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Inledande ord 
Den fördjupade verksamhetsberättelsen ger en detaljerad överblick över den verksamhet som 

Svenska Kyrkan i Höllviken erbjuder. Det är genom det vi kallar för verksamhet vi möter 

församlingsborna. Målet är att hjälpa människor att mogna som människor och bottnas i sin 

kristna tro. På sista sidan finns en översikt över verksamheten. Vi har delat in verksamheten 

under rubrikerna:  

Administration och service 

Gudstjänster 

Barn och familj 

Konfirmand och ungdom 

Vuxen och diakoni 

Musik 

Kyrkogård  

Det finns andra sätt att dela in en församlings verksamhet som också kan vara giltigt men vi 

har valt detta sätt. Det finns inga vattentäta skott mella verksamheterna liksom det inte finns 

vattentäta skott mellan människor. Äldre blir berörda när de kommer för att barnbarnet sjuger 

i kör. Diakoni angår oss alla, såväl anställd som ideell. När vi sträcker ut en hjälpande hand 

sker diakoni. 
 

 

Service 
Under året har de som arbetar i bakgrunden slagits ihop till en Servicegrupp. Lokaler ska vara 

hela, rena och förberedda för verksamheten, personal och leverantörer ska få sina ersättningar, 

verksamheter ska bokas och annonseras och ljud, ljus och fika ska skötas. 

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

städats och förberetts. Under gudstjänsten tas besökare emot och räknas, ljus och ljud regleras 

och kyrkkaffe erbjuds. Efteråt hanteras disk, statistik och fakturor. 

Mål: Att underlätta för verksamheten 

Hur har det gått: Under året har informations- värdinne- och kyrkvaktmästartjänst besatts. 

Den fysika och digitala informationen uppgraderats och utvecklats. Övergång till nytt 

bokningssystem förberetts liksom överlämning av äldre arkiv. Nya administrativa uppgifter 

kring konfirmationsverksamhet har övertagit. Ny digital utrustning tagits i anspråk i Stora 

Hammars kyrka efter renoveringen 2017. 
 

Informationsarbete 

Tidsåtgång: 50% av en heltidstjänst. Tidigare hade församlingen en 100% tjänsteinnehavare 

som arbetade med information. 

Vem leder: Mikael Canneroth  

Vem deltar: Mikael och diverse anställda och ideella som bidrar till församlingsblad och 

informationsarbetet.  

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 

markant.  

Ett arbete med att filma församlingens kyrkor med drönare har inletts och ska 

vidareutvecklas.  
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Religionssociologisk undersökning av församlingen 

Under året har församlingen tillsammans med Skanör-Falsterbo och Höganäs samt med stöd 

från Lunds stift låtit genomfört en religionssociologisk undersökningen av församlingsborna. 

Det har varit en enkätunderökning som leddes och analyserades av den namnkunnige 

forskaren i ämnet Jonas Bromander.  

Mål: Att bättre lära känna församlingsborna och förbereda för nästa församlingsinstruktions 

omvärldsanalys. Denna underökning bör upprepas var femte år, tre gånger. Det kan visa på 

förändringar i församlingsbornas religiositet och inställning till församlingen. Det visar också 

att församlingen, som organisation tar sina församlingsbor på allvar.  

Tidsåtgång: Jonas Bromander har varit en inhyrd resurs och från församlingen har Michael 

Canneroth och Jim Tullgren deltagit i styrgruppens arbete tillsammans med representanter för 

stiftet och de andra församlingarna. Lunds stift har bidragit med ekonomiska resurser samt 

kostnaden har hålloits nere i och med att tre församlingar lät göra undersökningen samtidigt. 

Hur har det gått: undersökningens resulttat presenterades på en heldag för intresserade 

anställda och kyrkoråd från de tre församlingarna och representanter från stiftet. 

Undersökningens resultat finns tillgängligt för personal och kyrkoråd och intresserade att ta 

del av. Hur detta kommer att påverka församlingsverksamheten beror på om de som tagit del 

av undersökningens resultat låter det påvera deras förståelse av församlingsborna. 

Vidare kan konstateras att 50% av heltid ej räcker för att täcka informationsbehovet av 

församlingen verksamheter. 

Numera görs layouten av församlingsbladet av Mikael. Tidigare outsourcades detta arbete.  
 

Gudstjänster och kyrkliga handlingar 
Här är kyrkans verkligt unika uppgift. Det är detta vi gör som definierar oss som kyrka. 

Gudstjänsternas karaktär är olika för att passa olika grupper av människor i varierande 

sammanhang. Begreppet gudstjänst är brett och inom ramen för detta begrepp ryms mycket. 

Under året har Svenska Kyrkan antagit en ny handbok som reglerar gudstjänsterna inom 

kyrkan. 

Vi har våra huvudgudstjänster varje röd dag, vilket brukar vara 60st om året. Ibland 

sammanlyser vi några gudstjänster om året till EFS Höllviksstrand och till Ljungkyrkan.  

Deltagandet i huvudgudstjänster har försiktigt ökat under de senaste 6 åren. Gudstjänster firas 

också på Postgården och Omtankens hus liksom i flera andra sammanhang än söndagens 

huvudgudstjänst. 

Kyrkliga handlingar består av dop, vigsel, begravningsgudstjänst och konfirmationer. 

Konfirmandarbetet behandlas på annan plats i den fördjupade verksamhetsberättelsen. 

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

kontaktytan mot församlingsborna. De kyrkliga handlingarna håller ställningarna under de 

senaste sex åren. 

Se diagram återfinns i den vanliga verksamhetsberättelsen som visar på vilken stor kontaktyta 

som uppstår i samband med gudstjänster, konserter och kyrkliga handlingar i våra kyrkor. 

Under hösten har det lagts förberedlesetid inför vårens tv-sända gudstjänster. 
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Kyrkogårdarna 
Kyrkogårdsvandringar med kyrkorådsrepresentanter och vaktmästare genomfördes vid 1 

tillfällen. Ett fortsatt viktigt arbete är säkrande av gravstenar.  

Planering inför budgetår 2018 med förändring av Håslövs kyrkogårds östra sida till mer 

parkliknande karaktär och anpassning av gångar för funktionshindrade. Förändringarna har 

skjutits på framtiden efter kontakt med Länsstyrelsen.  

Yta för verksamhetens redskap, kompostering och uppställning sydväst om kyrkogården 

planeras att utföras under 2019 

Buxbomssots utbrottet, Cylindrocladium Buxicola som konstaterades på Rängs kyrkogård, har 

stagnerat på grund av en lång, varm och torr sommar. Efter den kraftiga nedtagning av 

häckarna har de börjat spira igen men det är ännu inte estetiskt tilltagande.  

På Rängs kyrkogård har stängsel och murade stolpar renoverats utefter norrsidan och 

västsidan. Grinden i portlidret på södra sidan vid huvudentrén till kyrkogården har monterats 

om liksom portomfånget till bårhuset renoverats och ytterdörren till kyrkans källare samt 

stentrappsteg till kyrkans sakristia. Plattgången, vid kv 1 som ledde från huvudentrén och från 

Anna salen till kyrkporten har tagits bort och ersatts med samkross 0-8. Plattytan framför 

kyrkporten har utökats. Stenutställningen i kvarter 5 har jämnats till och ytmaterialet ersatts 

med samkross 0-8. 

Plattläggningsytan vid orangeriet utökades och gräsytan efter grävarbeten till kyrkans 

renovering har iordningställts och brunnar justerats. Gamla vaktmästarbyggnaden har rivits 

och gång och gräsmatta anlagts. Förberedelser för vattenutkast har gjorts.  

