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Verksamhetsbeskrivningar och mål för 2021

Begravningsverksamhet Verksamhet 500-580

Att i enlighet med Begravningslagen, Begravningsförordningen, andra lagar, förordningar och
reglementen som huvudman hålla och tillse att allmän begravningsplats finns för alla som är
folkbokförda i Hässleholm oavsett trostillhörighet.

Intern och extern service.
Föra gravbok och gravkarta.
Löpande handläggning av personal-, ekonomi- och övriga förekommande ärenden.

Att gravsätta i befintliga gravplatser samt underhålla och hålla kyrkogårdama och
begravningsplatsema i värdigt skick.

Att underhålla befintliga byggnader.

Att fullfölja gravskötselåtaganden.

Serviceverksamhet Verksamhet 590

Att till allmänheten erbjuda vård och skötsel av gravplatser.

Se de unga Verksamhet 601

Verksamheten som tidigare hette Skolkyrka innehåller numera bara nätverksarbetet ”Se de

unga” som samlar vuxna professionella som möter unga människor inom kommunen - främst
i åldrarna 13-25. Vi samlas två gånger om året för att lära känna varandra och varandras
professioner och på vilka sätt vi kan finnas till för varandra och för alla våra unga.

På höstens träff lär vi känna varandras verksamheter och på våren bjuder vi in en

gästföreläsare. Träffama är ett samarbete mellan Hässleholms församling och Hässleholms
kommun. Församlingen bjuder på lokalerna och vi delar på kostnaderna för mat, ñka och
föreläsare. I nuläget betalar församlingen en tredjedel och kommunen resten men mycket
tyder på att kommunen backar på en tredjedel.

Vi samlar ca 60-100 deltagare per tillfälle.

Kyrkan i skolan Verksamhet 602

Kyrkan i skolan vi vill vara ett naturligt och återkommande inslag i Hässleholms grundskolor.
Vi erbjuder olika tema-träffar för varje läsår för skolorna, där vi antingen kommer ut till
skolorna med vårt material, eller kommer klasserna till oss i församlingen. De senaste åren
satsar vi särskilt på sådana pass som är unika för kyrkan. Exempelvis kyrkogårdsvandring,
julspel, påsken, Bibeläventyret och kyrkorurnmet på olika på sätt.

Vi vill också vara en den del i projektet ”Bibeln flyttar in” som kan beröra kyrkan i skolan.
Skolklassema kommer blir inbjudna till en plats där vi byggt upp en bibelberättelse som



”flyttat in” och som man interaktivt kommer kunna ta del av. Kring detta kommer vi erbjuda
ett temapass.

Bibelprojekt - Bibeln flyttar in Verksamhet 697

”Bibeln flyttar in” är ett bibelprojekt åren 2020-2021

Projektet vill sätta fokus och aktivt arbeta på hur bibelberättandet kan leva i församlingen och
vara en självklar del i verksamheter och i vår kommunikation med människor. Projektet vilar
på frågeställningen och utmaningen, ”Hur kan vi vara en församling där bibelns berättelser får
leva och får en naturlig plats i församlingens och människors liv?”

Projektet består av fyra mål:
1) Att återupptäcka bibelberättandet och låta bibelns berättelser leva i hela församlingen
2) Att genomföra en projektmånad med bibeltema.

3) Att skapa ett bibelberättelsemas rum, där berättelsen har ”flyttat in”.
4) Att genomföra teaterföreställningar av en dramagrupp från församlingen som gestaltar

en nutida tolkning av en berättelse.

Under 2021 fortsätter projektet med mål 1-3.

Församlingsexpeditionen Verksamhet 605 och Information Verksamhet 020

Intern och extern service
[nfonnation och annonsering
Hälla ministerialböcker, församlings- och verksamhetsregister aktuella
Lokalbokning och förrättningsavisering
Arkiv
Kyrkfönstret
Facebook
Hemsida00

...
...

Gudstjänst och kyrkliga handlingar Verksamhet 610

Huvudgudstjänster skall enligt fastställt gudstjänstplan firas i församlingens kyrkor.
Dessutom tillkommer årligen ett stort antal övriga gudstjänster samt kyrkliga handlingar.

Sjukhuskyrkan Verksamhet 620

Inom ramen för Sjukhuskyrkans äskande ryms i huvudsak summor för:
0 fika och livsmedel till de fester vi anordnar för särskilda boende och musikstunder i

sjukhusets centralhall.
0 solist i samband med fester för särskilda boende.
0 utbildningar och fortbildningsdagar och resor till desamma.
0 att upprätthålla Andrummet (sjukhusets stilla rum) i det skicket vi önskar, med

exempelvis leksaker till barnen, litteratur av diverse slag, batterier till elljusen,
filtar, mm.



