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Verksamheten 2016
Borgsjö-Haverö församling vill vara en betydelsefull och hoppingivande beståndsdel i den verklighet
där människor i bygden lever och verkar. Församlingen skall bäras och drivas av de människor som på
olika sätt är delaktiga och verksamma i dess verksamhet. I församlingen är den enskilda individen
central och skall bemötas så att denne växer, är sedd och inkluderad. Det skall vara låga trösklar in i
församlingen. Människors lokala engagemang i församlingen delar skall vara en avgörande faktor för
församlingens liv och utveckling. Ur gällande församlingsinstruktion.

Vi har som arbetslag genomgått flera förändringar under 2016. Vi inrättade en ny administrativ tjänst
som i första hand arbetar med begravningsverksamheten och Maria innehar den tjänsten. Vi har
under flera år tagit in extra personal för att klara verksamheten på pastorsexpeditionen. Viveka
avslutade sin tjänst och Angelica efterträdde henne på barn och ungdomssidan. Malin kom som ny
Diakon under våren men avslutade tyvärr sin tjänst och återvände till Stockholm. Wilhelm började på
ett komministervikariat under hösten och har arbetat in sig i församlingen. Gina fick tjänst som
kantor på 55 % från juni med ett huvudansvar för begravningar, vigslar, konfirmander och
tisdagskvällar. Sara började under hösten en projekttjänst för ungdomar på 50 % med unga ledare,
konfirmander och skolkontakter. Vi hade till hösten alla tjänster tillsatta och har kunnat utveckla och
stärka verksamheten. Erik Flodberg välkomnades på en fin gudstjänst i Borgsjö kyrka av Biskopen
som kyrkoherde i församlingen den 13/11.
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Ekonomiskt blev det ett underskott främst på personalsidan eftersom flera av tjänsterna inte var
budgeterade men detta har rättas till under 2017 som kommer att ge ett överskott.
2016

Budget

Utfall

Intäkter

17 848 000

20 524 000

Fastigheter

2 022 000

2 028 000

Övriga externa kostnader

4 150 000

4 904 000

Personal

9 589 000

11 710 000

Finansiella poster

40 000

2 500

Avskrivningar

1 908 000

1 88 2000
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Kyrkogårdar och fastigheter
2016 var ett år med många investeringar inför framtiden.
En ny begravningsbil införskaffades då den gamla tjänat ut. Vi använde samma inredning som i den
tidigare bilen för att hålla nere kostnaderna för denna investering.
Tre traktorvagnar inköptes till Haverö, Ånge och Borgsjö kyrkogårdar då de gamla vagnarna var i ett
väldigt dåligt skick.
En digitalisering av Haverö kyrkogård gjordes under året.
Carportar, modell större uppfördes i Haverö och Borgsjö. Dessa projekt blev fördyrade då
markarbetena blev mer omfattande än vad vi kunnat föreställa oss. Stora schaktmassor fick avlägsnas
och återfyllning av bärande material var ett måste för att kunna genomföra projekten.
En ny gräsklippare blev inköpt för Haverö kyrkogårds räkning, samt tre ogräsharvar för placering på
Haverö, Ånge och Borgsjö kyrkogårdar.
En ny garageport monterades på verkstaden i Alby samt en port i garaget i Haverö. Detta var de sista
portarna av så kallad slagportsmodell, som enligt arbetsmiljöverket utgör en fara för brukarna med
sin fjäderspännings teknik.
En av de större förändringarna för kyrkogårdsbesökarna var montering av belysning på Haverö och
Borgsjö kyrkogårdar. Allt markarbete utfördes av egen personal för att hålla nere kostnaderna. I
Borgsjö blev det långa grävsträckor mellan gamla och nya kyrkogården då vi valde att gå över
obruten mark, alltså inte över gravfälten. Vi valde att behålla två säsongare med grävvana för att
bistå i arbetet. Projekten pågick fram tills tjälen tog sitt grepp i marken. Haverö blev belyst under
hösten, men vissa arbeten får färdigställas under våren 2017. Borgsjö hann tyvärr inte få ut ström
innan vintern utan detta arbete färdigställs också under våren 2017.
Tjärning av klockstapeln på Borgsjö kyrkogård påbörjades under sensommaren. Detta arbete var
planerat att utföras 2013 men väderförhållanden och bristen på hantverkare gjorde att arbetet inte
kunde påbörjas förens 2016. Bidragsansökan gjordes men eftersom arbetet inte kunde slutföras 2016
så skulle denna gå oss ur händerna. Nu gjordes en framställan till Kyrkokansliet i Uppsala om förlängd
utbetalningstid med utförlig motivering till förseningen. Kansliet beviljade denna framställan och
utdebitering av bidrag kommer att ske 2017.
Haverö kyrka har under året drabbats av äkta hussvamp. Vid den årliga besiktningen upptäcktes
mysel som skickades på analys och då visade sig vara denna aggressiva typ av svamp. Akutåtgärder
gjordes under hösten i krypgrunden på kyrkan. En ansökan om sanering och ekonomiskt bidrag för
åtgärden kommer att skickas under 2017 för åtgärd 2018