  
Plattgången i Räng är ersatt med samkross Gamla vaktmästarhuset på St Hammar har 

 ersatts med gräsyta och gång. 
 

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 livsberättelse 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: Victoria Björck Karlsson  

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

gång.  
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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.  
 

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:  

Den stora dansdagen anordnades och vi har firat en dansmässa med Mikis Theodorakis tema, 

med grekiska danser. Projektet Dansa tro dansa liv i Värmland avslutades och Din ljusa 

skugga har genomförts 2 gånger. En gång som kvällsmässa och en gång som 

Huvudgudstjänst. Båda enligt nya handboken. Planering för SVT gudstjänster startade. 

 
Dansmässa i Stora Hammars kyrka Din ljusa skugga som Huvudgudstjänst 28 oktober 2018  
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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.  

Tidsåtgång: 46 h.  

Vem leder: Helena Sköldin och fr.o.m. september Susanna Ärlelid 

Vem deltar: Församlingsbor och andra 

Hur det har gått: Vi har deltagit i Svenska kyrkans insamlingskampanjer. Världsböndagen 

firades ekumeniskt 4 mars, som vanligt hjälps församlingarna här på näset åt. Vi har startat en 

liten kampanj för att utöka gruppens antal. Vi har haft flera bokprojekt för att öka vår kunskap 

och öppnat upp för det djupa samtalet mellan pengainsamlandet. Tre dagar under faste 

kampanjen såldes prästost på ICA-toppen.  

Under höstterminen inledde vi Kyrkornas Globala vecka (18-25 nov) med en konsert ”Vem 

får höras” i Stora Hammars kyrka där Pernilla Cederblad och musiker spelade. 

Informationsblad, broschyrer och en skärm med information och frågor i ämnet Kyrkornas 

roll för en hållbar världs för alla fanns tillgängligt i kyrkorna och i Kyrkans hus. Under 

december delades tändsticksaskar ut med budskap om julkampanjen. 
 

Stilla vandringar  

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  

Vem leder: Susann Persson  

Vem deltar: Församlingsbor, unga och medelålders  

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

Kristihimmelsfärdsdagen firas Gökottevandring ekumeniskt tillsammans med Ljungkyrkan   

   
 

Sinnesromässor 

Mål. En gudstjänstform som riktar sig främst till deltagare i AA möten och andra som tilltalas 

av en avskalad och nära mässa. 

Vem leder: Gunnel Kihlgren 

Hur har det gått: Under året har 2 sinnesromässor annonserats. På annandag påsk kom ett 

större antal, men av de som kom var mest konfirmander och de andra ett fåtal, dvs den 

målgrupp vi inriktade oss på. Annandag jul kom fler från målgruppen och vid diskussionerna 

vid kaffet, framkom värdet av att behålla åtminstone annandag jul som en Sinnesromässa; 

kanske med inbjuden talare. 
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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.  

Tidsåtgång: Cirka 25 h fördelat på tre personer.  

Vem leder: Susann Persson, Susanna Ärlelid, Gunnel Kihlgren och Ami Hall och Eva 

Odeberger.  

Vem deltar: Ideella medarbetare i församlingen  

Hur det har gått: Upptakt för församlingens ideella medarbetare var en söndagseftermiddag 

i september då vi bjöd in till Afternoon tea. Vi lyfte fram alla de grupper och verksamheter 

där det finns ideella engagerade för att de ska se hur många de är tillsammans och visa på var 

det finns möjlighet att vara ideell medarbetare i församling. Information gavs också om att 

församlingen kommer att fördjupa sitt arbete kring ideellt medarbetarskap bl.a. genom att 

några av personalen kommer att gå en kurs i ämnet under två terminer. Eftermiddagen 

avslutade vi i St Hammars kyrka där Martin Haksten med kompband bjöd in till Spirited 

music med musik av Bob Dylan och Stevie Wonder.  
 

Födelsedagsfest  

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

Tidsåtgång: 30 tim fördelat på fyra personer 

Vem leder: Gunnel Kihlgren, Eva Odeberger, Susanna Ärlelid (hösten -18) samt husmor. Vi 

har en grupp ideella som är här och dukar, serverar, är behjälpliga vid var sitt bord samt vid 

avdukning och diskning. Ovärderlig hjälp för såväl jubilarer som anställda. 

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

Hur har det gått: Förberedelser med dukning tillsammans med ideella som är involverade i 

middagen som värdar och tar ansvar för var sitt bord. Uppskattad underhållning av Martin och 

Pernilla. Att de i arbetslaget som har möjlighet kommer in och sjunger för jubilarerna är ett 

trevligt inslag Många tacksamma kommentarer när gästerna går. De har blivit sedda, 

uppmärksammade och fått var sin ros med sig hem. De ideella känner sig delaktiga och 

värdefulla vid dessa tillfällen och är en ovärderlig resurs i vår församling. Utvärderingen där 

alla inblandade direkt efter är mycket värdefull.   
 

Andakter/mässor på Omtanken hus 

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. av ålder eller fysiska hinder. När de inte kan 

komma till kyrkan får vi komma till dem.   

Tidsåtgång: Var tredje vecka, genomförande ca 1 h/gång, förberedelse ca 1 h/gång  

Vem leder: Susanna Ärlelid, Niklas Dreisig och Pernilla Cederblad 

Hur har det gått: Andakterna och mässorna är uppskattade av de boende på Omtankens hus. 

Antalet varierar från gång till gång. Mycket beror givetvis på måendet hos de som bor där. 

Några är väldigt pigga och kan delta aktivt medan andra sitter med och ”bara” lyssnar vid 

andakterna/mässorna. Det är alltid med någon från personalen på andakterna.  
 

Andakt på Postiljonen 

Mål: Andakter för de som inte kan komma till kyrkan 

Tidsåtgång: 3x8 tim 

Vem leder: Gunnel Kihlgren och Pernilla Cederblad 

Vem deltar: De som antingen bor på Postiljonen eller de som deltar i Dagverksamheten 

Hur har det gått: Det är en populär verksamhet, där deltagarna blir fler och fler. Mycket 

sång och musik och enklare andakt och samtal om de kyrkliga högtiderna och bibliska texter. 
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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. Träffas varje vecka i Café Oliv varje 

vecka.  
 

Bibliska trädgården, visningar/musikcafé 

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: Susann Persson  

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

skolklasser.  

Hur det har gått: En solig och varm försommar och sommar lockade många till 

verksamheten där orangeriet med caféköket underlättat arbetet. Torsdagsklubben flyttade ut 

hit i juni och de tre musikcaféerna var mycket välbesökta. Mässa i det fria på pingstdagen och 

ekumenisk gudstjänst midsommardagen liksom flera av onsdagarnas morgonmässor firades i 

trädgården.  

Kyrkkaffe serverades i orangeriet under allhelgonahelgen.  10 ideella hjälper till med 

kaffeservering när vi har verksamhet.  

  
Hyllning till Lill-Babs, ett av tre musikcaféprogram. Ideella serverar kaffe när Taube tolkas 
 

Torsdagsklubben 

Mål: Erbjuda en öppen mötesplats för dagledning 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, oftast, musikunderhållning samt fjärde 

gången läser vi ett kapitel i Det är mycket man inte måste av Thomas Sjödin, och diskuterar 

det lästa.  

Tidsåtgång: 4 tim/gång, förutom vid soppluncherna; då är det 6 tim 

Vem leder: Gunnel Kihlgren, och från 1 september Susanna Ärlelid och husmor. När det är 

sopplunch kommer även en grupp ideella som ansvarar för dukning, servering, utplockning 

och diskning tillsammans med husmor. 