0 medlemsavgifter SKAIS.
0 eventuella inköp av teknisk utrustning.

Det arbetet Sjukhuskyrkan gör till största del är att bedriva samtal i olika former. Det är ett
arbete som inte genererar så mycket extra kostnader utöver personalkostnader.

Kyrkomusik Hässleholms kyrka Verksamhet 631

Syfte: Att genom musiken utveckla och berika församlingens gudstjänstliv. Engagera alla
åldrar och i musiken finna ordet genom körsången i gudstjänsten]
musikandakterna/konsertema.
Kyrkans Vocalensemble har 56 medlemmar. Kören repeterar varje torsdag och medverkar
vid gudstjänster både som hel kör och med ensembler och koralgrupper.
Ev görs en körresa under 2021.
Bamkörsarbetet 7-12 år. Sångama kan med fördel delas upp i två körer; 7-9 år och 10-12 år.
Övar varje tisdag och sjunger upp på gudstjänster. Körresa kan göras under året.
Chorus Mix Ungdomar 13-19 år. Ca 9 medlemmar. Kören står i ett uppbyggnadsskede eñer
de senaste årens byten av ledare. Kören sjunger på bla. Gtj, Lucia och kan göra körresa.
Musikandakter/konserter i Hässleholms kyrka med egna eller inbjudna musiker ca 12 ggr
per år. Var 3 :e termin framför Vocalensemblen ett större verk med orkester.

Kyrkomusik Ljungdalakyrkan Verksamhet 632

Babymusik: 2 grupper med 16 vuxna med barn 0-8 mån/848 män i varje grupp. Träffas
varje onsdag under terminstid. Målet är att stärka bandet mellan barn och förälder, sjunga och
ha roligt tillsammans. En uppföljning av doppastoralen. De deltar i babyandaktema lggr/mån.
Pyttekören: 18 barn, 3-6 år som Övar varje onsdag. Sjunger i söndags/ tacogudstjänster och
Lucia. Åker på körläger lggr/år och till Bakken 1 ggr/år.
Ljungdalatoner: 14 barn, 6-12 år som övar på onsdagar. Sjunger i söndags/ tacogudstjänster
och Lucia. Gör någon musikal/år. Och de äldsta sjunger med i Star for life projekt. Åker på
körläger 1 gång/år och till Bakken 1 gång/år.
Cantus Calluna: 27 tjejer/damer övar varje tisdag. Medverkar i gudstjänster i

Ljungdalakyrkan och har sin ”egen” musikmässa/gudstjänst 2 ggr/år. Lucia tillsammans med
bamkörerna. Deltar i Star for life projektet 1 gång/år. Körresa för 2021 är inte bestämd ännu.

Kyrkomusik Västerkyrkan Verksamhet 633

Syfte: Att låta kör, solister och instrumentalister vara delaktiga i gudstjänstlivet och få en

uppgift som ger glädje och inspiration till både utövare och övriga församling. Ge yngre barn
och föräldrar möjlighet att utvecklas genom att musicera tillsammans, med förhoppning om
att de vill fortsätta i kyrkans barnverksamhet.
Babysång: Plats för 15 barn i ålder 6-18 månader. Träffas tisdags förmiddag.
Västerkyrkans kör: 16 medlemmar som övar på torsdagskvällar och sjunger på
församlingens gudstjänster ca Sggr/temrin. Under nästa år hoppas vi kunna göra körresan,
som blev inställd vt.2020 p.g.a. alla restriktioner, till Ängelholm och Mikaelikyrkan, där vi
ska sjunga på en musikgudstjänst.
Musikgudstjänster: Musikrådet tänker under nästa år planera in några musikgudstjänster
(med inhyrdamusiker)på söndagskvällar, som då ersätter förmiddagens gudstjänster.



