Året som gått

Så har Falkenbergs pastorat genomfört sitt första verksamhetsår. Det var med spänning och förväntan som
vi såg fram emot årsskiftet 2016/2017 då de nio pastoraten skulle gå samman till ett storpastorat. Även om
inte allt klaffade från början så har sammanslagningen
ändå genomförts på ett mycket bra sätt och det kan vi
tacka vår kyrkoherde, Staffan Orrdal och alla hans goda
medarbetare, förtroendevalda och ideella krafter som
arbetat på ett förtjänstfullt sätt under premiäråret.
För några av våra medarbetare har förändringen inneburit många nya arbetsuppgifter och roller men för de
allra flesta har förändringen inneburit att man i stället
för ha arbetat för något av de nio pastoraten så jobbar
man nu för Falkenbergs pastorat. Alla har funnit sig väl
till rätta med sina nya arbetsuppgifter även om det i en
del fall inneburit mycket hårt arbete för att greppa alla
uppgifter i det nya pastoratet.
För församlingsborna har sammanslagningen nästa inte
märkts alls då den tidigare verksamheten och många av
församlingarnas medarbetare fortsatt i stort på oförändrat sätt i det nya pastoratet. Det är en omfattande
och mycket efterfrågad och uppskattad verksamhet
som bedrivits i våra 16 församlingar under 2017.
Under året har vi genomfört kyrkovalet på ett tryggt
och säkert sätt i hela pastoratet. Likaså har nomineringsmöten hållits på alla orter och inför 2018 finns i alla
församlingar församlingsråd som kommer att kunna ta
viktiga beslut om de församlingsnära frågorna och vara
ett värdefullt organ mellan församlingarnas medlemmar,
kyrkorådet och kyrkofullmäktige.
Även om det första verksamhetsåret fungerat väl så
återstår det en del innan vi har effektiva och bra rutiner
och en likvärdig service över hela pastoratet. Vi kommer
succesivt att finslipa organisationen och tillsätta de
kompetenser som vi saknar i dag.

Vårt fastighetsunderhåll har under året varit omfattande och innebär att vi startar det nya pastoratet med
bra och ändamålsenliga lokaler. Vidare kommer vi under
2018 att inventera vårt fastighetsbestånd och därefter
återstår att gemensamt arbeta för ett effektivt utnyttjande av våra fastigheter och lokaler. I denna process
kan fastigheter kanske behövas avyttras/uthyras och
nya fastigheter och lokaler kanske behöver byggas eller
anskaffas för att trygga den framtida verksamheten.
Likaså återstår att se om vi alla kan arbeta smartare och
effektivare för att möta framtidens förändringar och
utmaningar.
Framtiden innebär sannolikt att de ekonomiska resurserna
inte ökar utan att vi får leva med samma eller i värsta
fall mindre ekonomiska resurser då antalet kyrkotillhöriga inte blir fler och höjning av kyrkoavgiften kommer
att vara begränsad. Då vi i dag har en god ekonomi, väl
underhållna fastigheter, goda medarbetare och många
ideella krafter i församlingarna är vårt utgångsläge ändå
gott. Därför ser jag med glädje fram emot att få vara
med och utveckla Falkenbergs pastorat som en värdefull
del av vår kyrka.
Ett stort varmt tack till all personal, alla förtroendevalda
och alla ideella krafter för ett förtjänstfullt arbete för
Falkenbergs pastorat under 2017.

Stig Agnåker, kyrkorådets ordförande

Verksamhetsberättelse 2017

När man ser tillbaka på arbetet i Falkenbergs pastorat
under 2017 är det lätt att tro att administration och
organisation är en väldigt stor del av församlingslivet. Så
är det inte. Detta finns för att vara till stöd för kyrkans
egentliga syfte, att förkunna evangeliet om Jesus Kristus.
Det vi har förändrat, administration och organisation
har synts väldigt mycket och det finns anledning att
rikta ett särskilt tack till dem, som med stor kunskap,
uthållighet och engagemang åstadkommit så mycket
under året. När vi nu skall summera året, skall vi
komma ihåg att vi tillsammans gjort mycket mer än en
organisationsförändring. Människor har samlats till bön
och gudstjänst. Många har fått lära sig mer om kyrkans
Herre. De mest utsatta har fått känna den kärlek och
omsorg som helar och läker. Allt detta tillsammans
förkunnar det glada budskapet om Jesus Kristus.
Här har våra områdeschefer sammanfattat det väsentligaste i respektive område. Det ger en bild av ett brett
församlingsliv, där många goda krafter verkar tillsammans. Ett stort tack till alla er som på olika sätt verkat
för vår kyrka!

