Handlingskraft 

Bakgrund: Detta projekt föddes då två initiativtagare- Tommy Söndergaard och Gustav 

Rosquist tillsammans med Mikael Kinning på MedMänniskaNu funderade på hur man som 

riskperson i Coronatider undviker bedragare när man ber om hjälp med att handla. Likaså 

ville man hitta ett sätt att nå ut även till dem i riskgrupperna som inte själva sträckte ut en 

hand. 

Christina kom till genom att hon ringde Mikael och undrade om han hade något på gång vad 

gällde inköpshjälp för riskpersoner och samma dag blev jag presenterad För Tommy och 

Gustav. Tillsammans spann vi vidare på en modell som innefattade Svenska kyrkans 

diakonitänk och erfarenhet med, MedMänniskaNu:s avancerade volontärarbete och Tommys 

och Gustavs expertis inom IT och försäljning. 

Även Tommys fru Sara kom till, som jobbat med bland annat kommunikation och 

kris/Beredskap, och tillsammans blev vi grunden för projekt ”Handlingskraft”. 

Projektet sjösattes den 23e mars, och har engagerat kommunens alla tre församlingar som 

varit samtalsmottagare samt handlingsaktiva tillsammans med lokala volontärer. 

Mål: Att hjälpa riskgrupper praktiskt i pandemitider. 

Tidsåtgång: Varierande, men generellt 20h/v. 

Vem leder: Christina Dongas, Anna Blixt och Alexandra Frid Giertz (Adina Wirdemo). 

Form: Riskperson ringer in och ber om hjälp med handling/apoteksärende/samtalsstöd mm. 

Samtalsmottagare lägger ut ärende på en digital plattform, detta plockas upp av en 

”gruppledare” som i sin tur lägger upp ärendet på rätt ”anslagstavla” bland volontärer som 

plockar de ärenden som passar. Volontären tar kontakt med riskpersonen och utför ärendet. 

Vem deltar: Anställda, volontärer, riskpersoner. 

Hur har det gått: Under den perioden i pandemin då 70-plussare hade restriktioner var det 

många som fick problem med det vardagliga. Pga. detta såg vi en anstormning av människor 

som ringde in och behövde hjälp. Vi blev uppmärksammade pga. vår modell och tidiga 

initiativtagande av både tidningar som TV.  

Verksamheten har rullat på mycket effektivt och tämligen felfritt. Flera av församlingens 

anställda har ryckt in och handlat åt de lokala 70-plussarna i Höllviken och vi tror att Svenska 

kyrkan har fått en större kontaktyta. Bland oss samtalsmottagare har telefonen gått på 

högvarv. I perioder har tre linjer varit så gott som upptagna samtidigt. Under höstkanten 

bestämde vi oss för att rusta ner, dels för att smittan var så pass låg, och dels för att 

restriktionerna för 70-plussare togs bort. Önskningar kom om att vi skulle rusta upp igen när 

smittan ökade i oktober, men efter analys kom vi fram till att Handlingskraft var en akut insats 

i början av pandemin, för att hjälpas åt när riskgrupper hade restriktioner. Handlingskraft var 

aldrig en långsiktig lösning – det är omöjligt att mobilisera volontärer så intensivt under en 

längre tid. Dessutom hade vi ingen aning om hur pandemin skulle arta sig. Baserat på detta 

ändrade vi strategi på höstkanten och fokuserade på dels samtalsstöd, och dels vägledning 

kring hur man hittar mer långsiktiga lösningar på sina praktiska problem. Detta resulterar i ca 

ett par givande samtal om dagen sedan nedrustning. 

Statistik: 

Totalt antal ärenden under året: 1032 

Totalt antal hushåll som fått hjälp: 135 

Totalt antal volontärer: 55 

Totalt antal personer som fått samtalsstöd: 26 
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Diakoni på omtankens hus 

Mål: Att nå dem som inte kan ta sig till kyrkans hus som behöver själavård/gemenskap 

Tidsåtgång: 2h/v 

Vem leder: Christina Dongas 

Form: Christina finns tillgänglig för spontana själavårdande samtal 1h på 

korttidsavdelningen, samt leder en samtals/gemenskapsgrupp på annan avd. C 1h på 

omtankens hus varje måndag. 

Vem deltar: Boende som vill på omtankens hus. 

Hur har det gått: Under de perioder som detta har varit möjligt att genomföra pga. 

pandemin, har det varit värdefullt (Vi har endast ställt in nov-dec, med undantaget att besök 

fortfarande kan ske på förfrågan). När man hamnar på en korttidsavdelning är det inte 

ovanligt att man är ledsen och förvirrad och behöver någon att prata med. Personalen på 

avdelningen har välkomnat denna verksamhet då de ser ett behov de inte alltid har möjlighet 

att uppfylla. Ca två enskilda själavårdande samtal per gång hinns med, och kontakten med 

diakon fortsätter ofta efter utskrivning.  

På avdelning C träffas vi en grupp om ca 6 personer som pratar om allt och inget, sjunger lite 

till gitarrkomp och dricker kaffe. Det finns också möjlighet att tala enskilt om man önskar. 

Under pandemin har den psykiska ohälsan ökat på äldreboendena. Besöken från anhöriga har 

uteblivit pga. restriktioner, liksom aktiviteterna, och då har denna verksamhet fyllt ett stort 

behov, ett substitut för egna anhöriga och händelser i vardagen.  
 

Kyrkvärdsgruppen  

Mål: Att stärka kyrkvärdar i deras uppgift genom samtal om såväl teologiska som praktiska 

ting rörande gudstjänst och tro.  

Tidsåtgång: 2,5 timmar per gång 1 gång under året. 

Vem leder: Jim Tullgren  

Vem deltar: kyrkvärdar  

Hur har det gått: Under året har kyrkvärdsgruppen haft en träff. Pandemin har påverkat 

kyrkvärdarnas uppdrag i och med att flertalet är över 70 år. Kyrkvärdar har kunnat utföra sitt 

uppdrag genom att hela gudstjänsten/mässan befinna sig i koret och inte samla kollekt för att 

hålla ett behörigt avstånd. De kyrkvärdar som inte känt sig bekväma med närvaro i kyrkan har 

kunnat formulera förbönen hemma och mejla till prästen som kunnat använda denna i 

gudstjänsten/mässan. 
 

En svensk, en dansk och Bastian, guidning för vuxna 

Mål: Att låta vuxna få ta del av det vi känner till om lokalhistorien. 

Tidsåtgång: 2,5 timmar 3 st. guidningar – 5 timmar  

Ansvarig: Alexandra Frid Giertz. Sedan guidar även Anna-Kajsa Holmberg  

Vem deltar: Vuxna i församlingen som anmält sig 

Hur har det gått: Vi har fortsatt att ge guidade visningar även för vuxna eftersom intresse 

finns. Vi har anpassat visningen så att det inte skulle bli någon trängsel och så att ingen skulle 

behöva känna sig orolig för att bli smittad av Covid-19. Tyvärr var det inte så många som 

vågade sig till kyrkan nu i Corona tider så det har inte varit lika många som har kommit på 

visningarna som vi är vana vid. 
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Barn och familj 

Rytmikgrupper 

5 grupper Vt. och 0 grupper Ht  

Mål: Skapa möten och relationer med föräldrar och deras barn genom sång och musik.  