Kyrkomusik Stoby, Ignaberga, Norra Sandby Verksamhet 635

Syfte: Att berika gudstjänstlivet med ett brett och varierat musikinnehåll. Att göra
gudstjänstlivet attraktivt och till en naturlig del av människors liv.
Tillvägagångssätt: Att ha frekvent musikmedverkan av vuxna, barn och ungdomar i våra
gudstjänster och Övriga samlingar. Att variera den musikaliska genren för att erbjuda musik
som passar en bred ”publik”.
Stoby Gospel: I oktober startade en gospelkör i Stoby som redan vid andra övningstillfället
hade 30-talet sångare. Vi ser en tydlig efterfrågan av denna typ av musik. Kören kommer att
medverka i gudstjänstlivet i Stoby, lgnaberga och N. Sandby men också i hela församlingen.
Barnmusik: För tillfället finns det ingen renodlad bamkör i denna del av församlingen. Vi
har i stället utgått från de befintliga bamgrupperna och bidrar där med kontinuerlig sång och
musik som också tas med i gudstjänstlivet.
Ungdomsmusik: Såväl i city som på landet är vi i startgroparna med att utveckla musiken för
ungdomar. Vår vision är att utgå från befintliga grupper, där detta är möjligt, och skapa
musiksarnrnanhang för ungdomar som har som mål att på sikt kunna tas med i gudstjänstlivet.
Kyrkornas musikaliska profiler: Utifrån de profiler som redan finns definierade för Stoby
(kyrka för kropp och själ), lgnaberga (kultur och musik) och Norra Sandby (kyrka på landet)
så pågår arbetet med hur musiken kan tydliggöra dessa på ett naturligt och tydligt sätt. Detta
med hjälp av både internamusiker och grupper såväl som externa grupper och engagemang.

Kyrkomusik Hästveda Verksamhet 636

Målet är att förvalta och vidareutveckla körverksamheten samt att berika gudstjänstlivet med
hjälp av musiken.
Under Corona-tiden medverkar inga körer i gudstjänster men alla körer är igång. Några
deltagare är i riskgrupp och stannar därför hemma.
Bamkören i Hästveda är i dagsläget heller inte fulltalig. Förhoppningsvis bättrar det sig när vi
kommer närmare jul. Det är tänkt att bamkören sjunger lucia i gudstjänsten.
Men normalt ser körlivet ut så här:
Hästveda kyrkokör: Runt 12 medlemmar som deltar på gudstjänster, gör konserter i kyrkan
och sjunger på lokala evenemang. Framför ibland större projekt såsom Ivar Widéens
Requiem. Övar varje torsdag.
NiH-kören: 15 medlemmar som deltar på gudstjänst på Solgården 1 gång i månaden, någon
gång per år på gudstjänst i kyrkan och sjunger på diverse lokala evenemang. Övar varje
onsdag.
Bamkören: Hade runt 10 stabila medlemmar under våren, under året har runt 20 barn sjungit i
kören. Genomfört luciakonsert, sjungit i kyrkan 3 ggr, framfört en musikal och gjort projekt
med bamkör i Vinslöv. Övar varje tisdag.
1 övrigt har instrumentalister och solister förgyllt musiken i gudstjänst under året, både
professionella musiker såsom musikelever från församlingens musikskola.

Konfirmandundervisning Verksamhet 640

Vi har en stor bredd på konñrmandverksamheten i Hässleholms församling. Vi ser också till
att täcka församlingens stora geografiska yta när det gäller konfirmander. Vi har mycket fokus
på och anser att läger är viktigt, Till varje konñrmandgrupp knyts även unga ledare, detta är
mycket gott för konñrmanderna, då de ser yngre människor som valt att dela kyrkans
gemenskap och tron på en treenig Gud.



Unga ledare Verksamhet 641

I Hässleholms församling vill vi skapa förutsättningar för unga människor att hitta sin plats i
församlingen. Man ska känna att det finns en möjlighet att vara med i en gemenskap där man
får växa i tro och ansvar. Vi vill ge ungamänniskor uppdrag som blir till betydelse för andra
människor. Uppdragen kan vara varierande med allt från att vara ung ledare i
konfirmandverksamheten, ledare i barngrupper, gudstjänstvärd med mera. Unga människor
ska ges möjlighet att hitta sin plats mitt i församlingens mitt. Vi behöver därför rusta unga
människor i sin roll som ledare och som kristen. Det gör vi genom våra tre utbildningssteg för
unga ledare. Cirka 25 personer som träffas vid olika tillfällen för utbildning

Barn- och familjeverksamhet 650

Barn och unga har en särställning i kristen tro. Barn och unga vill att var en som kommer till
kyrkan ska känna att de kommer för sin egen skull och inte som symbolisk representation
eller för att locka dit någon annan. I Hässleholms församling vill vi skapa förutsättningar för
barn att hitta sin plats i församlingen. Man ska känna att det finns en möjlighet att vara med i
en gemenskap där man får växa i tro. Det gör vi genom att bedriva en bred verksamhet i form
av öppen förskola och olika barngrupper.