Staffan Orrdal, kyrkoherde

Östra området
Fagered, Ullared, Älvsered, Källsjö, Gunnarp, Krogsered, Gällared och Torup

2017 blev på alla sätt ett intensivt år på det organisatoriska planet och den 8 januari 2017 inträffade det att
vi fick en ny kyrkoherde: Staffan Orrdal. Då hade ett helt
år av förberedelser ägd rum och nu följde ett år med
omstrukturering som var både lärorik och omskakande:
Det stod klart att långt ifrån alla var med på båten: Vi
började i Östra med att hålla APT varje månad, vi lade
ett budgetarbete som spräckte församlingsramarna, och
på det praktiska planet åstadkom vi några övergripande
projekt som befanns i planeringsstadiet: ”Sjung ut!” och
”Friluftskonfirmation – som också genomfördes. Därutöver fick mycket möda läggas på informations- och
rekryteringsplanet, eftersom några snabbt förlorade
intresset för arbetet i den nya organisationen. Så mycket
på en gång blev för många väl svårsmält.
Det som för vår del är intressant i det sammanhanget är
att vi har representanter på olika nivåer i organisationen,
som har möjlighet att påverka situationen. När det gäller
den demokratiska organisationen finns det alltså anledning att känna en försiktig optimism.
Utsikterna att kunna göra en hel del arbete tillsammans
med intilliggande pastorat och möjlighet att på så vis
samordna resurserna är något vi såg mycket fram emot
före sammanläggningen och några exempel på hur detta
blivit verklighet är att vi kunde få dela med oss av våra
erfarenheter när det gäller arbetet med asylsökande och
konfirmander och natur. Samtidigt har vi brister, exempelvis då det gäller diakonala resurser. Men där är ännu
lösningen långt borta. Ett försök gjordes att dela upp
assistenternas arbete på hälften diakoni och hälften barn
och familj, något som ännu inte hunnit sätta sig. Vi fick
emellertid förstärkt med resurser på assistentsidan, och
det möjliggör ju en viss omstrukturering.
Församling är vi som mest när vi firar gudstjänst på söndagen – vår kyrka bär i våra bygder tydliga drag av att
vara just – en söndagskyrka.
Men vi växer också i vår inre verksamhet; vi håller samtalsgudstjänster, och deltar i Alpha- och Beta-cirklar
där den inre sammanhållningen stärks. I Torupsdelen
finns dessutom en livlig vardagsverksamhet, med före-