Anders Mannqvist, Kyrkogård- och fastighetschef
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Begravningsverksamheten
I februari skickades ca 1500 fakturor ut gällande gravskötsel samt förlängning av utgående
gravrätter.
Under 2016 genererade gravskötseln 426.000kr varav ca 200.000kr är grundskötsel.
Under sensommaren och hösten startade det årliga arbetet med vanvårdade gravrätter,
totalt 50 stycken.
Både skötselutskicket och vanvården innebär en ökad administration samt ett ökat tryck på
telefoner och antal besök på expeditionen ökar under en period.
Under hösten gjordes det administrativa arbetet med beslutet som togs i kyrkorådet under
våren 2016 att gravrättsinnehavare som har fler än en gravskötsel enbart ska betala en
faktureringsavgift. Även det tog en hel del tid i anspråk.

Maria Frost, Förvaltningsassistent begravningsverksamheten
Pastorsexpeditionen
Expeditionen är ett nav för både personal och församlingsbor.
I de dagliga rutinerna ingår bland annat att besvara telefon och mail från personal och
församlingsbor, boka dop och vigslar, begravningar, diarieföra, hantera inkommande/utgående post,
hantera kollekt, hantera fakturor, annonsera, affischera samt uppdatera hemsida och Facebook.
Församlingsexpeditionen fick under året ta emot många bokningar av dop och vigslar vilket varit
mycket roligt.
I maj fick församlingens hemsida, www.svenskakyrkan.se/ange ett nytt utseende efter att Svenska
kyrkan lanserat en ny plattform mer anpassad för surfplattor och smartphones.
Församlingens hemsida blev efter det mer enhetlig och lättöverskådlig samt lättare att administrera.
Arbetet med att utveckla närvaron på Facebook har fortsatt och vi nådde fler och fler personer med
våra inlägg. Fördelen med Facebook är att det är ett kostnadsfritt, personligt och snabbt sätt att nå
ut med information vilket varit uppskattat bland församlingsborna.

Anna Wieslander, Kanslist pastorsexpeditionen

Expedition

Budget

Utfall

452000

665000
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Gudstjänst
Gudstjänsten skall tolka och gestalta de tre grundläggande relationerna i livet utifrån det dubbla
kärleksbudet alltså relationen till Gud, medmänniskan och sig själv. I församlingens gudstjänstarbete
behövs därför ständig reflektion över hur gudstjänsten på bästa sätt kan hjälpa människor att leva i
deras grundläggande relation. Varje gudstjänst bör om möjligt spegla hela dess spektrum som är det
mänskliga livet. Sorg och glädje, förtryck och befrielse, misslyckande och upprättelse. Ur gällande
församlingsinstruktion.