Tidsåtgång: Vi hann träffa grupperna under 7 veckor under våren innan vi blev tvingade att 

ställa in p.g.a.covid-19. Alexandra: 3 grupper, 7 gånger, 5 timmar per dag, 2 dagar i 

veckan=70 timmar 

Rebecka: 2 grupper, 7 gånger, 5 timmar per dag, 1 dag i veckan: 35 timmar 

(22 gånger per år, 5 timmar per dag, 2 dagar i veckan = 220 timmar per år plus 160 timmars 

planering per år = totalt 380 timmar per år. Till detta tillkom en våravslutning, 15 timmar. 

Tidsåtgången: 395 timmar) 

Vem leder: Alexandra Frid Giertz och Rebecka Dahlqvist Vt. 20  

Vem deltar: Föräldralediga mammor och pappor med sina barn i åldrarna 0-2 år.  

Hur det har gått: Det är fortfarande högt tryck på babyrytmiken. Jag är så glad över att 

Rebecka har hittat till oss. Hon är en otrolig tillgång eftersom hon är utbildad rytmikpedagog 

och har många års erfarenhet av att undervisa i babyrytmik. Dessutom blev hon väldigt 

positivt överraskad när hon såg hur vi arbetar i Höllvikens Församling, många församlingar 

säger att de har babyrytmik men egentligen bjuder de bara på en sångstund. Hon menar att det 

är extra roligt att arbeta i Höllvikens församling eftersom vi har en hög standard och står för 

kvalitet. 

 
 

Salig Röra tisdagar och torsdagar 

Mål: Vara en öppen mötesplats där barn och föräldralediga mammor och pappor (far- och 

morföräldrar) kan träffas och knyta nya kontakter, leka, pyssla, sjunga och fika. En möjlighet 

för församlingen att möta och knyta kontakt med barn och familjer i Höllviken och som en del 

av församlingens dopuppföljning. Under pandemin har vi flyttat ut och ner till centrum och 

Nyckelhålslekplatsen, för att möta församlingen på ett så säkert sätt vi har kunnat.  

Tidsåtgång: 2,5 h i genomförande, cirka 1 h i förberedelse, under pandemin 1,5 h i 

genomförande och, ca 30 min i förberedelse.  
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Vem leder: Tina Hansson fram till mars 2020, sedan Erica Lennartsson (under pandemin har 

all personal i församlingsvårdande yrken varit aktiva i verksamheten enligt särskilt schema). 

Värdinna har förberett fika under hela året.  

Vem deltar: Föräldrar, små barn och äldre syskon. En öppen grupp. När vi flyttade ut tillkom 

en större grupp seniorer, ett flertal för att möta oss och fika. 

När: Tisdagar 09:00-12:00 och torsdagar 09:00-12:00, från mars till oktober kl. 10-11.30, 

november kl. 10-11, samt några tillfällen under december. 

Hur har det gått, Salig Röra: De flesta som kommer till Salig Röra har anknytning till 

babyrytmiken men några kommer för att knyta kontakter med andra hemmavarande vuxna 

med små barn. Från mars då vi flyttade ut till Nyckelhålet har vi mött flera olika grupper av 

församlingsbor som vi inte mött annars. Föräldralediga med barn, pensionärer som vill prata 

och fika, ensamma, rädda och oroliga. Viktiga och riktiga samtal har förts om stort och smått. 

Timmarna på Nyckelhålslekplatsen har varit viktiga för dem vi möter, men också för oss som 

församling.  
 

Barnvagnskonserter 

Mål: Att vara församlingens vardagsgudstjänst för barn med vuxna och vuxna med barn. Att 

både barn och vuxna ska hitta sin plats i kyrkan, att det finns utrymme att växa i tro. En 

tillåtande konsert där det finns utrymme för rörelse, sång, dans, men också för stillhet med 

ljuständning, bön och påminnelse om dopet. 

Tidsåtgång: 30 min/ konsert, vi har under pandemin dubblerat. Musiker förbereder ca 3h, 

församlingspedagog ca 3h och vaktmästare ca 1 h 

Vem leder: Erica Lennartsson, samt församlingens musiker/ musikpedagog. Värdinna har 

förberett och serverat fika ute i bibliska trädgården. 

Vem deltar: Föräldrar med små barn, mor/farföräldrar med barn i förskoleålder 

När: Torsdagar en gång i månaden, kl. 9 (vid behov av dubblering kl. 9.50), vi hann endast 

genomföra två konserter under september och oktober innan striktare restriktioner hindrade 

oss. 

Hur har det gått: Martin Haksten spelade den första barnvagnskonserten med Babblarnas 

musik – gensvaret blev stort. En förskola kontaktade oss och vi genomförde en konsert med 

denna. Babblarna på psalmtavlan, ballonger, såpbubblemaskinen var på, stora mattor att dansa 

på, vatten att känna på i dopfunten och ljus att tända i ljusbäraren för stilla bön mitt i de glada 

sångerna. Erica bad en kort bön. Oktoberkonserten spelade Alexandra Frid Giertz med Astrid 

Lindgrens sånger, vi fyllde även denna konsert till maxantal. Genomförandet var detsamma, 

ballonger, bubblor, bön och musik. 
 

Föräldrafrukost/Föräldrakväll 

Mål: Möta föräldrar i ett annat mindre forum än vanligt (utan barn) och erbjuda en god, 

hemmagjord frukost som föräldrarna får äta i lugn och ro. Kunna ge en fördjupning inom 

olika ämnen och möjlighet att skapa nya kontakter och bygga och fördjupa de relationer som 

vi redan har skapat. Ge föräldrarna möjlighet att inspireras och få stöd i, samt samtala med 

varandra kring, sitt föräldraskap.  

Tidsåtgång: 16 timmar för 2 träffar, en på våren och en på hösten.  

Vem leder: Alexandra Frid Giertz  

Vem deltar: Främst mammor men en del pappor och även några mor- och farföräldrar.  

Hur har det gått: I februari bjöd vi in till en föräldrakväll med rubriken ”Förvriden av vrede”. 

Vi var 19 personer som deltog. Vi kunde tyvärr inte bjuda in till någon träff under hösten med 

tanke på pandemin. 
 



17 

Familjegudstjänster 

Ansvarig  

Innehåll: Gudstjänster och mässor för stora och små med tillhörande kyrk fika. 

Vem deltar: Församlingen utgörs av en blandning av den ”ordinarie” församlingen och 

barnfamiljer.  

Hur har det gått: Pandemin har drabbat även familjegudstjänsterna. Årets första dop fest 

med ängel utdelning låg i samband med sportlovet, vilket gjorde att det var ett lågt 

deltagande. Höstens bibelutdelning, blev däremot en succé – vi satsade på att dubblera 

gudstjänsten och hade en kortkort gudstjänst, de som inte fick plats i kyrkan pga. av 

restriktionerna med 50 personer kunde fika, gå tipsrunda och leka med bubbelmaskinen i 

bibliska trädgården tills det var deras tur att fira gudstjänst. Höstens dop fest med ängel 

utdelning hade samma upplägg, men det blev en gudstjänst och fika efteråt i bibliska 

trädgården. Advent och julens gudstjänster kunde inte firas pga. pandemin och de strikta 

restriktionerna. Under hösten skickade vi ut dopänglar till dem som inte kom och hämtade 

sina på gudstjänsten.  
 

Jul- och påsk spel  

Mål: Att levandegöra julens och påskens händelser. Att förklara varför vi fortfarande firar jul 

och påsk. Att få göra två projekt tillsammans i personalgruppen.  