läsningsaftnar, med aktivt arbete för Svenska Kyrkans
Internationella arbete, soppluncher med mera. Faktum är
att rädslan för pågående förändringar tror jag minskat i
och med att vi pastoralt sett inte lägger så mycket arbete på struktur och ekonomi, utan fokuserar på församlingsbygge. En stark landsbygdsstruktur i Fageredsdelen
har dessutom fört med sig att församlingsmedlemmarna
är unisont samlade kring sin kyrka, och så fort det löste
sig med ny präst, fanns det en vilja och ett intresse som
visade sig på olika sätt, bl.a. genom att gudstjänstbesöken ökade markant. På ett annat sätt har vi också byggt:
Under 2017 drog Gunnarpsdelen igång en ambitiös
satsning för att ge unga människor möjlighet till friluftsoch lägerkonfirmation med inslag av snickeri, som en
direkt uppföljning 2016-2017 års läsning. Det resulterade i hela 23 konfirmander och intresserade föräldrar.
De som inte trivdes med det upplägget kunde istället
läsa veckoläsning i Ullared direkt efter skolan, men även
där med inlednings.- och avlslutningsläger på Helsjön
resp. på pensionat Solvik i Fegen. Ett gott antal slöt upp
även där!
När det gäller Gudstjänstlivet i våra övriga församlingar
i pastoratet har det firats med god frekvens i Fageredsdelen, och särskilt intressant har det blivit sedan
nyrekrytering skett på prästsidan. Vi ser med spänning
fram emot vad som kommer att hända där. I Torupsdelen finns ett livligt körengagemang som väntar på att
få ta plats i kyrkan, och vi väntar också med spänning
där på vad som ska hända. I Gunnarpsdelen tänkte vi
oss som ett gudstjänstår där vi försökte lägga fast de
gudstjänstformer som vi har arbetat in, när vi nu har
passerat genom ett verksamhetsår fyllt av experiment.
Vi har arbetat med ett gudstjänstliv som har grunden i
högmässan och den responsoriala liturgin. Men samtidigt har vi firat gudstjänst, lovsångs-gudstjänst, psalmsångsgudstjänst, och samtalsgudstjänst bland andra
gudstjänstformer. Man kanske ändå kan säga att gudstjänstlivet har hittat in i en viss rytm med en rörelse in
och ut ur kyrkan.
Den kyrka som utan tvivel har upptagit mycket av fastighetsförvaltningens intresse har varit Gällareds kyrka,

som på olika sätt under renoveringen har förändrats: En
genomgripande inre renovering har gjorts, isolering av
kyrkorummet, förbättring av utrymmet under läktaren
till att innehålla både samtalsrum, ny toalett och pentry,
samt en bra trappa upp till läktaren. Vidare har kyrkan
försetts med rullstolsramp på södra sidan, en genomgripande restaurering av de äldre föremålen i kyrkan, och
genomgång av ljuskronor med mera. Även främre entrétrappan har i skrivandets stund gjorts helt ny, då stenarna i trappan höll på att ”krypa iväg.” Därtill har vi försetts
med nya processionljusstakar, och de båda medeltida
träskulpturerna Maria och S:t Olof Har fått permanent
placering på den norra väggen.
Kostnadsmässigt en dyr historia, men så har vi också
sökt och fått olika bidrag, och så har Gällareds församlingsskogar bidragit med sitt. Vi fick till vår stora glädje
öppna vår kyrka på nytt Trettondedagen 2017, med
Staffan Orrdal ”vid spakarna”.
Kyrkomusik
Vi har strävat efter att tydligare profilera kyrkomusiken
som en egen verksamhet, körkonserter och annan verksamhet får ta plats. Vi använder oss av såväl ”höstmusik”
som musiktillfällen under sommaren som varit församlingsrådens uppgift.
Inom projektet ”Sjung ut” har en projektkör verkat där
nya och gamla körsångare fått tillfälle att sjunga tillsammans. Kören har fyllt en viktig funktion när kantorstjänster varit vakanta och körer tvingats ta uppehåll, men
framför allt har kören bidragit till utveckling av musikoch gudstjänstlivet. Inför 2018 har vi också lagt in en
ny växel som handlar om att inkludera samtliga körer i
området i körarbetet, och det har nu planlagts och organiserats under 2017.
Barn och Ungdomsverksamheten
... har under året bedrivits i obruten följd, men med
vissa omfördelningar inom området. Under den senare
perioden har ett barnledarteam tagit ansvar för verksamheten, och de har följt de gängse riktlinjerna med
dopundervisning för miniorer och juniorer under veckorna och deltagande i en familjegudstjänst per månad.
Samtidigt är det glädjande att se vilken framskjuten placering arbetet med barn och ungdomar finns på alla håll
i området.
Diakonal verksamhet
Målsättningen har varit att fånga upp de behov som