Gudstjänstlivet har sett ut på följande sätt under 2016
1. Söndagens huvudgudstjänst har företrädelsevis firats med nattvard
2. Från juni-sept var huvudgudstjänsterna kl. 11 i Haverö och Borgsjö där det finns fler
sommarboende och återvändare och från oktober till maj i Ånge.
3. Vi har utökat vardagsgudstjänsterna med en enklare gudstjänst under namnet Tisdagskvällar i
Ånge, Alby och Kölsillre där sinnesrogudstjänsten ingår.
4. Gudstjänsterna i Haverö och Borgsjö är under hösten ca i gång i månaden som huvudgudstjänst
5. Nya agendor som är hämtade i det nya handboksförslaget gäller för alla gudstjänster
Vi har under året ökat ytterligare på besökssidan i gudstjänsterna, tisdagskvällarna samlar mellan 2540 personer och söndagarna har ett genomsnitt på ca. 30. Vi har idag ca 1,5% av våra medlemmar i
kyrkan under en vecka. Målet är att vi i genomsnitt ska få 100 personer i gudstjänst per vecka med
tisdag och söndag. Gudstjänsten är församlingens centrum och livsnerv det är där som människor
kan finna mening och sammanhang.
Här följer lite statistik
Deltagare i våra Gudstjänster:
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2013

2014

2015

2016
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Deltagare i kyrkliga handlingar:

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Dop
2010

Vigsel
2011

2012

Begravning
2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Antal in och utträden i församlingen:

60
50
40
30
20
10
0
Utträdda
2010

Inträdda
2011

2012

Antalet som utträdde ökade något under året vi tror att det handlade om alla negativa skriverier som
fanns runt resande och utlandskyrkan. I stort sett samtliga församlingar i Sverige råkade ut för
samma sak.

Erik Flodberg, Kyrkoherde
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Kyrkomusiken
Musiken och musikverksamheten ska medverka till att sänka trösklarna in i kyrkan. I församlingen vill
vi använda ett så brett musikutbud som möjligt för att nå människor. Musiken skall förstärka ordet,
skapa atmosfär, ge möjlighet till meditation/eftertanke. I församlingen ska många få en möjlighet att
vara delaktiga i musikverksamheten. Ur gällande församlingsinstruktion.
Under 2016 har vi ändrat lite i tänket ”Månadens Konsert”. Det var ganska ojämnt antal besökare på
konserterna så vi beslöt att stoppa in konserter där vi kände att det var rätt innehåll för tillfället, och
även en bra blandning. Vi har haft underhållning av Belpolska, Waiting Veery, en Taube duo, Sofia
Sahlin med Pilgrimskonsert, ”Lönnå pratar och sjunger psalmer” samt Ånge Musiksällskap
tillsammans med Nordiska Kammarensemblen.
Vi har även gått med lite mera intensivt i Ånges Kulturnatt, där vi representerar församlingen med att
hålla i barnaktiviteter, medverkat med Ljungandalens Kammarkör, och undertecknad har även agerat
programledare på Stora scenen.
Under sommarmånaderna har vi varje lördag haft Helgmålsbön med musik.
Engagemanget i Luciafirandet har ökat med tanke på att det styrs så gott som helt från församlingen
från 2016.
Ljungandalens Kammarkör jobbar på som vanligt och medverkar flitigt i gudstjänster, mässor,
vårkonsert, julkonsert, allhelgona, advent mm.
Kören medverkade även vid Kyrkoherdeinstallationen i höstas. Kjell Lönnå firade 80 år vilket hyllades
i Ånge Kyrka med konsert. Han var även själv närvarande.
Haverökören är även dom flitiga sångare i nästan samma takt som Kammarkören, förutom att dom
även sjunger Gökotta och Juldagsmorgon. Tur att dom är morgonpigga!
Ånge Barnkör består av 18 glada härliga och duktiga barn som sjunger och äter frukt av hjärtans lust.
Sara Halunen är med och assisterar flitigt till körledarens stora glädje.
Planer finns nu att starta en Juniorkör till våren.