Änglabus
Verksamhet 653

Det förväntas att de k0mmunala bidragen per barn och månad kommer att ligga på
motsvarande nivå 2021, bidraget följer kostnaden för de kommunala förskolorna.
Socioekonomisk stödresurs tillkommer, dock påverkas inte Änglabus bidrag
nämnvärt. I bidraget ingår också att kunna tillgodose barns behov av extra stöd för sin

utveckling
0 Vi budgeterar för 30 barn och förväntar oss att alla platser ska vara fyllda under nästa

läsår, bamantalet i Hästveda har ökat det senaste året och vi har nu kö till förskolan.
Kommunen har meddelat att antalet barn som behöver förskoleplats i Hästveda läsåret
20/21 överskrider de antal platser som finns.

0 Omsorgsbehovet för barnen på Änglabus är högt och på förskolan finns barn som är i
behov av extra stöd för sin utveckling. En tillfällig personalökning har gjorts för att
kunna tillgodose en trygg och säker omsorg för barnen och en god arbetsmiljö för

personalen. Jag bedömer att motsvarande ökning kommer att behövas under 2021.
0 Väggar och innertak (ytskikt) på ovanvåningen är i behov av renovering för att

uppfyllamiljökontorets krav på hygien och hälsa och kraven för giftfri förskola.
Golvet har renoverats. En plan för renovering görs tillsammans med fastighetschef.

0 Cykelförråden tål inte den dagliga användningen, de behövs bytas ut till en mer

permanent lösning. Utebelysningen på lekplatsen behöver bytas ut. (meddelat till
fastighetschef).

0 De senaste årens satsningar på förskolan/gamla prästgården har inneburit ett stort lyft
för verksamheten.

Kyrkklockan Verksamhet 655
0 Det förväntas att de kommunala bidragen per barn och månad kommer att ligga på

motsvarande nivå 2021 , bidraget följer kostnaden för de kommunala förskolorna



Socioekonomisk stödresurs tillkommer, vilket kommer Kyrkklockan tillgodo. I

bidraget ingår också att kunna tillgodose barns behov av extra stöd för sin utveckling
0 Vi budgeterar för 30 barn och förväntar oss att alla platser ska vara fyllda under nästa

läsår.
o Köket är i behov av renovering/förändring för att göra det mer lättarbetat och

praktiskt. Ett förslag till renovering med viss ombyggnad håller på att tas fram (i
samarbete med fastighetschef)

0 Antalet barn som är i behov av särskilt stöd har ökat och så även antalet barn med
annat modersmål än svenska. Detta gör att vi behöver förändra vårt arbetssätt och dela
barnen i mindre grupper för att främja utveckling och lärande för alla. En tillfällig
personalökning har gjorts under året och jag bedömer att detta kommer att behövas
även under 2021

0 För Kyrkklockan skulle det betydamycket att få tillgång till lekhallen som sin egen
lokal att kunna möblera och använda efter behov.

Barn och ungdomsverksamhet Västerkyrkan Verksamhet 661

Vi vill barn och ungdomar en möjlighet att upptäcka och dela tro. En möjlighet att lära känna
Kristus och vilket äventyr det är att vandra tillsammans med Honom. Visa att kyrkan finns för
dem och är en plats där de får vara som de är, alltid sedda och alltid älskade.

I Västerkyrkan driver vi Söndagsskolan ”Skatten” varje förmiddagsgudstjänst under
terminstid, som är en öppen gudstjänst och mötesplats för barn från 3 år och uppåt.
Under 2021 kommer verksamheten också utvecklas till att rikta sig till barnen och deras
familj med olika träffar för hela familjen tillsammans. Vi kommer också fortsätta att inventera
och uppdatera de olika gruppemas material då det var längesedan detta gjordes.
Barn och ungdomsverksamheten i Västerkyrkan vill under 2021 tillsammans med ideella
arbeta med ett upplevelserum utifrån en bibelberättelse.