Tidsåtgång:  

Tidsåtgång påsk spel: Vi erbjöd tre föreställningar per dag tis-tors. 

Tidsåtgång julspel: Vi erbjöd 3 föreställningar per dag under fyra dagar i v. 49 plus två öppen 

kvällsföreställning.  

Vem leder: Alexandra Frid Giertz var ansvarig för julspelet. I stort sett hela ”lilla pastoralen” 

deltog liksom viss administrativ personal och vaktmästare.  

Vem deltar:  

Påsk spelet: Elever som går i åk 4 och åk 5. Inbjudan går ut till alla mentorer i skolan som 

undervisar i åk 4 och 5 

Julspelet: Barn och elever från förskolor och skolor som ligger i församlingen, föräldrar och 

barn i öppna verksamheten och rytmikgrupperna i församlingen. Inbjudningar går ut till alla 

förskolor och skolor belägna i vår församling. Vi erbjuder även två öppna föreställningar för 

allmänheten. I år gjorde vi justeringen, p.g.a. covid-19, att endast bjuda in 5 åringar, 

förskoleklasser och förstaårselever. 

Hur det har gått:  

Påsk spelet: Vi blev tyvärr tvungna att tänka om p.g.a. covid-19. Vi spelade in en film istället 

för att bjuda på live föreställningarna. Pedagogerna på skolorna var väldigt glada för att vi 

ansträngde oss för deras skull. Tillsammans med filmen fick de ett pedagogiskt material där 

de tillsammans med eleverna kunde samtala om påsken 

Julspelet: Vi bestämde oss tidigt under hösten att endast 25 barn skulle tas i per föreställning, 

vi ville inte heller blanda olika grupper/skolor på samma föreställning. Tyvärr fick vi ställa in 

julspelet eftersom restriktionerna skärptes ytterligare. Vi funderade på att göra en film även 

denna gång men insåg att charmen och de komiska inslagen inte skulle göra sig på film. Vi 

valde därför att ”spara” julspelet till nästa år. Som plåster på såren fick de klasser/grupper 

som hade bokat in sig en bok om den första julen med tillhörande pedagogiskt material + ett 

tips på en kort fin barnfilm med kristna värderingar. Det är väldigt trevligt att åka runt till de 

olika förskolorna och skolorna och samtala med pedagogerna, de uppskattades vårt 

engagemang. En lärare sa ”Det är bara ni i Höllvikens Församling som gör det möjligt för 

våra elever att komma ut på utflykter/föreställningar varje år”. 
 



18 

Påsk visningar ” Vaddå påsk?”  

Mål: Att nå barn med påsk berättelsen och visa påsk landskapet och hjälpa dem att känna sig 

hemma i kyrkobyggnaden.  

Tidsåtgång: 40 h.  

Vem leder: Adina Wirdemo, Anna Blixt, Erica Lennartsson   

Vem deltar: Skolor: Höllvikens nya skola F-klass, Ljungenskolan särskola, Gyatrollet, 

Sandeplansskolan åk 2, Stora Hammars skola åk 1 och F-klass.  

Hur det har gått: Påsk visningarna kom precis i början av pandemin och därför blev det en 

del avbokningar men lockade ändå ca 220 barn. Det fungerade fint med upplägget. Det 

uppstod många frågor utanför påskens berättelse om dopet, tron, kyrkklockorna etc. Direkt 

återkoppling från pedagogerna/lärarna att de var nöjda och att det kändes trevligt och relevant. 

Några hade gått igenom påskens tro och tradition innan de kom och därför blev detta en bra 

påbyggnad. Vi tog emot såväl skola och särskola. Skillnaden blev att samtalen blev mer 

fokuserade och djupa kring vissa frågeställningar som eleverna hade i särskolan jämfört med 

de andra skolorna. Särskolan fick också en särskild uppgift kring att göra självporträtt som 

följdes upp i en andakt på Facebook vilket uppskattades.  
 

Kyrk turer  

Mål: Att möta eleverna i tredje klass och ge dem kännedom om församlingen och dess 

kyrkor.  

Tidsåtgång: 5 timmar per tur 6 st. turer – 30 timmar  

Ansvarig: Alexandra Frid Giertz. Guidar gjorde även Erica Lennartsson, Adina Wirdemo, 

Victoria Björck Karlsson och Martin Haksten. 

Vem deltar: Eleverna i tredje klass. Inbjudan går ut till alla mentorer som undervisar i åk 3 

Hur har det gått: Vi hade 6 kyrk turer. Skolorna som deltog var från Ängdala skolor, 

Ljungenskolan och Sandeplanskolan. Det följde med totalt 187 tredjeklassare på kyrk turerna.  

Vi var noga med att vi totalt endast skulle vara 50 totalt under våra turer. Det resulterade i att 

grupperna blev betydligt minder än vad vi är vana vid. Det var väldigt trevligt. Det blev 

enklare att ”se” alla elever och samtalen kom mer naturligt, därför har vi valt att även nästa år 

utöka kyrk turerna till två veckor i stället för en. Vi hinner med att prata om allt från 

arkitektur, dop, bröllop, begravningar, Collin, tipsrunda, gå upp i kyrktornet och mycket mer. 

Det märks att dessa turer är uppskattade eftersom de bokas fort.  
 

En svensk, en dansk och Bastian 

Mål: Att möta eleverna i andra klass och ge dem kännedom om deras lokalhistoria. 

Tidsåtgång: 3,5 timmar per tur 4 st. turer – 14 timmar  

Ansvarig: Alexandra Frid Giertz. Sedan guidar även Anna-Kajsa Holmberg  

Vem deltar: Eleverna i andra klass. Alla mentorer i andra klass för en speciell inbjudan. 

Hur har det gått: Nu är det många mentorer på både Sandeplanskolan och Ljungenskolan 

som har spridit ryktet att dagen med ”En svensk, en dansk och Bastian” var en givande dag. 

Redan samma vecka som de får vår skolfolder, alltså i augusti då skolåret startar, kontaktar 

lärare från dessa skolor oss för att boka in sina klasser till denna verksamhet. Vi tog emot 5 

grupper, måndag-fredag v 19. Eleverna kom från Sandeplanskolan och Ljungenskolan. Nytt 

för i år var även att Superskolan på Ljungenskolan hittade till oss. Vi kan endast ta emot 30 

elever per dag annars fungerar inte verksamheten och detta år kom 138 elever. Vi lät även 

Felix och Sebastian komma med Väpnargruppen och delar av Fenixflamman en kväll. Från 

början var det lite fnissigt att se Anna-Kajsa och Alexandra i knasiga kläder spela blockflöjt 
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och sjunga MEN Bastians spännande historia fick dem ganska snart att sugas tillbaka till 

1600-talet och kvällen blev väldigt lyckad.  
 

Skolbesök på förfrågan 

Mål: Att kunna svara ja med kort varsel när skolor kontaktar oss och vill göra besök.  

Tidsåtgång: varierande 

Vem leder: Alexandra Frid Giertz med hjälp av kollegor 

Vem deltar: Barn från förskola upp till årskurs 6. 