9 

Hur har det gått: Det har gått bra. Det har vuxit fram en ”stammis” grupp som är trogna 

varje vecka oberoende på vilket program det är. Sedan har vi några som kommer då och då. 

Vi brukar var ca 7-20 deltagare. Musikprogrammen är ofta populära och ”drar” mer deltagare. 

Antalet män har ökat.  
 

Sorgegrupp 

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

livet för den som mist någon. 

Tidsåtgång: En sorgegrupp har genomförts under hösten 2018 som fortsätter under 2019; 5 

träffar under hösten och 3 under våren. 

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 

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

erfarenhet av svår förlust. 
 

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: Helena Sköldin hoppar in vid behov med stöttning och hjälp under vårterminen, 

men verksamheten vilar mestadels på ideella. Fr.o.m. 1 september är Susanna Ärlelid varje 

vecka 4 tim/gång. Öppet varje tisdag 15-17. Inlämning av kläder under kontorstid i Kyrkans 

hus. 

Vem leder: Kerstin Johannesson och vid behov tar hon hjälp av Helena Sköldin. Fr.o.m. 1 

september är Susanna Ärlelid samordnare.  

Vem deltar: Nyanlända och nysvenskar  

Hur har det gått: 

Det är i dag ett 10-tal damer som enligt schema turas om att bemanna Klädkällaren. De 

kommer en timma tidigare på tisdagarna för att hinna packa upp och sortera, vid behov har vi 

lagt in extra arbetspass för att göra i ordning.  

Allt fungerar bra. Sedan har ett Språkcafé öppnats och bemannas av husmor Britt-Marie 

Ahlqvist samt 4-5 frivilliga som sitter med och pratar svenska med de nyanlända varje vecka.  

Hur har det gått under hösten 2018: 

Det har varit en bra höst. Vi har en fast stomme med nyanlända som oftast kommer varje 

vecka. Det varierar hur många som kommer till Klädkällaren och Samtalscaféet, allt från 15-

30 personer. Vi har sett en liten nedgång av antal besökare. Detta tror vi beror på att många 

har varit i kommunens etablerings så länge att de nu har börjar arbeta på en så kallad extra 

tjänst. När de arbetar har de inte möjlighet att komma hit pga. att de inte har slutat arbeta när 

vi stänger. En del går också i skolan fram till kl. 16.30 och hinner därför inte hit innan vi 

stänger.  

Näsetborna är otroligt generösa givare och vi får in mycket fina kläder, skor etc. Det har 

aldrig varit brist på kläder.  

Totalt är det 22 ideella medarbetare engagerade i denna verksamhet. Många ideella 

medarbetare har tillkommit under terminen vilket är väldigt kul. Två ideella medarbetare 

bemannar Klädkällaren varje vecka. I Samtalscaféet finns varje vecka två ideella medarbetare 

uppsatta för att bemanna samtalscaféet men det kommer i princip alltid några fler ideella, som 

inte är schemalagda, som är med och samtalar för att de tycker att det är så trevligt att komma 
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dit. Vi har även haft två möten under hösten där vi träffas alla för att utvärdera, titta framåt 

och lägga ett bemanningsschema för en period framåt. Under hösten har även Mostafa Chekh 

Moustafa (nyanländ från Syrien 2014) gått över från att vara ideell i samtalscaféet till att vara 

anställd som Brobyggare. Det är Sensus studieförbund som står för anställningen men det är 

ett projekt som genomförs i samarbete mellan Lunds stift och Sensus studieförbund region 

Skåne-Blekinge. Mostafas roll är att vara en språktolk och en kulturtolk i församlingens 

diakonala integrationsarbete. Under hösten hade vi även en kvinna som arbetstränade i 

Klädkällaren. Från början 1h/veckan som utökades till att bli som längst 3 tim/veckan innan 

hon slutade.  

Karwan Tofik, anställd som Brobyggare på Lunds stift har under hösten besökt oss vid några 

tillfällen. Han arbetar med att främja och inspirera församlingarna i arbetet med nyanlända.       
 

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 6 gånger om året plus planering mm, vilket är ca:40 

arbetstimmar per år.  

Vem leder: Ida Eklund  

Vem deltar: kyrkvärdar  

Hur har det gått: Under året har kyrkvärdsgruppen haft sex träffar. Det har dels varit möten 

där vi pratat om kyrkvärdsskapet dels mer tematiska träffar. Vi har till exempel haft röst och 

talvård, haft bibelstudium om evangelisten Markus samt julevangeliet och gjort studiebesök i 

S:t Petri kyrka i Malmö. 
 

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 2 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 upptäckte att flera vuxna började fråga om ”En dansk, en svensk och en 

Bastian”. När vi berättade sa de flesta att de också ville närvara vid en sådan guidning. Vi 

valde att göra en guidning på våren och en på hösten. Det kom ca 40 personer till varje 

guidning. Vi fick goda recensioner från våra besökare. Det var t.o.m. en man som hörde av sig 

till tidningen ”Hallå”: I tidningen stod det: ”Fantastiskt trevligt, väldigt positivt överraskad.” 

Ola Fredgardh efter att ha lyssnat på historien om häradsprosten Bastians spännande liv i 

Håslöv på 1600-talet, ett arrangemang av Höllvikens församling. 
 

 

Barn och familj 

Rytmikgrupper 

6 grupper vt och 5 grupper ht  

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

Tidsåtgång: 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. 2018 blir tidsåtgången: 395 timmar  

Vem leder: Alexandra Frid Giertz och Helena Nordström under vt 17 och Alexandra Frid 

Giertz och Anna-Kajsa Holmberg ht-17  

Vem deltar: Föräldralediga mammor och pappor med sina barn i åldrarna 0-2 år.  
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Hur det har gått: Det är många i vår församling och även personer från andra församlingar 

som vill ingå i våra rytmikgrupper. Det är roligt. Våren 2018 tog vi in Helena Nordström som 

parallellt med Alexandra hade rytmikgrupper. Det var många som uppskattade att vi 

ansträngde oss för att ta emot fler föräldrar och barn. Under hösten hade Anna-Kajsa 

Holmberg anställts så då valde Alexandra och Anna-Kajsa att arbeta tillsammans med 

rytmiken. Det blev en helt annan kvalitet på rytmikstunderna, det blev enklare att ”fånga” 

barnen och föräldrarna, att få fokus och skapa magi. Vi fick väldigt mycket beröm och 

föräldrarna påpekade ofta att det var en hög klass på rytmiken. Dessvärre arbetar inte Anna-

Kajsa kvar och eftersom en ny pedagog börjar till sommaren 2019. Under vårterminen valde 

vi att ha en traditionell avslutning i Bibliska trädgården men under hösten bestämde vi oss för 

att prova att lägga avslutningen under en söndag för att locka babyrytmikare till en gudstjänst 

med stora och små. Detta koncept kommer vi prova fler gånger. 

 
 

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.  

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

Vem leder: Karin Hellander första delen av vt, Anna-Kajsa Holmberg andra delen av vt och 

ht.  

Vem deltar: Föräldrar, små barn och äldre syskon. En öppen grupp.  

När: Tisdagar 09:00-12:00 och torsdagar 09:00-12:00 

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. 
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Föräldrafrukost 

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 och Ida Eklund  

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

Hur har det gått: Tanken är att mötas i det lite mindre forumet för att skapa ett tryggt 

samtalsklimat, ca 20 deltagare. Det har gått bra och varit väldigt uppskattat av dem som 

kommit.  
 

Familjegudstjänster 

Ansvarig Ida Eklund  

Innehåll: Gudstjänster och mässor för stora och små med tillhörande kyrkluncher.  

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

barnfamiljer.  