Läger för ungdomar Verksamhet 663

I Hässleholms församling vill vi skapa förutsättningar för unga människor att hitta sin plats i

församlingen. Man ska känna att det finns en möjlighet att vara med i en gemenskap där man
får växa i tro och ansvar. Därför bedriver vi olika verksamheter för ungdomar såsom öppna
träffar, ungdomsgrupper och ungdomskörer. Som ett led i verksamheten ser vi resandet som
något som skapar gemenskap. Vi ger ungdomar möjlighet till växt och mognad. Därför vill vi
även under 2021 genomföra ett vinteräventyr där ungdomar från olika verksamheter möts.
Alla aktiva ungdomar såsom unga ledare, ungdomsgrupp och körer är välkomna att delta.
Bibelstudier/undervisning och gudstjänstfirande varvas med lägergemenskap. Vi vill också ge
våra unga ledare möjlighet till ett sommaräventyr i form av Taizéresa under 2021. Utöver
detta vill vi genomföra mindre läger som vi kallar 12 till 12.

Ungdomsverksamhet City Verksamhet 664

I Hässleholms församling vill vi skapa förutsättningar för unga människor att hitta sin plats i
församlingen. Man ska känna att det finns en möjlighet att vara med i en gemenskap där man



får växa i tro och ansvar. Därför bedriver vi olika verksamheter för ungdomar såsom öppna
träffar, ungdomsgrupper och ungdomskvällar såsom Open church night.

Öppna caféer och ungdomsgrupp träffas regelbundet varje vecka

Citykyrkan Verksamhet 670

Utbildning och arbetsmaterial för gudstjänstvärdarna och ledarna för Stilla stund, fika i
samband med våra träffar, gåvor vid välkomnande/avtackande av gudstjänstvärdar samt
kyrkkaffe/måltid i samband med gudstj änstvärd, möjlighet till att bjuda in gäst/teater/dans i
samband med gudstjänst. En årlig gemensam resa för präst och gudstjänstvärdar i

fördjupningssyfte.
Under året Önskas ekonomiskt utrymme för de samtalsgrupper 50m finns i dagsläget 50m leds
av personal och andra med fika, material och resekostnader i samband med studiebesök.
Föreläsningar och servering i samarbete med Kyrkfolket. Utbildningar, boende och
resekostnader i samband med olika nätverksträffar.
Samarbete vid olika tillfällen/föreläsningar med exempelvis Hässleholms Allmänna
Kultursällskap.
Annonsering, material och fika i samband med tillfälliga aktiviteter som exempelvis
medverkan på torget vid city-lördagar, församlingskvällar av olika slag.
Under året önskas ekonomiskt utrymme för att fortsätta bjuda in föreläsare, musiker i
samband med Pridepromenaden och annat normkreativt arbete under årets alla månader.
Annonsering, fika och övrigt i samband med Inklusiva mässan.

Vuxenverksamhet Ljungdalakyrkan Verksamhet 671

Gudstjänstvärdsträffar
Veckogudstjänster i anslutning till Café Våga Vara.

Vuxenverksamhet Västerkyrkan Verksamhet 672

Gudstjänster de flesta söndagar och helgdagar.
Kyrkkaffe efter förmiddagsgudstj änster, samt predikosamtal ungefär en gång i månaden.
Träffmellan ansvarig präst och ansvarig vaktmästargrupp inför söndagens gudstjänst.
Aktivitet i vaktmästargrupper, serveringsansvariga och ljudansvariga.
Tre studiegrupper, lekmannaledda.
Sommarvecka i augusti med café och andakt.
Sommarkvällar med olika program varannan torsdag.
Missionsföreningen är medlem i HKR (fd HKSK) och deltar i arrangerandet av Kyrkomas
dag och Kyrkomas mötesplats.
”Höstterminsupptakt” med mat och anförande av anställda, styrelse och verksamhetsutskott.
Planerande för ca sex fördjupningskvällar på lördagar med inbjuden talare/musiker.
Missionsföreningens missionsauktion inför advent.
Västerkyrkan traditionella musikaliska julspel.

Verksamhetsansvariges kommentar

Det finns goda skäl att låta budgeten för 2021 stå kvar på samma nivå som föregående år. Det
finns en positiv anda och god vilja i Västerkyrkan att utvecklas och förnya sin verksamhet
både i de mindre sammanhangen, såsom samtalsgrupper, och i de större, som till exempel



gudstjänster. Tillsammans arbetar vi för att Västerkyrkan mer och mer är en stadsdelskyrka
som ska vara tillgänglig för boende i närområdet.
Reflektion och fördjupning är något man fortsatt vill och kommer att satsa på med kallande av
talare och förkunnare på olika vis. Servering, såsom måltid eller fika vid samlingarna, är en
central del som det också satsas på. Oftamärks det inte i utgifterna då det i många fall inte tas
av budgeterat medel utan bekostas av enskildamedlemmar istället. Trots det ska det ñnnas
utrymme i budget även för detta ändamål.