Hur det har gått: Lärare hör av sig med diverse förfrågningar och vill göra besök som ligger 

utanför de visningar vi erbjuder. Vi önskar då kunna tacka ja och tillmötesgå de behov som 

finns. Ofta är dessa besök utomordentliga tillfällen att bygga broar till skolorna och ge barnen 

i Höllviken kunskap om kristen tro, kyrkohistoria eller vad de nu önskar. Vi märker att när 

våra ordinarie visningar fungerar bra ökar förfrågningarna om andra besök och detta tar vi 

som ett gott betyg från förskolorna och skolorna. Under året har endast Granviks förskola hört 

av sig och deras femåringar fick träffa Anna Blixt, Victoria Björck Karlsson och Alexandra 

Frid Giertz. Vi berättade om hur tro har sett ut rent historiskt. Barnen fick lära sig vad de olika 

sakerna inne i kyrkan heter och när man använder dem. Ute på kyrkogården pratade vi om 

begravning. 
 

Corona Nytt på Facebook. Ställ om 

Mål: Att på ett kreativt sätt ställa om så att vi inte tappar barn i vår församling.  

Tidsåtgång: Varierande 

Vem leder: Alexandra Frid Giertz med av sin familj 

Vem deltar: Alla som vill 

Hur det har gått: Jim kallade till möte fredagen den 13 mars. Vi som hade verksamhet 

behövde prata om hur vi skulle nå ut till församlingen nu när covid-19 spred sig och vi inte 

kunde ha igång våra verksamheter som vi brukade. Vi försökte vara kreativa och kom med 

många bra förslag och idéer. På natten vakande jag och tänkte ”Vad gör vi för barnen i vår 

församling!” På morgonen frågade jag min familj om de ville göra en film med mig och det 

blev starten för ”Coronanytt”. Avsnitten har mellan 4 -75 tusen visningar och vi har i 

skrivande stund gjort 17 avsnitt. Klippen spred sig fort och plötsligt hörde tidningar och TV 

av sig. Vi hamnade i tidningarna Kyrkans tidning, SDS, HD, DN och i SVD. TV intresserade 

sig också: SVT Nyheter Skåne, Sverige, Lilla Aktuellt och Nyhetsmorgon TV4. 
 

Walk ’n talk 

Mål: Att på ett säkert sätt möta människor för samtal och aktiv rörelse. 

Tidsåtgång: måndagar, kl. 10-11, sommaruppehåll juni-september. Pga. av ytterligare 

restriktioner stängde vi ner verksamheten tidigt i november. 

Vem leder: Erica Lennartsson  

Vem deltar: Alla daglediga, främst seniorer. 

Hur det har gått: Ja, vi har gått! Under våren kom mellan 1-9 personer, och under hösten 

bildades en liten grupp på 4 som kom varje vecka. Gruppen bestämmer var vi och hur vi ska 

gå. Några stannar till på Kyrkans hus för en kopp fika efter vandringen.  
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Konfirmander och ungdomar  

Grupperna som äger rum under sommaren är fortfarande de mest populära. Vi bedömer att 

församlingen inte kan erbjuda mer än tre sommargrupper med 10 dygnsläger kompletterat 

med en hemmaläsningsgrupp med 4 dygnsläger. Detta gör att några ungdomar inte får den 

grupp de valde som förstahandsalternativ och väljer att avstå från konfirmandverksamheten.  

För långsiktigheten i konfirmandarbetet och för att bibehålla vårt goda rykte är det viktigt 

med ett engagerat, inspirerat och flexibelt konfirmandarbetslag.  

I början av maj bjuds alla (både kyrkotillhöriga och icke kyrkotillhöriga) 14 åringar med 

föräldrar i församlingen in till en informationsträff i Kyrkans hus där vi presenterar våra 

tankar kring vad konfirmation är, personal och unga ledare som arbetar med konfirmander 

samt vilka grupper vi har att erbjuda. Varje år är det ca 150 st. ungdomar och vuxna som 

kommer till denna träff. 2020 ersattes informationsträffen med digital anmälan och 

information p.g.a. pandemi. 

2019/2020 erbjöd vi följande grupper: Sommargrupp, Långläger 1 (musik), Långläger 2, 

Långläger 3 (augusti) Resegrupp (vardagsgrupp som åker till Berlin) och Rollspelgrupp.  
 

Samtliga sommarläger 2020 ersattes med ”hemma läger” i Höllviken, dessa läger fylldes med, 

undervisning, sång, lek, gudstjänster och andakter med mera. Även 2 större utflykter gjordes 

varav den ena var dressincykling och den andra var studiebesök med guidade turer i Lunds 

Domkyrka, Islamic center samt Judiska kyrkogården i Malmö. 

En lägersommar som var tvungen att förändras och anpassas på många sätt blev ändå efter 

utvärderingar från konfirmander, ungdomsledare och vuxna ledare något positivt. 

Konfirmandarbetslaget tar med sig många lärdomar från sommaren och arbetar aktivt vidare 

med att utveckla och förbättra vår konfirmandverksamhet. 
 

Konfirmationsgudstjänsterna sändes live via privata grupper på Facebook som Felix Illi 

ansvarade för. Där bjöds endast konfirmandernas vårdnadshavare in och de hade möjlighet att 

bjuda in släkt och vänner som önskade närvara vid konfirmationsgudstjänsten. Detta funkade 

bra och fick en del positiv feedback från föräldrar. 
 

Konfirmandarbetslaget åker i väg 2 dagar i januari för att utvärdera och planera för 

kommande verksamhetsår, samt revidera handlingsplanen för konfirmander. I början av 

september har arbetslaget en dag för att samla ihop och utvärdera sommarens grupper och 

planera det nya konfirmandarbetsåret och en halvdagsträff med årets unga ledare där man får 

tillfälle att lära känna varandra och planera sina grupper tillsammans.  
 

Mål med konfirmandundervisning är: (ur handlingsplanen för konfirmander) 

 Visa ungdomar att kyrkan bryr sig om dem.  

 Ge konfirmanden möjlighet att lära känna kristen tro genom upplevelser för alla 

sinnen.  

 Förmedla Kyrkans lära, tradition och liv, så att konfirmandens nyfikenhet väcks till 

fortsatt kunskapssökande och andligt liv.  

 Väcka konfirmandernas tankar kring medmänsklighet och hur vi kan omsätta dem i 

praktiken.  

 I gudstjänst och församlingsliv förmedla redskap för möten med Gud, sig själv och 

medmänniskan.  

 Skapa förutsättningar för en positiv atmosfär i konfirmandgruppen och andra 

sammanhang där ungdomar rör sig. 
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Tankar inför framtiden: Fler och fler församlingar upphör med att åka på läger, bl. a på 

grund av tids- och personalbrist. Än så länge kan vi genomföra det här i Höllviken och det är 

ett konfirmationsalternativ som lockar många ungdomar. Det är svårt att skapa goda och 

långsiktiga relationer till ungdomarna, när man bara ses varannan vecka eller någon helg i 

månaden. Även om det kräver mycket personal, så är lägervistelse eftersträvansvärt och bör 

prioriteras.  
 

Konfirmandgrupper som ”aktiva” 2020/2021: 

 Rollspelsgruppen 

 Upp & Ut! 

 Sommargrupp 

 Långläger 1 (Musik) 

 Långläger 2  

 Långläger 3 
 

Konfirmandgrupp rollspel  

Mål: Möta de ungdomar som inte annars konfirmerar sig. Att ge de som är intresserade av 

fantasy och rollspel ett intressealternativ. Att se till att Fenixflamman får stadigt nya 

medlemmar.  

Tidsåtgång: 250 h.  

Vem leder: Felix Illi och Victoria Björck Karlsson  

Vem deltar: Konfirmand år 2020/2021 har vi 6 stycken rollspelskonfirmander.  