Hur har det gått: Det har varit ett ökande antal deltagare generellt sätt. Det är också stor 

skillnad mellan gångerna. Vi dopfesten då dopänglarna delades ut var vi ca 170 personer. Då 

vi inte har barnkör eller något extra kan det komma runt 50 personer. Kyrklunchen är ett 

mycket bra tillfälle att mingla med föräldrar vars barn är knutna till vår verksamhet.  
 

Andakt och mässa med Arken  

Ansvarig: Ida Eklund  

Antal: Ca 20 st barn och vuxna från Arken  

Tanke: Att ge barnen bibelberättelser och kristen undervisning i anpassad form och bygga 

broar mellan församlingen och förskolan  

Tid: Andakt varje torsdag 9:30 och mässa sista torsdagen i månaden.  

Hur har det gått: Under 2018 har vi börjat vara i kyrkan istället för i Arkens andaktsrum. 

Detta uppskattas av barnen som då får en liten utflykt. Under hösten övergick vi från att 

berätta bibelberättelser till att arbeta utifrån Svenska kyrkans tema för söndagen. Detta har 

fungerat bra och gett lite variation på andakterna. Varje andakt innehåller sång, ljuständning, 

Gud som haver och någon berättelse eller liten predikan. 
 

Sångstund på Arken  

Syfte och mål: Att stärka kontakten mellan församlingen och förskolan. Ge barnen möjlighet 

till musik med församlingens musiker för att både få sång och rytm av en utbildad musiker. 

Genom detta ökar förhoppningsvis chansen att senare ta steget och börja i någon av våra 

barnkörer. 

Tid: 30 min sång per gång  

Vem leder: Pernilla Cederblad 

Vem deltar: Främst de större barnen på Arken. Från ca 3 år och uppåt. Ibland hänger de 

yngre barnen med och då anpassar Pernilla stunden så att det ska passa för de som närvarar. 

Hur har det gått: Under våren 2018 har vi träffats varannan eller var tredje vecka. Ca 8 

tillfällen. Vi har provat olika tider men har kommit fram till att vi till våren 2019 kommer att 

ha sångstunderna varannan torsdag kl 9.30 - 10.00. 
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Jul- och påskspel  

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: Vi erbjöd 3 föreställningar per dag under tre dagar i v. 49 plus en öppen 

kvällsföreställning. Eftersom vi inte under våren hade en pedagog som ansvarade för 

påskspelet valde vi att inte ha något påskspel våren 2018. Vi la i stället allt krut på 

påskvisningar som blev välbesökta. Både julspel och påskspel kräver en hel del ommöblering. 

Påskspelet ”låser” också Kyrkans hus övriga verksamheter eftersom vi möblerar om i stort 

sett hela huset förutom expeditionen.  

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

deltog liksom viss administrativ personal och vaktmästare.  

Vem deltar: Julspelet: Föräldrar och barn i öppna verksamheten och rytmikgrupperna i 

församlingen. Inbjudan till Höllvikens förskolor. En öppen föreställning för allmänheten.  

Hur det har gått: 2018 bestämde vi att det var dags att göra ett nytt julspel. Vi beskrev 

återigen julevangeliet men ur en annan synvinkel. Det blev uppskattat av både barn och vuxna 

eftersom många kände igen vissa låtar och kunde leva sig in i dramat. Kanske även känna 

sympati med trötta Lydia, julspelets huvudkaraktär, som var så trött. Vi har återigen fått ett 

fantastiskt gensvar och översvallande recensioner. Vi räknar med att cirka 600 barn och vuxna 

sett julspelet under adventsveckan 2018.  

 
Påskspel 

 

Påskvisningar/Krubbvisningar  

Mål: Att nå yngre barn med jul- och påskberättelserna och hjälpa dem att känna sig hemma i 

kyrkobyggnaden.  

Tidsåtgång: 2 x 66 h.  

Vem leder: Ida Eklund  

Vem deltar: Barn från 5 år upp till årskurs 2.  

Hur det har gått: Under påsken höll Ida i påskvisningar som lockade ungefär 200-250 barn. 

Dessa var mycket uppskattade. Under julen har behovet av krubbvisningar minskat eftersom 

vi numera bjuder in alla förskolor och skolor till vårt julspel. Krubbvisningar ordnas därmed 

endast på förfrågan. 
 

Kyrkturer  

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

kyrkor.  
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Tidsåtgång: 5 timmar per tur 5 st turer – 25 timmar  

Ansvarig: Alexandra Frid Giertz. Guidar gjorde även Ida Eklund, Anna-Kajsa Holmberg och 

Pernilla Cederblad. 

Vem deltar: Eleverna i tredje klass  

Hur har det gått: Vi hade 5 kyrkturer med i genomsnitt 50 barn på varje, från 

Ängdalaskolan, Ljungenskolan, Stora Hammar skola och Sandeplanskolan. Vi har valt att 

modifiera kyrkturerna något. Förut gick turerna förbi Kämpinge kyrkplats, vidare till Håslöv 

och sedan till Stora Hammars gamla kyrka. Eftersom alla andraklassare i församlingen bjuds 

ut till Håslövs kyrka, ”En svensk, en dansk och Bastian” har vi valt att inte inkludera Håslövs 

kyrka i kyrkturerna istället startar turen i Stora Hammars kyrka - Kämpinge kyrkplats - Rängs 

kyrka och slutligen Stora Hammars gamla kyrka. Vi hinner med att prata om allt från 

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

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  

Hur har det gått: Vi fick möta 4 stycken klasser. Detta var en helt ny verksamhet våren 2018 

och det var väldigt roligt att få träffa barnen och se hur de reagerade när de fick veta vem 

Bastian var. Vi upptäckte att de tyckte att det var intressant, roligt, spännande och ibland lite 

läskigt. Det uppstod flera engagerade samtal om krig. Var är det krig idag? Hur är det att fly 

från ett krig? Är det konstigt att tänka att det har varit krig här där vi bor? De fick i uppgift att 

rita teckningar till oss och efter ca en vecka så fick vi tjocka kuvert med fina teckningar.  
 

Skolbesök på förfrågan 

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

Tidsåtgång: varierande 

Vem leder: Ida Eklund med hjälp av kollegor 

Vem deltar: Barn från förskola upp till årskurs 6. Under året ca 100-200 barn 

Hur det har gått: Under året hör lärare 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.   
 

 

Konfirmander och ungdomar  
Ett långsiktigt arbete med konfirmander har gett resultat och församlingen har 2018 55 % 

konfirmander. Numerärt har vi nu nått ”all time high” där vi under hösten 2018 hade 147 

anmälda i våra grupper (2018-2019).  

Även om det kommer att bli vissa avhopp under resans gång har vi nu närmare 70% som 

konfirmeras 2019 men påbörjat tiden 2018.  

Grupperna som äger rum under sommaren är fortfarande de mest populära tillsammans med 

resegruppen. Vi bedömer inte att församlingen 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.  
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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.  

2018 erbjöd vi följande grupper: Långläger 1 (musik), Långläger 2, Långläger 3 (augusti) 

Resegrupp (vardagsgrupp som i mars 2019 åker till Berlin) och Rollspelgrupp. Nytt för i år 

var att man hade möjlighet att anmäla sig redan på kvällen. Fördelen med det var att alla kan 

se vilket stort tryck det är till vissa grupper och inser att man kanske inte kan få den grupp 

man helst vill ha.Resegruppen blev förutom Långlägren de populära alternativen.  

I januari samlade vi alla konfirmander i församlingen till en dag med temat 

”Medmänsklighet”. En inspirerande föreläsning med Jonas Helgesson där han berättade om 

sitt liv som CP-skadad inledde dagen, därefter blev det reflektioner och lek innan dagen 

avslutades med mässa i Stora Hammars kyrka.  
 