finns, i samband med att hjälpsökande kommer till oss i
behov av hjälp, men också på så vis att vi något förbereder oss för att möta flyktingar som kommer till asylboende i våra församlingar. Vi har också sett ett utökat behov av en ungdomsdiakoni, där vi vågar oss på att skapa
projektverksamhet kring att t ex snickra tillsammans.
Till den diakonala verksamheten bör också räknas den
gudstjänstverksamhet som bedrivs på våra äldrevårdsinrättningar. Tillsammans med frivilliga firar vi varje regelmässigt gudstjänst med de boende där.
Intressant är att notera att tack vare en ny föreståndare
på Ätranhemmet har intresset vuxit för kontakt med
kyrkan, så att det nu äger rum utflykter till kyrkan med
de äldre.
Informationsverksamhet i församlingarna
Verksamheten har kännetecknats av viljan att nå ut med
information till församlingsborna, så at genom informationen allt fler blir informerade och berörda av vad som
sker i församlingen. Vi ämnar fortsätta att eftersträva
en hög standard på informationsverksamheten, eftersom det betyder mycket om församlingsborna får veta
och se vad som händer i församlingen.
Verksamheten har bestått av hemsida, Facebooksida,
trottoarpratare, församlingsblad i Torups- och Fageredsdelen och vår delaktighet i Inlandsbladet för Gunnarpsdelen. Därtill kommer den regelbundna informationen
via predikoturerna i Hallands Nyheter och Hallandsposten. Vid vissa tillfällen har vi också satt in annonser. Särskilt viktigt är det vid större evenemang som kan beröra
folk utanför den egna församlingen.
Avslutande kommentar
Vi har ansett att det har varit viktigt att vara expansiva, istället för att skära i verksamheten, eftersom det
är först genom den vi kan komma tilldelas resurser vid
sammangående i ett större pastorat, det som inträffade
vi årsskiftet 2016-2017. Vi har lagt ned resurser, både
på renovering av Gällareds kyrka, och på verksamhet,
vilket bådar gott.

Olof Ringdahl, områdeschef

Västra området
Falkenberg och Skrea

Även i den nya organisation som infördes 2017 har
vi fortsatt att tjäna Guds församling genom att fira
gudstjänst, utföra kyrkliga handlingar, bistå familjer och
äldre, undervisa de unga och missionera bland nyinflyttade och flyktingar. Allt med målet att fler får möta
evangeliet – det glada budskapet. Som områdeschef i
Väster är det med glädje och tacksamhet jag levererar
verksamhetsberättelse 2017.

Kommunal tillsyn av verksamheten påbörjades i september 2017. Vi fick två anmärkningar att jobba med;
Vi behöver visa hur de konfessionella inslagen endast
förekommer inom ramen för utbildning, samt redogöra
för hur det systematiska kvalitetsarbetet följs upp på
enhets- och huvudmannanivå. Så länge som kommunen
anser att anmärkningarna inte är åtgärdade pågår tillsynsärendet. I januari 2018 är tillsynsärendet pågående.

Gudstjänst
Gudstjänster firas vid sön- och helgdagar i Falkenbergs,
Hertings och Skrea kyrkor. Under terminerna firas olika
typer av gudstjänster med särskild inriktning på barn och
ungdomar. S:t Laurentii kyrka används (förutom till förrättningar) företrädesvis vid de stora högtiderna.

Senapskornet
Antalet inskrivna barn i oktober 2017 var 57 barn i åldrarna 6-11 år. Senapskornet har kö till platserna och vi
ser en ökad efterfrågan från föräldrar att få ha sina barn
på Senapskornet.