Hur det har gått: Trots pandemin och alla restriktioner hann vi ha ett antal träffar samt åka 

på ett inledande läger med ungdomarna under höstterminen. Detta var optimalt och lade en 

bra grund inför de månader som blivit digital undervisning. Vi träffar konfirmanderna varje 

torsdag och detta har även gått att genomföra över internet. Det är lite extra att göra för att 

kunna göra det digitalt och ändå hålla någon form av kvalité och det är absolut inte likvärdigt 

med att träffas på riktigt. Men det har varit tillräckligt bra för att kunna hålla kvar i de 

relationer vi började bygga till konfirmanderna under första halvan av höstterminen. 

Konfirmationen var planerad att genomföras i början av februari men har i samråd med 

konfirmander, personal och vårdnadshavare blivit framflyttad till maj och då också ha 

förlängda träffar vilket innebär att de nu ses hela vårterminen också. 

Tyvärr blev det årliga rollspelslägret inställt den 3-5 januari men konfirmanderna kommer att 

bjudas in till detta läger nästa år när vi hoppas att det går att genomföra. 
 

Resegruppen 

Mål: Fullfölja vårt uppdrag enligt kyrkoordningen och vara ett forum att fördjupas i sina tro. 

Gruppen har också ett speciellt fokus på temat medmänsklighet, då en resa till Berlin ingår. 

Detta för att ge kunskaper om vad som hände under andra världskriget och tiden därefter.  

Vår resa gjorde i början av läsåret 2019 och konfirmationen var tänkt i maj. Pga. Corona sköts 

konfirmationen upp till september, då den livestreamades och endast gruppen och deras ledare 

deltog i gudstjänsten. 

Tidsåtgång: Se tidsbudget. 

Vem leder: Victoria Björck Karlsson och Felix Illi. 

Vem deltar: 13 konfirmander och två unga ledare. 
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Långläger 2  

Mål: Fullfölja vårt uppdrag enligt kyrkoordningen och vara ett forum att fördjupas i sina tro. 

Under sommaren var tre långläger igång, varav ett med sångprofil.  

Långlägerna skapar ofta en stark gemenskap och samhörighet mellan konfirmanderna, många 

nya vänskapsband knyts och flera av ungdomarna fortsätter gärna in i verksamheten, så som 

Ledarkåren och Ungdomskörerna.  

Tidsåtgång: Se tidsbudget.  

Vem leder: Felix Illi, Erica Lennartsson, Charles Hägg, Anna Blixt 

Vem deltar: Konfirmander 25 stycken, 5 unga ledare.  

Hur det har gått 2019/2020: På grund av pandemin valde konfirmandarbetslaget att ha 

sommarens långlägergrupper på Kyrkans hus utan övernattning. Det fanns en stor besvikelse 

över att inte få åka på läger. Vi hade en del utflykter som var samma för samtliga grupper 

(hemma läger) där vi t.ex. Dressincykling och bad i St. Olof. Vi åkte också på en 

heldagsutflykt till Lund och Malmö där vi besökte Domkyrkan, Islamic center i Malmö och 

den judiska kyrkogården med visningar med temat: Abrahams barn. På hemmaplan varvades 

sång, lek, undervisning, andakter, bön, mässor, grillning, bad och samtal olika teman varje 

dag. Dessa teman kopplades även till olika bibelord/bibelberättelser samt dagens psalm och 

dagens låt. De ideella ungdomsledare som deltog har vuxit, utvecklats och haft en lärorik tid. 

Konfirmationsgudstjänsten livestreamades och sändes till föräldrar, släkt och vänner i Håslövs 

kyrka. 
 

Långläger 3- Ivögården  

Mål: Fullfölja vårt uppdrag enligt kyrkoordningen och vara ett forum att fördjupas i sina tro.  

Långlägerna skapar ofta en god samhörighet mellan konfirmanderna och flera av ungdomarna 

fortsätter gärna in i verksamheten, så som Ledarkåren och Ungdomskörerna.  

Tidsåtgång: Se tidsbudget.  

Vem leder: Jim Tullgren och Sebastian Wahlberg 

Vem deltar: Konfirmander och unga ledare.  

Hur det har gått: På grund av pandemin ställdes alla församlingens läger in strax innan 

sommaren. Det innebar att församlingen fick betala ca: halva lägerkostnaden på grund av sen 

avbokning. Vi väntade in i det sista och hoppades att lägren skulle gå att genomföra i och med 

att vinsten med läger är så pass stor för konfirmanderna och de unga ledarna. Nu blev det ett 

annat koncept som kom att gälla för samtliga fyra grupper. Vi kallade för hemma läger där vi 

försökte skapa en viss lägerkänsla på hemmaplan där var och en sov hemma men tillbringade 

tiden mellan 11.00 och 20.00 tillsammans i konfirmandgruppen. Vi har varit på två 

heldagsutfärder med buss och pilgrimsvandrat till Skanör samt cyklat till Gamla kyrkan och 

Räng där vi grillade. Jag tror detta är ett bra koncept i framtiden för hemmagruppen. 

  
Samarbetsövningar och olika kreativa uppgifter som målning, dans 
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Sommargrupp med 4 helgträffar och hemma läger.  

Mål: Fullfölja vårt uppdrag enligt kyrkoordningen och vara ett forum att fördjupas i sin tro. 

Att erbjuda en grupp där lägertiden inte är så lång 

Tidsåtgång: se tidsbudget för långlägergrupperna 

Vem leder. Felix Illi och Gunnel Kihlgren.   

Vem deltar: Ungdomar som inte vill vara på läger under 10 dagar utan det passar bättre med 

hemmaläsning.  

Hur har det gått: På grund av pandemin valde konfirmandarbetslaget att ha sommarens 

långlägergrupper på Kyrkans hus utan övernattning. Det fanns en stor besvikelse över att inte 

få åka på läger. Vi hade en del utflykter som var samma för samtliga grupper (hemma läger) 

där vi t.ex. Dressincykling och bad i St. Olof. Vi åkte också på en heldagsutflykt till Lund och 

Malmö där vi besökte Domkyrkan, Islamic center i Malmö och den judiska kyrkogården med 

visningar med temat: Abrahams barn. På hemmaplan varvades sång, lek, undervisning, 

andakter, bön, mässor, grillning, bad och samtal olika teman varje dag. De ideella 

ungdomsledare som deltog har vuxit, utvecklats och haft en lärorik tid. 

Konfirmationsgudstjänsten livestreamades och sändes till föräldrar, släkt och vänner i Håslövs 

kyrka. 
 

Långlägergrupp – sångprofil konfirmander 2020 

Mål: Fullfölja vårt uppdrag enligt kyrkoordningen och vara ett forum att fördjupas i sin tro. 

Sommarkonfirmander skapar större samhörighet och relationer. Ge sångglada ungdomar en 

möjlighet att utmanas och växa inom sången. Vara rekryteringsbas åt flickkören.  

Tidsåtgång: Se tidsbudget.  

Vem leder: Musiker Martin Haksten, präst Adina Wirdemo, pedagogansvarig Sebastian 

Wahlberg 

Vem deltar: 26 st. konfirmander, 5 st. unga ledare och personal.  