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. 
 

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 konfirmerades 2018: 

 Konfa på 12 gånger 

 Resegrupp 

 Rollspelsgrupp 

 Sommar hemmagrupp 

 Långläger 1 

 Långläger 2 

 Långläger musik 
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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: Ami Hall och Victoria Björck Karlsson  

Vem deltar: Våren 2018 konfirmerades 3 st rollspelsgruppen. Hösten 2018 är det 5 

rollspelskonfirmander.  

Hur det har gått: Rollspelsgruppen är fortsatt kopplad till Lunds stifts projekt ”Konfirmation 

på nya arenor” vilket innebär att vi har haft möjlighet att få dispens från vissa av 

konfirmandriktlinjerna. Eftersom det vissa år varit svårt att få till stånd en rollspelsgrupp ville 

vi hitta ett sätt där vi kunde koppla rollspelskonfirmanderna närmare vår rollspelsförening 

Fenixflamman och på så sätt säkerställa att det blir en konfirmandgrupp även om antalet 

ungdomar är under 6 personer. Hösten 2016 hade vi endast 2 anmälda till rollspelsgruppen 

och vi fick möjlighet att se om det fungerar. Vinsterna är att ungdomarna direkt får 

gemenskapen i Fenixflamman och blir aktiva där. Ungdomarna växer i ansvar och inspireras 

att bli kreativa och engagerade. Vi har också samarbete med Skänninge församling och 

Västerviks församling i Linköpings stift, genom våra gemensamma läger. I rollspelsgruppen 

görs också hembesök hos samtliga familjer för att berätta om rollspelspedagogiken och vad 

rollspel innebär. Detta är uppskattat och har gett många spännande samtal och möten.  
 

Konfirmandgrupp resegruppen 

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

Att arbeta med tema medmänsklighet och jobba mot rasism. 

Resa till Berlin med besök på bl.a Sachsenhausen  

Vem leder: Ami Hall och Victoria Björck Karlsson  

Vem deltar: Våren 2018 konfirmerades 23 st. 

Hur det har gått: Träffades varannan onsdag då man förutom undervisning och samtal också 

firade Missa Brevis.  En spretig grupp som det tog lång tid att få sammanhållning i. Resan till 

Berlin i mars 2018 blev en verklig höjdpunkt. Besöket på Sachsenhausen och en intressant 

och givande guidning av Berlin, där vår lokalguide Eva som berättade mycket om 

efterkrigstiden och den delade staden vilket gav många tankar och funderingar kring dagens 

Europa.  

Tankar för framtiden: Att inför kommande år lägga resan redan på hösten, för att på så sätt 

använda de erfarenheter och tankar besöket ger som underlag för konfirmandåret.  
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Resegruppen med en fot i VästBerlin och en fot i Östberlin 
 

Långläger - Ivögården  

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: Ami Hall, Viktoria Björk Karlsson, Felix Illi  

Vem deltar: Konfirmander 28 stycken, 6 unga ledare.  

Hur det har gått 2018: En stor grupp ungdomar, en varm sommar, VM i fotboll och allt på 

fina Ivögården och dess fantastiska personal med Petter i spetsen gjorde det till ett intensivt, 

roligt och inspirerande läger. Att konfirmandtiden uppskattades anas när många ungdomar vill 

gå med i kommande års ledarkår.  

Det är dock bekymmersamt med föräldrar som inte informerar ledare om ungdomarnas status. 

Bland annat hade vi en ungdom som under ett år gått i behandling för sin anorexia utan att 

berätta detta, vilket naturligtvis påverkade konfirmanden men också hennes kamrater.  
 

Sommar hemma grupp med 4 dagars lägervistelse och 2 veckors hemmaläsning.  

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: 

Vem leder. Gunnel Kihlgren , Susann Persson, Under lägret Sebastian Wahlberg. 3 unga 

ledare.   

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

hemmaläsning.  
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Hur har det gått:12 konfirmander var på Örestrand norr om Höganäs. Sliten gård som 

väntade på nedläggning. Bra att kunna utnyttja det som finns på hemmaplan i Kyrkans hus 

och närheten till St Hammars kyrka. Med cykel kunde konfirmanderna besöka både Rängs 

och St Hammars gamla kyrka.  

 
Morgonandakt för sommarhemma gruppen vid frälsarkransen St Hammars kyrkogård 
 

Långlägergrupp – sångprofil konfirmander 2018 

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 Ida Eklund, pedagog Anna-Kajsa Holmberg  

Vem deltar: 17 konfirmander, unga ledare och personal.  

Hur har det gått 2018: Det var en väldigt trevlig och inspirerande grupp ungdomar som hade 

ett fantastiskt läger på Ivögården i augusti. Många av ungdomarna fortsatte också i 

ungdomskören och ledarkåren under hösten. Gruppen var med på luciagudstjänsterna 

tillsammans med ungdomskörerna. De ideella ungdomsledare som deltog har vuxit, utvecklats 

och haft mycket roligt. 
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Ledarkåren  

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

Tidsåtgång: Se tidsbudget.  

Vem leder: Ami Hall 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 och ökat upp antalet platser p.g.a. stor efterfrågan. Eftersom vi 

nu är 25 stycken ungdomar från Höllviken fortsätter vi att själva organisera och leda 

ledarkåren.  

Vi har också under hösten haft en upptaktsträff med konfirmandteamet, där vi förutom att lära 

känna varandra fick möjlighet att sitta ner i respektive grupp för att planera sin 

konfirmandgrupp. Vi hoppas att det ska ge både anställda och unga ledare en bra start på sin 

konfirmandgrupp. 

Tanken för framtiden är att se över upplägget med ledarkåren.   

 

Seniorledarkåren  

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

engagemang i våra aktiviteter.  

Tidsåtgång: Se tidsbudget.  

Vem leder: Ami Hall 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.  

Under våren 2019 har vi bjudit in seniorledarkåren till en dag med Rebecca Anserud där vi 

pratar om psykisk ohälsa. 

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

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

Mål: Att vara en bro även till konfirmandföräldrarna. Att visa på hur vi bedriver 

konfirmandverksamhet idag. Att vara ett forum för tankar, funderingar och gemenskap för en 

åldersgrupp vi sällan når i kyrkan.  

Under 2018 blev det ingen föräldragrupp 
 

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 14 på lördagen till kl 13 på 

söndagen med övernattning i Kyrkans hus och deltagande i söndagens mässa.  

2 st lägerhelger tillsammans med andra rollspelande konfirmander och ungdomar från andra 

församlingar och stift.  

Vem leder: Ami Hall, 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: 

2018 var Fenixflammans jubileumsår, vilket uppmärksammades genom en jubileumshelg 4-6 

april. För 10 år sedan spirade Fenixflamman, ur församlingens första konfirmandgrupp med 

rollspelsinriktning. Helgen 6-8 april firade vi jubileum. Det blev en härlig helg där nya och 

gamla medlemmar rollspelade, firade mässa och förstås delade minnen och upplevelser. Efter 

söndagens ”Fenixgudstjänst” blev det lunch med prisutdelning i bästa Oscarsanda och många 

passade på att berätta om vad Fenixflamman har betytt för dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Golem har åter vaknat, Fenixflammans 10-års jubileum 

Vem kan bättre än Sigrid Nikka sammanfatta vad Fenixflamman är? 

Fenixar – kan ni tänka er att vi är här?  
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Att vår förening, så många lajv, rollspel och Maffiarundor senare, är tio år gammal. Att vår 

konfirmandförening snart kommer vara konfirmand själv.   