I Falkenberg och Skrea finns gudstjänstgrupper som
förbereder och ansvarar för gudstjänsterna. Vi ser med
glädje ett ökande gudstjänstfirande i såväl antal gudstjänster som deltagare. Våra gudstjänster utmärks av ett
stort lekmannaengagemang, tydlig förkunnelse och en
rik liturgi. I Skrea har även en samtalsgrupp medverkat
vid ett antal gudstjänster. Söndagsskola har erbjudits
under året i Falkenbergs och Skrea kyrkor.
Barn, ungdom, konfirmand
Under 2017 har antalet deltagare ökat inom så gott som
alla verksamheter. Konfirmand- och ungdomsverksamheten växte så mycket att två av barnverksamheterna
fick läggas ned under hösten pga. personalbrist, däribland ”Söndagar i Herting”, inspirerat av Messy Church.
Fler personalresurser har behövts, särskilt i arbetet med
ungdomar och unga ledare, än vad som planerats, då
gruppen växte så pass mycket.
Barnens Ark
För närvarande står ca 20 barn i kö för att börja på Barnens Ark. Förskolan har under året haft 18-20 barn inskrivna. Ventilation tillåter inte fler barn i lokalen. Under året
har vi fått tillgång till övervåningen och därigenom både
kontor och personalrum. Trots att det gamla kontoret räknas in i förskolans yta för barnen så är våra ventilationsvärden inte godkända. Vi måste vid vissa tillfällen, då alla barn
är närvarande, använda stora rummet på övervåningen.

Utvecklingsområden: För att få en bättre kvalitet på
verksamheten så bör personalen få möjlighet att arbete
med systematiskt kvalitetsarbete. Det målinriktade arbetet behöver förbättras och delaktigheten hos barnen
öka. Fritidshemmets pedagogik behöver tydliggöras
för hela arbetslaget. Lokalytorna behöver ses över och
eventuellt förändras för att skapa mer lugn inomhus.
Mission
Falkenbergs och Skrea församlingar vill låta all verksamhet präglas av ett missionstänk. Några verksamheter har
den inriktningen på ett särskilt sätt. I december ordnas
t ex sedan många år Levande julkrubba som engagerar
närmare 100 ideella. Ca 10 föreställningar har en publik
på ca 2000 personer. För många har detta blivit det naturliga steget in i kyrkan. Vi ser även våra vuxengrupper
som en naturlig plattform för mission. Församlingarna
finns med på olika arrangemang som händer i staden, t
ex Pridefestivalen, Barnkalaset, Innerstadsföreningen,
kosläpp i Skrea etc. Vid allhelgonahelgen delades ljus ut
till resenärer vid tågstationen för att påminna om det
kristna hoppet. I Skrea startades ett projekt att välkomna nyinflyttade i församlingen med ett hembesök och en
gåva.
Vuxenundervisning
Vi har ett stort utbud av vuxenundervisning med flera
studiegrupper i Falkenberg och Skrea församlingar. I Falkenberg företrädesvis genom Alpha- och Betakonceptet,

i Skrea genom samtalsgruppen På väg samt bibelstudiegrupper. På Onsdagsträffen ges föredrag. Under 2017
hade församlingarna några teologiska föreläsningar med
fördjupning av t ex Kyrkohistoria. I Hertings kyrka inbjuds några gånger per termin till s.k. ”Kyrkkaffe plus”,
med föredrag.
Diakoni
Under året har allt fler familjer sökt kontakt med kyrkan,
dels för stödsamtal, själavårdssamtal, stöd och hjälp vid
kontakt med myndigheter samt ekonomiskt bistånd.
Särskilt sort har trycket varit inför skollov och högtider
som jul och påsk. Arbetet med att samla in och dela ut
mat, bröd, pengar, leksaker mm. (skänkt från både privatpersoner och näringsidkare) har varit påtagligt, särskilt inför julen.
Det upparbetade samarbetet med palliativa vårdavdelningen har fortsatt under året. Diakonin har erbjudit
personalen en samtalsgrupp om döden, vilken de är
mycket intresserade av och som sannolikt startar hösten
2018.
Under året gav Skrea församling två endagarsretreater
samt en tredagarsretreat tillsammans med Morups församling.
Musik
Musikverksamheten i Falkenbergs församling fortskrider
planenligt år från år, likaså under 2017. Som församling står vi för att bevara, vårda och förnya kulturarvet i
enlighet med Svenska kyrkans plattform för musik, som
just nu behandlas av kyrkostyrelsen, och där vår organist
Maria Löfberg tagit aktiv del. Vi arbetar också med musikalisk gudstjänstförnyelse.