ACT-gruppen Verksamhet 673

Frivilliggrupp som sammanträder ca 8 ggr/år.
Arbetar for att informera om och samla in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete.
Anordnar Internationell festkväll med måltid.
Ansvarar för Fasteinsamlingen.
Anordnar Långlördag i kyrkan.
Anordnar Bakluckeloppis i Stoby.
Anordnar Julmarknaden tillsammans med Kyrkans mission och där Globala veckans
tipspromenad ingår. Säljer ljus som stöpts av ljusstumpar från Hässleholms kyrka.
Anordnar kyrkkaffe 4 ggr/år.

Vuxenverksamhet Hästveda Verksamhet 674

En till två församlingsañnar per termin. Samtalscirkel. Arbetsförening med auktion.
Sopplunch med underhållning en gång i månaden höst och vår. Deltagande i Hästveda
marknad och aktivitet i kyrkan före och efter marknadsdagarna.
Utfärd för frivilligarbetare i början av höstterminen.

Vuxenverksamhet Stoby, Ignaberga och Norra Sandby Verksamhet 675

Torsdagsträffmed underhållning och servering fyra gånger under våren och tre gånger under
hösten. Sopplunch en gång i månaden under höst och vår. Sommarvecka med olika program i

Stoby och Norra Sandby.

Diakoni Verksamhet 681

Individuella kontakter
0 Materiell och annan ekonomisk hjälp till enskilde personer. Stödsamtal

Diakonijouren med soppkök mån., ons. och fredag i Equmeniakyrkans lokaler.
Enskilt själavårdssamtal
Uppvaktningar av alla medlemmar som fyller 85-, 90-, 95-, 100, samt alla över 100
Besök i hemmen, på institutioner, sjukhus mm

Diakoniexp. i Hästveda församlingslokal och Hässleholms församlingshus
Arbete med flyktingfamiljer och enskilde flyktingärenden
Matkasse projekt en/ggr i månaden. Behovsprövning för alla inskrivna...

0.
..

Gruppgemenskaper
0 Leva vidare grupp/sorgegrupp. 6 ggr/grupp, 2 grupper/år, samt utfärd



o Diakonigrupp. Utbildning, handledning och uppmuntran för alla ideella medarbetare i

diakonin, 2 ggr/termin, samt utfárd med studiebesök på diakonal verksamhet
0 Matlagningskurs/aktiviteter för ungdomar i utsatthet varannan vecka
0 Kontakt till sytöreningsgrupper

Öppna gemenskapsträffar
Sopplunch i Hässleholms törsamlingshus torsdagar 3 mdr./ termin
Café ”Våga Vara” i Ljungdalakyrkan. Öppen verksamhet för daglediga tisdagar
Kyrkans Månads café. Öppen verksamhet för daglediga med program, 4 ggn/termin
Sommarcafé två veckor på sommaren

Språk-café i Hästveda församlingshem onsdagar

Annan törsamlingsverksamhet
0 Julgrupper till alla äldreboenden
o 2 kvällsutfärder till olika kyrkor + en halvdagsutfard på sommaren

Vägkyrkan Ignaberga Verksamhet 691

Genomförs under en vecka sommartid i gamla kyrkan och församlingshemmet dagligen
kl. 13 - 16. Utställning och kaffeservering. Daglig andakt i kyrkan kl. 14, ibland förstärkt med
extern musik. Vissa dagar underhållning i församlingshemmet.

Påskdrama Verksamhet 692

0 Dramatisering av påskens budskap under tre dagar, med hjälp av anställda,
förtroendevalda och frivilliga.

0 Inbjudan till allmänhet och skolklasser
0 Besökarna är med i en rundvandring till olika scener, där påskens händelser skildras.

Servering Verksamheter 690, 694

Servering av kaffe/te, bullar/kakor/srnörgåsar och annan mat till församlingens egna grupper,
minnesstunder och vid annan extern uthyrning i Hässleholm, Stoby och Ignaberga.

Kansli Verksamhet 030

Lön- och fakturahantering, bokslut och årsredovisning, budget, personalarbete

Personaladministration Verksamhet 060

Utbildning, personaldagar, personalrekrytering, friskvård, företagshälsovård, uppvaktningar

IT och Telefoni Verksamhet 080

Material och tjänster för IT och telefoni.
Gemensam lT-plattform (GIP)
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