                      Vem trodde att vi skulle vara här. Att vi, till och med 

fått vår första andra-generations Fenix. Vem trodde vi skulle få sitta här tillsammans, just vi, 

just här, just nu.                         Tio år senare. 

Jag tror inte det går att understryka hur mycket Fenix gjort. Hur mycket mer Fenix är. Hur 

mycket större.  

Hur många blyga kids i konfirmandåldern som kommit hit och växt upp till självsäkra ledare. 

Som kommit hit i känslan att det inte finns någon plats för dem, och för första gången hittat 

hem. Som kom hit i ensamhet och blev mötta. Som de är. Utan masker och roller.  

Tolkien skrev om den förlorade kungen; ”Inte allt som är guld måste glittra, inte alla som 

vandrar går vill. Gammal styrka skall inte förvittra, djupa rötter når frost inte till. Upp ur 

askan skall flammorna spela, ett ljus skingra skuggorna än. Det svärd som var brutet skall 

helas, och en kronlös bli konung igen” 

Och vilka andra kunde det stämma in bättre på.  

Allt är inte som det ser ut. Ett pack vilsna ungdomar kan, när de för första gången få chansen, 

visa hur målmedvetna, smarta och tuffa de är och skapa mer episka upplevelser än man kan 

förställa sig. Och när vi byggt upp oss tillsammans, då kan ingen fälla oss. Och ur allt de sa 

att vi var ska vi resa oss högre och högre, för evigt sträckandes mot himlen, större mål, högre 

planer, svindlande höjder. 

I mörkret finns ett ljus och det, det är ni. Det är ni och all den oändliga kärlek ni har gett er 

själva och varandra. För den som var bruten ska inse att den aldrig var bruten utan perfekt 

som den var.  Denna förening är så mycket mer än någon kan förstå. Tack vare er.  

Ni som rest er om och om igen och när ni väl rest er inte stannat där utan fattat andra handen 

och hjälpt dem med. Dragit upp dem från djupet. Ni som aldrig slutat kramats, slutat kämpa, 

slutat vilja. Ni som, var ni än kom ifrån och vilka ni än är, vågade.   

Och ur askan spred Fenixen sina vingar och flög.   

Det hade varit en ära att få spendera ett enda liv med er. Och jag är så oerhört, obegripligt 

och obeskrivligt tacksam för att istället ha fått spendera otaliga, och vänta på otaliga fler. 

                        För tillsammans har vi slagits mot nazister och 

sexister. Vi har bekämpat ondska bortom och inom vår värld. Vi har gått den smala vägen 

och vi har kämpat mot alla mörkrets krafter.  

Både i våra rollspel och i verkliga livet.  

Tack för att jag får vara en del av denna förening. Tack för att ni finns. Tack för alla kramar 

och alla tårar, alla skratt och all tacos. Alla rollspel och alla lajv. Tack för att vi, som Ami en 

gång sa, varje helg får göra ett liv på endaste dag.  

Tack! 

Det finns inget mer att säga. 

Så som vanligt. 

All tagg – all kärlek.  
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Under höstlovet åkt 15 ungdomar och ledare tillsammans med prästen Mikael Eriksson på en 

studieresa till Prag där vi fick möjlighet att dela och tala tro och liv, besöka platser vi bara 

tidigare besökt i fantasins värld. Det var en oförglömlig och helt fantastisk resa som kommer 

att finnas med oss under lång tid. Felix Illi skrev efter resan: 

Det som gjort starkast intryck på mig har nog varit staden Prag i sin helhet, att verkligen få 

ta in staden och dess arkitektur, få höra historierna om varje korsning, varje byggnad och 

varje bro har varit en fantastiskt spännande upplevelse. Men självklart har även besöket till 

koncentrationslägret satt sina spår, jag har besökt andra läger tidigare och obehaget finns 

alltid i mitt bröst när jag väl är där. Men trots obehag, sorg och ilska så är det med endast en 

sak jag går därifrån med…  

Det är hopp, ett hopp om en framtid där människan och samhället gör bättre än så, hopp om 

att vi vet bättre och värnar om varandra och allas lika värde.  

Jag arbetar för tillfället med barn i 10–12 års åldern och denna resa har kanske snarare varit 

en rejäl påminnelse om vikten av att arbeta för och verka för att sprida kärlek, trygghet och 

vänlighet i världen. Inom en snar framtid hoppas jag att jag jobbar som församlingspedagog, 

och jag känner att denna resa verkligen hjälpt mig i mitt nuvarande och framtida yrke. Att få 

dela samtal om livet, ondska, glädje, intressen och allt där emellan är vad jag tror skapar 

goda relationer mellan människor. 

 
                                                                           Besök på Karlsteins slott- oktober 2018 

Året har också innehållit vårt traditionella trettonhelgsläger i Kyrkans hus med 65 deltagare 

med gäster från Skänninge och Västervik, Lajv under Kristihimmelfärdshelgen utanför 

Skillingaryd och Konvent i Skänninge i oktober.  

En viss nergång av antalet deltagare på rollspelshelgerna kunde märkas i slutet av året. Det är 

förnärvarande en generationsväxling i Fenixflamman och vi jobbar hårt med att hitta vägar för 

att de nya unga Fenixarna ska våga ta sin plats.  

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.  
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Hängkvällar  

Mål: En kreativ och intellektuell mötesplats för ungdomar, främst för medlemmar i 

Fenixflamman.  

Tidsåtgång: Se tidsbudget.  

Vem leder: Ami Hall  

Vem deltar: Ungdomar främst från Fenixflamman  

Hur det har gått: Träffas varannan tisdagskväll mellan kl. 17-21  under våren. Efter ett 

stormöte med Fenix beslöts att vi skulle träffas varje tisdag under hösten och ansvaret för 

kvällen skulle delas upp på alla. Dessvärre höll intresset bara i sig framåt höstlovet. Vilket 

gjorde att vi bestämde att lägga ner de regelbundna hängkvällarna under våren 2019 och boka 

in träffar när behov finns, såsom sykvällar inför lajv eller planering inför rollspelshelg.  
 

Tjejgruppen  

Mål: En fristad och ett tryggt forum där unga tjejer kan få ta plats och föra ett fritt och öppet 

samtal om liv och tro.  

Tidsåtgång: 5 tim/varannan vecka  

Vem leder: Ami Hall och Victoria Björck Karlsson.  

Vem deltar: Tjejer 15-17 år (7 st våren 2018, 4 st hösten 2018)  

Hur det har gått: Tjejgruppen har varit mycket uppskattad och behövd. Vi träffas 3 timmar 

varannan vecka där vi får tillfälle att i ett öppet och tryggt sammanhang diskutera livets 

frågor. Dock märkte vi under hösten 2018 att det var svårt att få till en bra tid att träffas. Det 

har gjort att vi under våren 2019 lägger tjejgruppen på is och jobbar på att hitta ett annat 

forum för träffar med tje 
 

Killgruppen ht-18 

Killgruppen startade under ht-2018 med anledning av att flera ungdomar, engagerade i 

församlingens olika verksamheter, uttryckt en önskan om en killgrupp. 

Under höstterminen har vi som mest varit fem stycken deltagare och eftersom gruppens syfte 

dels är att skapa ett forum där unga män kan hitta en plattform där dom blir lyssnade på och 

tagna på allvar så anser vi att gruppen inte ska vara mycket större. Målet är också till viss del 

att skapa en trygghet och en fast punkt i tillvaron med äldre vuxna män (anställda) som visar 

på hur man kan vara man.  

Den egna vägen till manlighet för de engagerade anställda är avgörande för killgruppens 

utformning och utveckling. Här krävs viss egen reflektion, öppenhet och mogen avvägning i 

vad som delas i gruppen. 