Administration
Administrationen var underbemannad under våren, då
den endast bemannades av en deltidsanställd assistent
och en informatör. Assistenten har ansvarat för receptionsarbetet. En ekonom anställdes för arbete med lön,
ekonomi och delvis receptionsarbete. Informatören har
fått arbeta för hela pastoratet när det gäller formgivning
av annonser och annonseringar i dagspress. Under året
utsågs informatören till IT-kontaktperson för område
Väst.
Vaktmästeri/städ
2017 var ett intensivt år för arbetslaget med bl. a. sammanslagning till storpastorat, långtidssjukskrivningar,
personal som slutade och nytt fritids i Skrea. Vi upplevde
ett ökat tryck på vaktmästeri och städ bl.a. på grund av
att fler kontorsplatser tillkommit i Församlingsgården,
växande verksamheter dag, kväll och helg, pastorala
möten i våra fastigheter. I Skrea har verksamheterna i de
nya lokalerna satt sig och vaktmästeri/städ börjar komma tillrätta med sitt upplägg.

Anki Liden, områdeschef

Norra området
Morup, Stafsinge och Vinberg-Ljungby

Verksamhetsåret 2017 präglades av hitta och utveckla
samarbetsformer mellan områdets tre församlingar,
Morup, Stafsinge och Vinberg-Ljungby. Det mesta har
flutit på som ”vanligt” och som planerat.

Projektet blev mer tidskrävande än planerat för diakonen som har fungerat som handledare och blivit mycket
involverad i verksamheten, vilket ledde till att andra diakonala insatser inte kunnat genomföras.

Gudstjänst
Nya gudstjänsttider infördes i Morup och Stafsinge för
att kunna möjliggöra ett bättre användande av personal. Vilket har möjliggjort att vaktmästare, präster och
musiker kan gå in och tjänstgöra i alla tre församlingarna. Samma sak gäller också för begravningar, där De
flesta gudstjänsterna genomfördes utifrån den personal
som var planerad, men vid sjukdom, så kunde ordinarie
personal sättas in och vi har inte behövt anlita vikarier
utifrån i någon större omfattning. På musikersidan så har
Barbro Persson och Margareta Karles anlitas vid några
tillfällen och på prästsidan Carl-Olov Möllerström. Komministern i Stafsinge slutade under året och Per Warnholtz vikarierade fram tills att ny komminister tillträdde.
Onsdagsmässor har införts i Vinbergs församling och har
blivit ett bra komplement till söndagens gudstjänster.

Gemensamma gemenskapsträffar för äldre har gjorts i
samarbete mellan Stafsinge och Vinberg-Ljungby församling, vilket också har underlättat och möjliggjort vikarierande för varandra i denna verksamhet.

Undervisning
Kantor Gabriella Nordström kunde erbjudas heltidstjänst,
med ytterligare 20% i Vinberg-Ljungby församling. Hon
har där framför allt lett två barnkörer och spelat på
Onsdagsmässorna. Några av dessa körmedlemmar medverkade tillsammans med Glumstenskören vid julkonsert
i Morups kyrka.
Diakoni
Tyvärr fick vi inga behöriga sökande till diakontjänsten
i Stafsinge, men den diakonala gruppverksamheten har
lösts genom att inriktningen på den ena församlingsassistenttjänsten förändras mot äldre och Ann-Christine
Abrahamsson anställdes på 75% för barn- och
ungdomsverksamhet.
Språkcafé i Morup, var ett nytt projekt som startades
under året och ska fortgå till juli 2018. Barbara Lunde
har använts som resurs, först arbetsträning på 25% och
sedan 50% på lönebidrag.

Vi har sett en ökning av enskilda som söker ekonomisk
hjälp, vilket gäller alla församlingarna.
Mission
Musikalen Jesus Christ Superstar i Vinbergs kyrka framfördes med kören Gospel Bliss och soloartister. Blev
en lyckad satsning med två fullsatta föreställningar på
Långfredagen.
I Morup har en Alpha-grupp startats av Christoph Franke (vilket inte var planerat ursprungligt, men genom att
en präst från Vinberg-Ljungby gick in i konfirmandarbetet, så frigjordes tid för detta. Samma präst har också
medverkat i konfirmandverksamheten i Stafsinge församling).
Detta var några nedslag och exempel på samarbetsformer i områdets verksamhet. Mycket mera bra arbete
och goda insatser har gjorts, men detta får inte plats i
denna verksamhetsberättelse (se församlingarnas egna
verksamhetsberättelser).