Hur har det gått 2020: På grund av Corona och ur smittsynpunkt valde vi att ha gruppen på 

Kyrkans hus utan läger. Det fanns en stor besvikelse över att inte få åka på läger. Vi valde att 

istället åka på utflykter såsom: Dressincyckling och bad i St. Olof, vilket blev mycket 

uppskattat. Vi åkte också på en heldagsutflykt till Lund och Malmö där vi besökte 

Domkyrkan, Helgeands församling, Moskén I Malmö och den judiska kyrkogården med 

visningar. Allt under temat: Abrahams barn. Detta blev mycket uppskattat. På hemmaplan 

varvades aktiviteter såsom: sång, övningar, dopimprovisationer, samtal, och lekar där vi 

utgick från Frälsarkransens pärlor, en pärla och ett tema varje dag. De ideella ungdomsledare 

som deltog har vuxit, utvecklats och haft en lärorik tid. Konfirmationsgudstjänsten 

livestreamades och sändes till föräldrar, släkt och vänner i Håslövs kyrka. 
 

Ledarkåren  

Mål: Utbilda unga ledare till glädje för både församling och deras egen utveckling.  

Tidsåtgång: Se tidsbudget.  

Vem leder: Felix Illi och Victoria Björck Karlsson. 

Vem deltar: Ungdomar över konfirmandåldern, ofta från förra årets konfirmander. 

Hur det har gått: Ledarkåren har utbildat en stor grupp nya ledare, samt under höstterminen 

börjat på ytterligare ett gäng. Ledarkåren består nu utav 14 stycken ungdomar. 

Innan höstterminen startade och de nya ledarna började sin utbildning gjordes ett nytt upplägg 

som vi tyvärr inte riktigt har kunnat genomföra som tänkt pga. pandemin och restriktioner. 

Men upplägget bygger på en trestegsraket enligt följande övergripande teman. Allt kopplat till 

vår kristna tro. ”Vem är jag som jag?” -> ”Ledare, vad är det?” -> ”Vem är jag som ledare?” 
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Seniorledarkåren  

Mål: Att fortsätta att hålla kontakten med tidigare ungdomsledare och erbjuda dem fortsatt 

engagemang i våra aktiviteter.  

Tidsåtgång: Se tidsbudget.  

Vem leder: Felix Illi och Victoria Björck Karlsson.  

Vem deltar: Tidigare ungdomsledare  

Hur det har gått: Seniorledarkåren träffas ett par gånger per år, främst i samband med 

planering av aktiviteter som gudstjänster, konfirmanddagar och läger.  

Förra året åkte några av seniorledarna på Lunds stifts utbildningshelger ”Unga med Uppdrag”, 

planen är att fortsätta åka på dessa utbildningshelger då nästa steg för våra ledare är att de får 

börja bygga nätverk till andra församlingar. 

Många av ungdomarna vill gärna hålla kvar kontakten med församlingen och verksamheten 

här men har mycket kring sig med skola, fritidsaktiviteter och extrajobb. 
 

Fenixflamman  

Mål: En mötesplats för ungdomar som inte hittar sin plats på andra arenor. Främja 

rollspelande och lajv. Skapa en mötesplats för spelande, utbilda nya spelledare och bygga upp 

ett förråd av kunskap och material kring lajv. Att få ungdomarna att växa i ansvar och omsorg 

och att främja kreativiteten. Vi vill också ge dem en förståelse för kristen tro och lära dem att 

hitta in i mässan. 

Tidsåtgång: Cirka 8 helger per år där man träffas från kl. 12 på lördagen till kl. 02 på 

söndagen, under kvällen firar vi mässa eller andakt.  

2-3 st. lägerhelger tillsammans med andra rollspelande konfirmander och ungdomar från 

andra församlingar och stift.  

Vem leder: Felix Illi, Victoria Björck Karlsson 

Vem deltar: Ungdomar i åldern 14–30 år. Lite olika beroende på om det är lajv eller 

bordsrollspel. Föreningen har cirka 60 st. regelbundet återkommande medlemmar.  

Hur det har gått: 

Utöver våra ordinarie helgträffar som delvis övergått till digitala träffar tvingades Felix tyvärr 

besluta om att ställa in årets traditionella trettonhelgsläger i Kyrkans hus med gäster från 

Skänninge, Söderköping, Norrköping, Västervik, Norra Aspeland, Kristianstad. Lajv under 

Kristihimmelfärdshelgen utanför Skillingaryd och Konvent i Skänninge i oktober.  

En viss nergång av antalet deltagare på rollspelshelgerna kunde anas i början av terminen, 

men den kurvan vände snabbt och antalet ungdomar som deltog fysiskt innan pandemin är 

ungefär lika stort som antalet är nu när vi för tillfället ses digitalt.  
 

Fenixflamman bygger mycket på att växa i ansvar och själv vara med och driva föreningen 

framåt. Alla behövs för att föreningen ska fungera. Ungdomarna själva ansvarar för att se till 

att det finns spelledare, skriva egna spel och arrangera egna lajv.  
 

2021 förväntas Felix och några ungdomar tillsammans med Söderköping och Skänninge att 

arrangera ett mindre lajv som är tänkt att hållas under Kristi himmelshelg. Detta kommer att 

planeras och genomföras på ett så Corona säkert sätt som möjligt – i skrivandets stund är detta 

än så länge en plan och en idé som vi hoppas kunna genomföra med lite lättare restriktioner i 

Maj. 
 

Väpnargruppen: Den Flammande Bägaren 

Mål: En grupp för barn som inte hittar sin plats på andra arenor. Främja rollspelande och lajv. 

Skapa en mötesplats för rollspelande, kreativt skapande, medeltidskunskap, fantasy och lajv. 
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Att få ungdomarna att växa i ansvar, tro och omsorg. Vi vill också ge dem en förståelse för 

kristen tro och lära dem att hitta in i mässan och ett aktivt andaktsliv. 

I det långa loppet är målet att öka mängden medlemmar och aktiva i rollspelsföreningen 

Fenixflamman men framförallt att öka mängden konfirmander i rollspelsgruppen. 

Tidsåtgång: 1-4 träffar i månaden 

Vem leder: Felix Illi 

Vem deltar: Barn i åldern 10–12 år. 

Hur det har gått: 

Första året med väpnargruppen gick bra, efter en nervös period av ovisshet kring om vi skulle 

få några intresserade att börja slutade det med att vi hade 15 barn som blev dubbade i slutet av 

vårterminen. Det finns fler som vill gå med och som det ser ut nu uppläggsmässigt samt 

personalmässigt blir det svårt att genomföra tänkt verksamhet som det genomfördes första 

året. 

Pga. pandemi och dylikt är nu denna grupp vilande och planeras om, då tanken och målet är 

att den ska gå att genomföra som ensam vuxen och verksamheten ska gå att enkelt anpassa för 

grupper mellan 5-25 barn. Den tänkta verksamheten hoppas kunna starta igång hösten 2021 

där majoriteten av träffarna kommer att ske utomhus i lajv kläder och sann 

medeltids/vikingaanda. 

Försök till samarbete med närliggande bra skog eller bra plats att vara är ett ständigt pågående 

sökande. 
 

Hängkvällar 

Just nu en vilande verksamhet som kommer att tas upp igen vid lättade restriktioner. 

Mål: En kreativ och intellektuell mötesplats för ungdomar med möjlighet för enskilda samtal. 

Tidsåtgång: Se tidsbudget.  

Vem leder: Felix Illi och Victoria Björck Karlsson.  