Deltagarna uttrycker att dom i killgruppen hittat en plattform där dom fritt kan reflektera, tänka 

högt utan kritik samt finna gemenskap och trygghet. I detta avseende får vi säga att killgruppen 

väl fyller sin funktion. 

Ambitionerna framåt är att fortsätta som tidigare fast med ändringen att vi avser ha fasta teman 

från gång till gång. Dessa teman är tänkta att komma från gruppens deltagare snarare än från 

ansvariga. Detta för att träffarna ska behålla sin relevans för just deltagarna.  

Gruppen träffas mellan 18.00 och 20.00 på udda tisdagar.  

Tidsåtgången är ca 4 timmar varannan vecka i allt. Ansvariga är Niklas Dreisig och Martin 

Haksten. 

Gruppen leds av Niklas Dreisig och Martin Haksten 
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Musikverksamhet 
Ny orgel i Stora Hammars kyrka 

Musikverksamheten har 2018 naturligtvis präglats av den nybyggda orgeln i Stora Hammars 

kyrka. Nygammal är kanske en bättre benämning eftersom piporna är återanvända från en 

amerikansk orgel från 1897. Orgeln är unik i sitt slag i Sverige, (bland annat är det den enda 

orgeln i stiftet som har Chimes, rörklockor), och sätter Höllvikens församling på kartan även i 

orgelhänseende. Som instrument har den förändrat både gudstjänstmusik och 

konsertverksamhet, och många har kommit från hela regionen för att lyssna på den. Orgeln 

invigdes under en festivalvecka i slutet av april med sammanlagt åtta konserter och två 

gudstjänster, och kommer att tjäna församlingen ytterst väl.   
 

 
 

Barnkörerna 

Joykids / 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: 150 h/år  

Vem leder: Pernilla Cederblad och Alexandra Frid Giertz  

Vem deltar: Barn i ålder 6–8 år under våren 2018 och 6-9 år under hösten 2018. 

Gruppen träffas: Tisdagar kl 16.00-16.45 under våren 2018 och tisdagar kl 16.30-17.15 

under hösten 2018. 

Hur det har gått: Våren inleddes med ett lyckat körläger på Höllvikstrand i samarbete med 

EFS. Fredag till söndag 19-21 januari med sång på söndagens mässa i St Hammars kyrka. 

Inför hösten 2018 bytte kören namn från Joykids till Första Mosekören. Vi ändrade också på 

åldersindelningen inför hösten för att inte tappa de äldsta barnen. Det har fungerat fint även 

om åldersindelningen alltid är ett ämne för fortsatt utvärdering. Kören har växt till antalet och 

har under hösten 2018 fördubblats. Under hösten 2018 har vi varit runt 35 st i Första 

Mosekören vilket känns jättekul. Återkommande varje termin/ år är att de medverkar på våra 

mässor och gudstjänster för stora och små, Dopfester, 1:a Advent och Lusseafton. Under 

våren 2018 hade vi för andra året i rad en storsatsning med musikalen Jesus Christ Superstar i 

Håslöv kyrka där flera i kören medverkade och som sommaravslutning gjorde vi 

minimusikalen Grinden av Börje Ring i Räng kyrka. Korvgrillning efteråt blev ett lyckat 

koncept. Ett ganska stort gäng sjöng också på Samling vid krubban på julafton. Under hösten 
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hade vi en kontraktsdag i Hököpinge kyrka tillsammans med Dan Bornemark, som avslutades 

med en konsert. Det blev en lyckad dag. Stor uppslutning från vår församling men liten 

uppslutning från de andra församlingarna. Höstterminen avslutades med extra peppning inför 

den TV-inspelning som kommer att gå av stapeln i februari 2019. 
 

Singkids / 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: 150 h/år  

Vem leder: Pernilla Cederblad och Alexandra Frid Giertz 

Vem deltar: Under våren 2018 barn i ålder 8-9 år och under hösten 2018 barn i ålder 10-13 

år. 

Gruppen träffas: Våren 2018 tisdagar kl 17.00 - 17.45 och hösten 2018 på tisdagar kl 17.30-

18.15. 

Hur har det gått: Våren inleddes med ett lyckat körläger på Höllvikstrand i samarbete med 

EFS. Fredag till söndag 19-21 januari med sång på söndagens mässa i Stora Hammars kyrka. 

Under hösten 2018 har det varit drygt 10 medlemmar och under våren några färre. Inför 

höststarten bytte kören namn till Andra Mosekören. Återkommande varje termin/ år är att de 

medverkar på våra mässor och gudstjänster för stora och små, Dopfester, 1:a Advent och 

Lusseafton. Flera körmedlemmar har medverkat både i kören och som solister. Under våren 

2018 hade vi för andra året i rad en storsatsning med musikalen Jesus Christ Superstar i 

Håslöv kyrka där flera i kören medverkade och som sommaravslutning gjorde vi 

minimusikalen Grinden av Börje Ring i Räng kyrka. Korvgrillning efteråt blev ett lyckat 

koncept. Flera sjöng också på Samling vid krubban på julafton. Under hösten hade vi en 

kontraktsdag i Hököpinge kyrka tillsammans med Dan Bornemark, som avslutades med en 

konsert. Det blev en lyckad dag. Stor uppslutning från vår församling men liten uppslutning 

från de andra församlingarna. Andra Mosekören hade en egen Ljuskonsert som avslutning på 

höstterminen i Cikoriasalen. Det blev en mycket fin och stämningsfull kväll. Höstterminen 

avslutades också med lite extra peppning inför den TV-inspelning som kommer att gå av 

stapeln i februari 2019. 
 

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: 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 

Hur det har gått: Det är en växande grupp. Varje vecka kommer ca 45 och sjunger men det 

är över 60 stycken på maillistan. Både kvinnor och män. Det har varit ett händelserikt år. 

Vårens projekt var Jesus Christ Superstar, Inspirationsdag i Svedala med Elinor Fryklund 

tillsammans med Svedala församlings kör Carpe Diem, Festgudstjänst med invigning av vår 

nya orgel i Stora Hammars kyrka, Konsert i Håslöv kyrka i maj tillsammans med kören Carpe 

Diem och solisterna Elinor Fryklund och Nils Olsson. Den 6 juni avslutade vi terminen med 

en jättefin dagsutfärd till Söderåsen, Kopparhatten och mat och allsång på Hillersgården. 
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Hösten inleddes med 10- årsjubileum och en välbesökt musiksoaré inne i Kyrkans hus med 

festligt tilltugg. Övriga projekt under hösten har varit Skördevesper i Räng kyrka tillsammans 

med Kalkbrottets kör Påfåglarna, sång på Postgården, Festgudstjänst på 1:a advent i Håslöv 

kyrka och avslutande julfest tillsammans inne i Kyrkans hus. 
 

Glädjespridarna 

Glädjespridarna bör nämnas då det är ett 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.  

 
 

Gospel Glory 

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

gospelmusik.  

Vem leder: Karolina Almgren 

Vem deltar: människor i åldrarna 30-65. 

Gruppen träffas: Måndagar 19-21 

Hur har det gått: Året var en nystart, med ny körledare och nya sångare. Kören har 

genomfört en vårkonsert, en julkonsert, två gospelmässor samt sjungit på en mässa under 

orgelinvigningsveckan. Kören gör kontinuerliga framsteg och är en viktig del av 

församlingens musikverksamhet. Hit kommer många människor som vill testa att sjunga i kör, 

men har varierande erfarenhet av körsång och kyrka, dvs. här finns en viktig kontaktyta.  
 