Jörgen Pettersson, områdeschef

Södra området
Susedalen, Vessige och Okome

Händelser och tendenser av större betydelse
Verksamhetsåret 2017 och början av 2018 har inom
det Södra området till stor del präglats av att etablera
den nya organisationen inom det nybildade pastoratet
både för anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare. Tyngdpunkten har därför lagts på att få de
organisatoriska och administrativa systemen att fungera
så att de kan bli till hjälp och stöd så att församlingarnas
grundläggande uppgift enligt Kyrkoordningen kan
utföras.
För de anställda har detta i stor grad påverkat det ordinarie arbetet och trots den ökade arbetsbelastningen så
har de flesta verkligen bidragit med en positiv inställning
till arbetet.
Det finns dock tendenser till en otålighet över att vissa
förändringar inte uppfattas som meningsfulla och tydliga. En del kritik har framförts angående inrättande och
tillsättningar av några pastoratsgemensamma tjänster,
bl.a. musiksamordnare, inköpare samt en oklarhet när
det gäller övergripande arbetsledning för hela begravningsverksamheten i pastoratet.
En farhåga som framförts är att för mycket kraft och
fokus läggs av pastoratets ledning på det administrativa
arbetet så att det inte blir tid och kraft över till att samla
och inspirera anställda, församlingsråd och ideella medarbetare till att ta itu med de stora utmaningar som vi nu
som kyrka och församling samfällt möter.
I flera församlingar ser vi ett ständigt vikande antal
gudstjänstfirare, den äldre generationen som burit upp
närvaron faller nu ifrån i allt högre grad. Även antalet
medlemmar som väljer att utträda ur Svenska kyrkan
ökar också. Dop och konfirmation visar på lite blandade
tendenser från år till år, på sikt däremot är trenden nedåt tydlig.
På den positiva sidan finns ännu dock en stark vilja att ge
sig i kast med dessa utmaningar och det finns gott om
idéer och goda förslag på hur vi skulle kunna arbeta med
att förändra bilden och föra människor till en levande tro
på Jesus Kristus. För att detta skall bli verklighet

behöver pastoratet kraftsamla på ett tydligt andligt ledarskap där nyckelorden är inspiration och samordning av
samtliga resurser, gärna under ett tydligt tema under en
längre tid.
Vi behöver samlas till ”rådslag” där alla inte minst våra
församlingsbor involveras och ekonomiska medel behöver avsättas i budgeten för att anordna utbildningar,
föreläsningar, inspirationshelger, studiebesök med erfarenhetsutbyte mm, ja listan kan göras lång.
Personligen tror jag att det är hög för detta och vi bör
inte vänta alltför länge då det finns en risk att om tiden
går så kan vi förlora goda medarbetare som bär på en
inre längtan.
Väsentliga avvikelser från verksamhetsplanen när
det gäller församlingslivet
Vakanser och rekryteringssituationen påverkar församlingslivet på ett negativt sätt.
I Susedalen går undertecknad i pension 1 augusti 2018.
På kantorssidan saknas en heltid i Susedalen. Vikarie finns
på en 80 % tjänst i Okome.
I Susedalen saknas även en församlingspedagog på 50 %
och en fritidsledare på 100 % som är sjukskriven under
oviss tid. I Okome & Vessige är det två pågående längre
sjukskrivningar.
I Okome & Vessige församlingar kan vi emellertid glädjas
åt att en prästtjänst på heltid blivit tillsatt och i Susedalen har heltidstjänsten som diakon blivit tillsatt. Till den
positiva bilden kan tillfogas att vaktmästarorganisationen fungerar på ett mycket tillfredsställande sätt och
enligt min uppfattning har även Församlingsråden kommit igång med sina uppgifter.