Vem deltar: Målgruppen är ungdomar från 15 år 

Hur det har gått: ”viloläge tills restriktionerna lättar” 
 

Musikverksamhet 
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Barnkörerna 

Första Mosekören 

Mål: Lära intresserade barn att sjunga i kör, lära känna sin röst och bli bättre i sång. Ge 

barnen och deras familjer musikaliska och andliga upplevelser och ge dem redskap så att de 

ska kunna känna sig välkomna och trygga i kyrkans miljöer. Vi vill att varje körmedlem ska 

känna sig sedd och bekräftad av oss. 

Tidsåtgång: 120 h/år  

Vem leder: Martin Haksten och Alexandra Frid Giertz  

Vem deltar: Barn i ålder 6-9 år  

Gruppen träffas: Tisdagar kl. 17.30-18.15. 

Hur det har gått: Vi har börjat lära barnen solmisationssystemet. Det är roligt både för 

barnen och för oss som leder att se hur de utvecklas med detta system. Vi planerade att göra 

en stor konsert tillsammans med Andra Mosekören och ungdomskören tyvärr blev det inte så 

p.g.a. covid-19. Vi försökte muntra upp barnen genom att be dem spela in sig själva då de 

sjöng ”Havet är djupt”. Sedan lät vi en filmmakare och en ljudtekniker göra en fin kör film 

som både barn och föräldrar uppskattade. 
 

Andra Mosekören 

Mål: Lära intresserade barn att sjunga i kör, lära känna sin röst och bli bättre i sång. Ge 

barnen och deras familjer musikaliska och andliga upplevelser och ge dem redskap så att de 

ska kunna känna sig välkomna och trygga i kyrkans miljöer. Vi vill att varje körmedlem ska 

känna sig sedd och bekräftad av oss. I denna kör vill vi utveckla körsjungandet än mer genom 

stämsång. 

Tidsåtgång: 120 h/år  

Vem leder: Martin Haksten och Alexandra Frid Giertz 

Vem deltar: Barn i ålder 10-13 år. 

Gruppen träffas: Tisdagar kl. 16.30-17.15. 

Hur har det gått: Vi arbetar med att barnen ska bli mer och mer bekväma med att sjunga i 

stämmor. Under hösten var vår ambition att göra en rolig julkonsert med kören ”Jul i hundra 

år”. Vi hade valt ut sånger från varje tiotal, vi startade 1930 och skulle bjuda på totalt tio låtar. 

Inför varje låt skulle ett barn berätta om vad som var speciellt för just det årtiondet. Tyvärr 

fick barnen aldrig framföra sin julkonsert men vi har sparat på idén och hoppas kunna ta fram 

den nästa år. Även denna kör fick göra en kör film i somras. 
 

Glädjestämman 

Mål: En kör för daglediga som vill utveckla sitt sjungande oavsett ålder och nivå. Även en 

mötesplats för trygg social gemenskap oavsett var i livet du befinner dig fysiskt och psykiskt. 

Tidsåtgång: ca 200 h/år 

Vem leder: Pernilla Cederblad.  

Vem deltar: Daglediga som vill sjunga oavsett om du har körerfarenhet eller inte. Främst 

personer över 60 år deltar men även några yngre har kommit med.  

Gruppen träffas: Onsdagar 13.30 - 14.30 i Kyrkans hus. Ca en gång i månaden har vi fika 

mellan 14.30-15.30. 

Hur det har gått: Vi inledde fint på nya året och vi hade bokat ett spännande program för 

våren med sång på gudstjänster, konsert och en terminsavslutande heldagsutflykt. I slutet på 

februari hade dock Coronapandemin brett ut sig även här i Sverige och i Skåne. Den 15 mars 

var det en tapper liten skara på ca 10 personer som tillsammans med Höllvikens 

boxningsklubb LLL, Länge leve livet, hade en gemensam mässa i St. Hammars kyrka med 
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temat ”Kampen mot ondskan”. Ett projekt som Pernilla Cederblad, Victoria Björk Karlsson 

och Ken Kvist hade planerat under lång tid. Glädjestämman och boxningsklubben hade ett 

första möte julen 2019. Vi hoppas kunna göra något tillsammans igen längre fram. Sedan den 

15 mars har kören haft uppehåll då i princip alla är i riskgrupp för Corona. Pernilla har mailat 

dem minst en gång i veckan under vår, sommar och höst. Pernilla har också ringt runt till alla. 

Inför julen har Pernilla skrivit julkort till alla. På körlistan var det 68 st. detta år. 
 

Glädjespridarna 

Glädjespridarna bör nämnas då det är ett ganska stort gäng från Glädjestämman som träffas 

själva varje måndag och sjunger tillsammans, fikar tillsammans och samtalar om livet. Ett 

bevis på att Glädjestämman har fått många människor att våga mer än de själva trodde. 

Främst under ledning av Tommy Revemark som även sjunger i Glädjestämman. Från mars 

har även denna grupp haft uppehåll på grund av Corona. Endast någon enstaka träff innan 

sommaren. 
 

Gospel Glory HT-2020 

Mål: Att människor får komma samman och möta varandra och Gud genom frigörande 

gospelmusik. 

Kören träffas måndagar:18.30-21.00. Kören har 62 medlemmar varav 40 är aktiva. 

Höstterminen 2020: Kören delades i två grupper som repeterade vid olika tidpunkter 

måndagar i Kyrkans hus med start den 7 september. Delar av uppsjungningen hade vi 

utomhus. 

Kören har genomfört en kördag samt två Gospelmässor.  

Efter novemberlovet har inte kören haft fler fysiska körövningar. Körsångarna har övat 

hemma med hjälp av ljudfiler och textblad. 

Kören gör kontinuerliga framsteg och är en viktig del av församlingens musikverksamhet. Hit 

kommer människor som vill sjunga och dela tro med varierande erfarenhet av körsång och 

kyrka, dvs. här finns en viktig kontaktyta. 

Som körledare har jag en kontinuerlig kontakt med körsångarna via mail. Vid jul ringde jag 

samtliga deltagare för ett individuellt samtal vilket uppskattades mycket. 

Upplever att stämningen i kören är god och är innerligt tacksam över att kören hann starta upp 

dock under mycket speciella omständigheter. 

Åsa Otterlund 
 

Konsertverksamhet  

Mål: Att skapa möten med olika slags musik av bra kvalitet för att sprida hopp och ge tröst, 

avkoppling och andlig påfyllnad. 

Tidsåtgång: 20 h/år för bokning av externa konserter, de egenproducerade konserterna tar 

mycket tid i anspråk, ca 60-70 h var för Martin och Pernilla 

Vem leder: Martin Haksten och Pernilla Cederblad  

Vem deltar: Församlingsbor, sommarboende, tillresta. Församlingen har en grupp trogna 

konsertbesökare som består av mellan 50 och 100 personer, beroende på musik. Därtill har 

många nya hittat till våra kyrkor när konserten ”hittar rätt”, dvs. när programmet är intressant 

och relevant och musikerna eller musikvalen är kända.  