Konsertverksamhet  

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

avkoppling och andlig påfyllnad. 

Tidsåtgång: 15 h/år för bokning av externa konserter, de egenproducerade konserterna tar 

mycket tid i anspråk, ca 65 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 är kända. 
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Hur det har gått: Under 2018 har vi haft hela 34 konserter, (utan att räkna Jesus Christ och 

lunchmusiken). Av dessa har 14 st varit med enbart gästande musiker, åtta av dem under 

sommaren och åtta har varit i samband med Orgelinvigningsveckan. Tolv konserter har vi 

(Karolina, Pernilla och Martin) själva framfört tillsammans med körer, ytterligare gästande 

musiker och solister. 
 

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: Killarna engagerar sig mycket i kören, vi har sjungit på sju 

musikgudstjänster/konserter under året, varav tre luciagudstjänster. Kören har dessutom 

framträtt spontant på några veckomässor direkt efter repetitionen. 

Medlemmar: 11 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: Medverkan i gudstjänst fem gånger under våren och sex gånger under 

hösten, (varav tre luciagudstjänster). Annakören och Apostlakören framträder ofta 

tillsammans, vilket gör det möjligt att sjunga i fler stämmor och ger en större körupplevelse. 

Medlemmar: Sammanlagt ca 20 personer, vilket är en ökning från föregående år.  

 
 

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, ungefär varannan gång, ibland med 

någon extra inbjuden musiker. Gunnel Kihlgren  

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

musiken. 

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

oktober, november och december). Mycket uppskattat av besökarna, som till viss del är en 

annan grupp än de som går på söndagsmässorna.  
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Näsets kammarkör  

Mål: Medverkan i församlingens musikliv och avancerad musikalisk träning  

Tidsåtgång: Ca 200 h/år  

Vem leder: Martin Haksten 

Vem deltar: Erfarna körsångare, mest församlingsbor men även en del från 

grannförsamlingarna.  I genomsnitt deltog 15 sångare per projekt, från en lista på 25 namn, 

dvs alla som är intresserade deltar inte varje gång.  

Gruppen träffas: Söndagseftermiddagar och vissa torsdagskvällar, tre eller fyra repetitioner 

per projekt. Under hösten har vi repeterat varje torsdagskväll. 

Hur det har gått: Sammanlagt sex projekt; tre under våren; bland annat framförde vi 

Förklädd Gud för kör, solister och orkester i samarbete med Skanör-Falsterbos församlings 

körer, och tre under hösten, med Faurés Requiem som en musikalisk höjdpunkt under 

allhelgonahelgen. 
 

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 som vill lära sig spela orgel 

Hur det har gått: Under 2018 har vi utnyttjat chansen att visa vår nya orgel, och 

monteringen av den under mars/april. Martin har haft två ungdomar och en vuxen som 

orgelelever. Kravet för att få gratis lektioner är att man är med i en av våra körer och att man 

tar seriöst på undervisningen. Detta är en viktig fråga för kyrkan; framtidens kyrkomusik 

hänger på att vi lägger tid och energi på undervisning och rekrytering. Vi har också inbjudit 

till Orgelbus i samband med orgelinvigningen och då var ett par klasser på besök. Det var 

mycket uppskattat. Detta koncept kommer att finnas med i 2019 års utbud till skolorna. 
 

Jesus Christ Superstar 

Mål: Sprida påskens budskap och kunskap om vad som händer under Jesus sista dagar i livet. 

Att låta alla församlingens körer få framföra ett verk tillsammans. Att låta våra korister 

inspireras av proffssångare. 

Tidsåtgång: Planering: 40 tim, Repetition med projektkören: 25 tim, Gemensamma 

repetitioner: 27 tim, Barnkör: 12 tim, Glädjestämman: 3 tim, Apostlakören och Annakören: 3 

tim, Konserter: 14 tim Totalt: 157 timmar 

Ansvarig: Alexandra Frid Giertz 

Vem leder: Alexandra Frid Giertz, Martin Haksten och Pernilla Cederblad.  

Vem deltar: Alla korister i församlingen som vill plus proffssångare och proffsmusiker. 

Hur det har gått: Eftersom vår Jesus Christ Superstar blev så uppskattad våren 2017 ville vi 

gärna göra om produktionen kommande vår. Våren 2018 lyftes hela produktionen av att de 

flesta koristerna visste vad som gällde och kände sig tryggare i sina roller. Koristerna var 

också väldigt stolta för sin insats, att de tillsammans kunde berätta denna historia. Det blev 

också en annan kvalité på produktionen för att vi valde att ge konserter på tider då solen hade 

gått ner. Det blev extra magi av att Sara (ljustekniker) kunde ljussätta och köra ljus i ett mörkt 

rum, det gav en stor effekt i vår vackra kyrka. En härlig bieffekt av JCS är att korister har lärt 

känna andra korister från andra körer; ungdomar tog hand om barn, vuxna hjälpte barn med 

läxor, vuxna träffas på toppen och prata med varandra. Personer lärde alltså känna andra som 

de annars inte skulle ha träffat. En otroligt härlig stämning när vi repeterade och alla peppade 

varandra, det var kanske vinsten med hela denna produktion. Det var intressant och lärorikt att 
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få höra det som prästerna valde att prata om under ”Samtal inför Jesus Christ Superstar” de 

församlingsbor som närvarade under dessa träffar uppskattade dem väldigt. Inte minst 

uppskattade prästerna det, de sa att det var roligt att få ha djupa teologiska samtal. Vi försökte 

inkludera alla kollegor som ville vara med i Jesus Christ Superstar; t ex genom att skriva till 

programbladet, plantera blommor utanför kyrkan, biljetthantering (som blev mycket bättre 

detta året än förra), annonsering i programblad m.m. Dessutom var det flera ideella som ville 

vara med och hjälpa till när det var skarpt läge. Vi lyckades få folk att gå till kyrkan som inte 

annars kommer till kyrkan. Några sökte upp mig och sa att detta var så fantastiskt och att de 

nu övervägde att bli medlemmar i Svenska kyrkan igen. 
 

 

Arkens förskola 
Mål: Bedriva förskoleverksamhet enligt läroplan och övriga styrdokument. Barn och föräldrar 

ska få lära känna kristen tro. 

Tidsåtgång: Enligt riktlinjer från skolverket och kommunen. 

Vem leder:  

Åsa Pettersson tillsammans med övrig pedagogisk personal, 2 st förskollärare, samt 1 kock  

Vem deltar: Under året hade vi ca 20 barn i åldrar 1-5 år 

Gruppen träffas: Helgfri måndag-fredag 6.30–17.30, semesterstängt 3 veckor under 

sommaren 

Hur det har gått 2018: Förskolan har under året haft olika prioriterade mål som 

dokumentation, lärmiljöer, kristna profilen, genus/jämställdhet. Barnen är uppdelade i 2 

avdelningar efter ålder, Igelkotten och Giraffen, och verksamheten är varierad med olika 

pedagogiska inslag under veckorna, ex. uteverksamhet, skapande, musik, gympa, lek. 

Förskolan arbetar tematiskt, d.v.s. vi har olika projekt/tema utefter barnens intresse och 

behov, i dessa integreras de olika läroområden som språk, matematik, estetiskt skapande, 

naturvetenskap, teknik, motorik. Under 2018 arbetade vi bl.a. med teman kring Babblarna och 

Pippi Långstrump 

Tankar inför framtiden Förskolan har under sommaren tappat en del barn till andra 

förskolor. Vi har även haft omsättning av personal. Det har varit mycket svårt att rekrytera 

legitimerade förskolelärare. Kyrkorådet har beslutet lägga ner förskolan från och med 15/8 

2019. 
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