Per Engström, områdeschef

Fastighetsförvaltning

•

Ny fastighetsförvaltare har annonserats ut, för
start våren 2018.

•

Energiprojekt har startats i samarbete med
Göteborgs stift.

•

Projekt Skrea fritidshem har färdigställts under
hösten 2017.

•

S:t Gertrudsgården har hyresgäst sagts upp
och lägenheten renoverats.

•

I församlingsgården i Skrea har några rum renoverats.

•

Fagereds prästgård har renoverats några rum
för den nye Prästen.

•

Utredning startad på restaurering av
Mariagården Ullared.

•

•

KAE ansökningar har kompletterats på ett
flertal ställen.

Vinbergs kyrka har genomfört ett provfogningsprojekt med hjälp av Tyréns och Stucco
Maestro AB.

•

Köinge kyrka har sanerats mot rödalger.

•

Svartrå kyrkoförråd har målats.

•

Krogsereds kyrka har installerat pelletsanläggning.

•

Vaktmästarbostaden I Stafsinge renovering
av tak och ny panel på gavel vägg.

•

Årstads kyrka avslut av Koppartaksrenoveringen.

•

Torups kyrkor har kompletteringsmålats för
att dölja brandlarmsinstallationer.

•

Falkenbergs församlingsgård har reparation
och isolering av grundmur utförts.

•

Ståby 1:1 utbyte av värmepump till jordvärmeanläggning.

Begravningsverksamheten

Under 2017 har kyrkogårdsutskottet på uppdrag av
kyrkorådet genomfört följande;
•

Inventering och revidering av samtliga kyrkogårdars gravstensbestämmelser.

•

Startat projekt för att kunna återanvända gravstenar

•

Ny trappa i Gällared

•

Arbetslagsutveckling på Skogskyrkogården

Begravningsverksamheten
Verksamhet som har direkt samband med förvaltningen
av kyrkogårdarna och som är skattefinansierade
o

Tillgodose allmänhetens behov av gravplatser

o

Gravsättning, återfyllning och iordningsställande
av grav

o

Transporter

o

Kremering (avtal med Halmstad och Varbergs
pastorat)

o

Lokal för begravning och visning

o

Myndighetsutövning enligt begravningslagen

Gunnar Eriksson

o

Administration

Bemanning
Bemanningen på pastoratets 29 kyrkogårdar var 33
tillsvidare-, 15 säsong- samt 21 ferieanställda.

o

Byggnader och maskiner

o

Gravskötsel på gravplatser där avtal tecknats
före år 2000

•

Inventerat maskinpark samt utrett organisation
om maskinunderhåll/service

Kyrkogårdsutskott
Kyrkogårdsutskottet har under året haft 9 sammanträden och bestått av följande ledamöter:
Göran Karlsson, ordförande
Ulla Rickardsson
Hans-Erik Karlsson-Jarnvall
Håkan Nylander

Verksamhetsåret 2017 har i stort följt fastställd verksamhetsplan.
Utöver ordinarie verksamhet kan noteras följande
insatser
•

Rivning av bårhus på Ljungby kyrkogård

•

Planterat nya häckar på Morups kyrkogård

•

Askgravlundar färdiga på Fagereds och Älvsereds kyrkogårdar

•

Tidplan och start av besiktningar på gravstenar
område söder och kyrkogårdarna i Torups
församling

•

Ombyggnad av service stationer i Torup

•

Renovering av minneslund i Gunnarp

Serviceverksamheten
Verksamhet som måste vara särredovisat från begravningsverksamheten och som aldrig får finansieras av
skatteintäkter
o

Gravskötsel på gravplatser där avtal tecknats
från och med år 2000

o

Övriga beställningsarbeten

Fakta
Ansvarsområde				Östra		Västra		Norra		Södra
Gravar						6 584		7 369		5 664		5 416
Återlämnade/återtagna gravrätter		15		65		24		15
Gravsatta urnor					57		84		49		41
Gravsatta kistor				22		28		10		10
Gravsatta i minneslund				4		88		7		0
Gravsatta i askgravlund				6		50		3		3