Musik

Budget

Utfall

128000

118000

Tomas Wallin Kyrkomusiker och Körledare

Resultat

Borgsjö Haverö församling 2016

Undervisning
Borgsjö-Haverö församling ser lärandet som en ömsesidig skeende, där alla parter är delaktiga och
öppna för lyssnande, förändring och nytolkning. Lärandet i kyrkan bidrar till människors positiva
utveckling i ett meningsfullt liv i relation till sig själva varandra och Gud. Ur gällande
församlingsinstruktion
Stor & liten
Stor & liten har varit två dagar i veckan, tisdagar och torsdagar mellan klockan 10:00-14:00.
Vi träffas för lek, fika, pyssel och mys. En väldigt uppskattad sammankomst av föräldrar och barn.
Båda terminer har avslutats i Ånge kyrka med mat och aktiviteter med efterföljande gudstjänst. På
våren grillar vi och bjuder på hamburgare och korv och innan jul äter vi risgrynsgröt och
skinksmörgås.
Föräldrarna gillar att pyssla och är väldigt produktiva och det har tillverkats mössor, ljuslyktor,
napphållare, nyckelringar mm.
Några veckor innan jul hade vi en julpysselkväll för föräldrar utan barn, detta var ett önskemål från
föräldrarna så att man kunde pyssla i lugn och ro.
Vi fikade lussekatter, pepparkakor och drack glögg, det vart en jättemysig och uppskattad kväll. Jag
hade innan den kvällen varit ute i skogen och fixat lite granris till kranstillverkningen och
granristomtarna. Jag hittade även fint lingon och blåbärsris som passade perfekt till dekoration av
diverse saker.
Tjejgrupp
Tjejgruppen äger rum varannan måndag och är riktad till tjejer i åk 7. Ny grupp startas i samband
med skolstarten på hösten och löper på fram till skolavslutningen. Varje grupp ligger på ca 10
personer, vilket är alldeles lämpligt antal.
Vi börjar våra träffar med gott fika och sen går vi en runda runt bordet där man skickar runt en sten
och den som har stenen i handen får säga en positiv sak och negativ sak som hänt sedan vi senast
sågs. Efter det läser vi ledare en berättelse ur en bok med olika dilemman som vi sedan diskuterar
tillsammans utefter vissa frågeställningar.
Början på varje träff är alltid den samma, sen är variationen stor på vad vi gjort. Ibland har vi lekt
lekar, bakat, pysslat, tittat på film och gjort önsketavlor. Tjejerna har också fått ställa frågor anonymt
till vår frågelåda som vi sedan går igenom vid en träff och försöker svara på så gott vi kan, mycket
frågor blir det.
Avslutningen för 2016 års tjejgrupp avslutades med övernattning på Divina. Vi beställde pizza och
under kvällen delades tjejerna upp i två grupper där man på en station fick bli sminkade och på den
andra fick man naglarna fixade.
Sedan dansades och sjöngs det och tjejerna avslutade kvällen med film innan läggdags.
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Konfirmander
Varannan onsdag har vi haft vår konfirmandundervisning på Divina samt två läger. Vi startar upp
varje ny konfirmandgrupp med ett läger på Edsåsgården i september, fredag till söndag. Ett otroligt
fint ställe som lämpar sig bra för lägerverksamhet med fantastisk personal. Där lär vi känna varandra
med bland annat lekar och andra uteaktiviteter. Fjällvandringen brukar vara extra uppskattad.
Vi avslutar även konfirmandåret med ett läger som äger rum på Gangvidefarm på Gotland i maj,
tisdag till söndag. Ett helt underbart ställe och även där med fantastisk personal.
Utöver vår ordinarie personalstyrka i konfirmanarbetslaget när vi åker på läger har vi också Patrik
Gineman, handledare och utbildare med oss.
På konfirmationsgudstjänsten den 15 maj konfirmerades 16 st av 19 inskrivna konfirmander.
I början på höstterminen var vi ut i fyra klasser i församlingen och informerade om kommande
konfirmandgrupp och höstens grupp vart stor i antal med 32 inskrivna.
Vi har en gång i månaden haft kvällsmässor som varit mer riktade och anpassade för våra
konfirmander.
Unga ledare
Våra unga ledare har funnits med på våra konfirmationsträffar som stöd och hjälp och vi har också
varit till Vålådalen två gånger på ledarskapsutbildning. Vi har haft två egna utbildningshelger på
hemmaplan, en på våren och en på hösten. Unga ledarna är stora resurser och är med på
planeringen inför lägren. De har varit aktiva och delaktiga i våra kvällsmässor på olika sätt och några
unga ledare var även med på familjeresan till Dalarna som extra stöd.
Jag är otroligt tacksam för våra fantastiska ungdomar som väljer att vara kvar hos oss efter
konfirmationen som vill fortsätta att utvecklas tillsammans med oss och vara förebilder och ledare
för kommande konfirmander.
Integrationsgrupp
Integrationsgruppen har varit på fredagar för mammor och barn boende på Bolbyskolan, ett av
Ångekommuns asylboenden.
På grund av stort antal och stort intresse har man delat dem i grupper som har turats om att komma
till oss på Divina mellan 10:00-12:00.
Dom dagar vädret har tillåtit har vi tagit med oss fikat ut och varit tillsammans på lekparken.
När vi varit inne har vi lekt med barnen som älskar att klä sig i våra utklädningskläder och dansat med
mammorna som gärna sätter igång musik och dansar. Vi har pratat traditioner och allemansrätt och
spelat spel. Barnen har delat med sig av sina upplevelser kring flykten på målade bilder, otroliga
berättelser.
Eftersom kommunikationen inte varit den enklaste så har vi fått hjälp av Lamia, som varit med oss
och tolkat under våra träffar, vilket har varit guld värt.