Hur det har gått: År 2020 har varit ett mycket annorlunda år. Från mars månad har väldigt 

mycket ställts om vad gäller våra konserter/ musikgudstjänster. Vi hann dock inleda året med 

en konsert tillsammans med släkten Ingmar Nordström, som blev mycket uppskattad. Inför 

sommarkonserterna ringde Pernilla runt till alla musiker, och de fick själva säga ja eller nej 

till att ha en konsert trots Coronapandemin. Några avböjde och de blev lovade att komma vi 
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annat tillfälle. Under sommaren bjöd vi på ca10 konserter i Håslöv kyrka. Väldigt få 

besökande pga. Corona men det anade vi sedan innan. Alla musiker dock väldigt positiva till 

att de fick komma och spela. Då det var en maxgräns på 50 personer som fick vara i kyrkan 

pga. Corona så skulle vi så här i efterhand ha erbjudit att man kunde boka biljett, då vi förstod 

att flera avstod från att komma för att de tänkte att det ändå är fullt. Några lunchkonserter har 

vi kunnat ha under året och någon har sänds digitalt. Några konserter ha fördubblats eller 

tredubblats för att kunna erbjuda flera att komma. Pernilla har haft någon drop in konsert på 

torsdag eftermiddag, för daglediga. Två stycken fick ställas in under hösten, men är inbokade 

en gång i månaden till våren också. Martin och Pernilla har också spelat in en hel del digitalt, 

både vad gäller gudstjänster och minikonserter. 
 

Sång på Omtankens hus, Postiljonen och Postgården 

Pga. Corona så har vi inte kunnat vara inomhus på våra äldreboenden och ha andakt och 

musik som vanligt. Däremot har vi tagit med el piano, kornett och gitarr och sjungit utomhus 

för de boende och personal. Antingen har de suttit inomhus med öppna fönster eller så har de 

också kunnat sitta ute. Ibland har Pernilla och Christina varit och sjungit och ibland så har vi 

sjungit med en kvartett bestående av Alexandra, Martin, Pernilla och Christina. 
 

Apostlakören 

Mål: Medverkan i församlingens gudstjänst- och musikliv, musikalisk träning och social 

gemenskap  

Tidsåtgång: Cirka 100 h/år 

Vem leder: Martin Haksten  

Vem deltar: Ungdomar (killar 14–20 år)  

Gruppen träffas: Onsdagar 17.00-18.00 under terminstid 

Hur det har gått: Repetitionerna ställdes in i mars. I maj återupptog vi dem och arbetade 

med psalmarrangemang som vi spelade in i juni (finns på församlingens hemsida). Efter 

sommaruppehållet övade vi med 2 meters avstånd mellan varandra. Vi medverkade på 

Skördevespern i Räng och siktade på Lucia, men tyvärr kunde varken första 

adventsgudstjänsten, luciagudstjänsterna eller julnattsmässan genomföras som planerat. Kören 

har inte träffats fysiskt sedan oktober, men haft digital julavslutning. 

Medlemmar: Runt tio killar  
 

Annakören  

Mål: Medverkan i församlingens gudstjänstliv, musikalisk träning och social gemenskap  

Tidsåtgång: Cirka 150–200 h/år  

Vem leder: Martin Haksten  

Vem deltar: Ungdomar (flickor 14–20 år)  

Gruppen träffas: Onsdagar 19.00-21.00 under terminstid 

Hur det har gått: Repetitionerna ställdes in i mars. I maj återupptog vi dem och arbetade 

med psalmarrangemang som vi spelade in i juni (finns på församlingens hemsida). Efter 

sommaruppehållet övade vi med 2 meters avstånd mellan varandra. Vi medverkade på 

Skördevespern i Räng och siktade på Lucia, men tyvärr kunde varken första 

adventsgudstjänsten, luciagudstjänsterna eller julnattsmässan genomföras som planerat. Kören 

har inte träffats fysiskt sedan oktober, men haft digital julavslutning. 

Medlemmar: Runt 15 tjejer 
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Gudomlig soppa och Lunchmusik, ingår också i Torsdagsklubben 

Mål: Att skapa en njutbar och avslappnad musikandakt 

Tidsåtgång: 10x8=80 h 

Vem leder: Martin Haksten och Pernilla Cederblad. Martin har haft 1 st. på våren och 1 st. på 

hösten och Pernilla skulle ha 3 st. på våren och 3 st. på hösten. Ibland med någon extra 

inbjuden musiker. På grund av Corona så har flera ställts in. 

Vem deltar: 40-60 personer varje gång, de flesta stannar och äter soppa, men några går efter 

musiken. 

Hur och det har gått: Åtta planerade tillfällen, (första torsdagen i februari, mars, april, maj 

blev en konsert på Facebook med önskemusik, september blev en fysisk konsert med flöjt och 

piano, oktober, november och december). Övriga ställdes in p.g.a. av pandemin. 
 

Näsets kammarkör 

Mål: Medverkan i församlingens musikliv och avancerad musikalisk träning  

Tidsåtgång: Ca 200 h/år  

Vem leder: Martin Haksten 

Hur det har gått: Under 2020 har kören varit vilande p.g.a. pandemin. 
 

Spirited Voices 

Mål: Medverkan i församlingens gudstjänstliv, musikalisk träning och social gemenskap  

Tidsåtgång: Cirka 200 h/år  

Vem leder: Martin Haksten  

Vem deltar: Körsångare i blandad ålder och från olika bakgrund 

Gruppen träffas: Tisdagar 19.00-21.00 under terminstid 

Hur det har gått: Denna nystartade kör rönte stort intresse och närmare 40 personer har 

provsjungit. Körens storlek var som mest 35 personer och vi hann med en konsert i februari 

innan vi tvingades pausa repetitionerna. Vi repeterade utomhus och genomförde ett musikcafé 

i juni. Under hösten har vi repeterat med 2 meters avstånd mellan varandra. Vi har inte kunnat 

medverka på någon konsert eller gudstjänst, men har påbörjat ett projekt som går ut på att 

skapa egen musik.  

Medlemmar: Runt 35 personer, men just nu 15, (20 personer har paus).  
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Fri musikundervisning 

Mål: Att fördjupa kunskapen om kyrkomusik och orgeln i synnerhet 

Tidsåtgång: Ca 30 h/elev  

Vem leder: Martin Haksten och Pernilla Cederblad 

Vem deltar: Barn och ungdomar 

Hur det har gått: Under 2020 har vi genomfört tre orgelvisningar (Orgel bus) för barn. 

Martin har haft lektioner med två personer som båda går kantors utbildning på Oskarshamns 

folkhögskola, och haft flera sånglektioner för ungdomar i ungdomskören som sjungit solo i 

kyrkan. Detta är en viktig fråga för kyrkan; framtidens kyrkomusik hänger på att vi lägger tid 

och energi på undervisning och rekrytering. Pernilla har övat lite extra med några barn ur 

barnkörerna som har sjungit solo eller tillsammans på gudstjänster och några har även 

medverkat med orgelspel. 
 

Höllvikens församling Antal aktiva in- och utträden  

Statistiken avser antalet aktiva inträden och aktiva utträden (personer i alla åldrar som anmält 

utträde). Barn som döps eller personer som avlider räknas inte.  
 

Summering på år  

                           Inträde             Utträde  

2020                            11                   123  

 

Summering på månad  

                            Inträde            Utträde  

2020-01                         0                        9  

2020-02                         1                      10  

2020-03                         1                        9  

2020-04                         0                      11  

2020-05                         0                        6  

2020-06                         3                        8  

2020-07                         1                        4  

2020-08                         0                        1  

2020-09                         1                      14  

2020-10                         1                      41                                                                             

2020-11                         2                      10 

2020-12                         1                                                                                                                              

Enkät om skäl till utträde har skickats till 123 personer och 24 personer har svarat. Svaren har 

behandlats anonymt. 
 

Skäl till utträde: 

Blivit medlem i annan kyrka:                     1 ( Katolska kyrkan) 

Delar inte Svenska kyrkans tro:                  5 

Medlemskapet känns inte meningsfullt     10 

Ekonomiska motiv                                      8 

 