Barn/Ungdom

Budget

Utfall

367000

365000

Angelica Hedman, Församlingsassistent

Resultat
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Diakoni
Diakonins uppgift är att möta de behov som finns hos människor i utsatta livssituationer. Diakoni är
också att motarbeta företeelser i samhället som gör att människor hamnar i utsatthet. Hur
utsattheten ser ut beror på det omgivande samhället, alltså är det nödvändigt att diakonin är flexibel
till sin natur. Församlingen vill möta de behov som väcks på grund av arbetslöshet och utsatthet.
Särskilt fokus ska ligga på barn, ungdomar och unga familjer. Genom naturliga mötesplatser ska
kyrkan bidra med mening och hopp för mänskligt värde och mänsklig utveckling. Genom existentiella
samtal i relevanta sammanhang och former ska församlingen bidra till att målgrupperna finner värde
och värdighet i sina liv. Uppsökande verksamhet och samverkan med andra aktörer kan vara former
för detta, liksom att utnyttja de kontaktytor som skapas i församlingens övriga verksamheter.
Församlingen vill också utveckla arbete med ideella krafter där människors vilja och förmågor tas till
vara för andra människors välbefinnande och utveckling. Diakonin hämtar sin kraft och värdegrund
från församlingens centrum – gudstjänsten. Därmed är diakonin en del av kyrkans mission uttryckt i
handling.Diakonin har också en funktion i församlingens undervisning – t.ex. i konfirmand-, barn- och
musikverksamhet. Ur gällande församlingsinstruktion

Diakonitjänsten tillsattes under april då Malin började sin tjänst. Vi separerade diakonin från våra
lokaler på Divina för att stärka diakonin som egen verksamhet. Den nya arbetsformen blev att en dag
i veckan lades i Haverö med medverkan i terapigruppens möte eller sopplunchen för att komma
närmare de som deltar i verksamheterna och skapa en ny mötesplats för kyrkan. Denna närvaro gav
några nya hembesök och en mer närvarande kyrka. En eftermiddag i veckan lades på Parkbacken
med besök och samtal med anhöriga. En efterlevandegrupp genomfördes, samt hembesök och
möten med konfirmandföräldrar. Diakonen hade också ett huvudansvar för integrationsgruppen på
Divina och kontakter med flyktingar på Bolbyskolan. Dessa nya mötesplatser har fortsatt under 2017
och ingenting har lagts ner. Diakonen fanns också med på församlingsresan och stödresan för
familjer under sommaren. Antalet besök har ökat och antalet som söker hjälp i olika former har ökat
under året där vi som kyrka hjälpt till på olika sätt med matkassar och räkningar

För övrigt anser jag…
… att det diakonala arbetet alltid är mer omfattande än vad som syns i rapporter och redovisningar
eftersom en diakon rör sig över många gränser och finns med i exempelvis både gudstjänstlivet och
konfirmandarbetet, vilka faller in under andra verksamheter. Och en del av det diakonala arbetet,
såsom hembesök och själavård, är alltid svår att uttrycka i statistik.

Diakoni

Budget

Utfall

139000

109000

Erik Flodberg, Kyrkoherde

Resultat
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