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Det första året i vår nya organisation har gått. 

Ett år fyllt av förändringar avseende fyra nya 

områden i pastoratet, nya ekonomiska rutin-

er, gemensam Begravningsenhet, gemensam 

Fastighets- och HR-funktion samt gemen-

samt Kyrkoråd. Även mitt i denna förändring 

har vi fortsatt vårt uppdrag att tjäna Guds 

församling på jorden genom våra många 

verksamheter. Vi har firat gudstjänster med 

ökat antal besökare, utfört kyrkliga 

handlingar, väglett och hjälpt familjer, äldre 

och utsatta, undervisat barn, konfirmander 

och vuxna, missionerat bland nyinflyttade 

och flyktingar. Allt med målet att fler ska få 

möta evangeliet och få en levande relation till 

den treeninge Gud som vi bekänner var 

söndag i trosbekännelsen.  

Som områdeschef i Väster – Falkenberg, 

Skrea, Herting – är det med glädje och tack-

samhet som jag levererar verksamhets-

berättelse 2017.  

 

Anki Lidén 

Områdeschef Väster 
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Falkenbergs och Skrea församlingars grundläggande uppgift 

 

 

Att göra Jesus Kristus känd och älskad. Att 

inspirera människor att vandra tillsammans med 

församlingen mot Jesus Kristus, kyrkans 

centrum. 



 

 

 

 

 

 

 

Gudstjänst Falkenberg  

Grundrytmen i gudstjänstlivet i Falkenbergs 

församling utgörs av de huvudgudstjänster 

som firas söndagar och helgdagar i Falken-

bergs och Hertings kyrkor. 

I väntan på att den nya kyrkohandboken tas i 

bruk under 2018 har vi, framförallt i Falken-

berg, fortsatt att använda det material som 

funnits i de förslag vi använt som försöks-

församling. 

I Falkenbergs kyrka firas huvudgudstjänst kl. 

10.00. Dessa firas som mässa respektive 

gudstjänst, i stort sett varannan söndag. 

Gudstjänstgrupper och söndagsskola hör till 

de nya inslag som funnit sin form. Guds-

tjänsterna sänds via närradion Radio Wake 

Up. 

I Hertings kyrka firas huvudgudstjänst kl. 

9.30 som mässa. 

Det ovan beskrivna gäller med undantag för 

julens och påskens gudstjänster samt några 

helgdagar då ingen gudstjänst firas i Hertings 

kyrka, t ex juldagen. En allt större del av 

julens och påskens gudstjänstliv har kommit 

att förläggas till S:t Laurentii kyrka. 

Utöver denna grundrytm kompletteras guds-

tjänstlivet på söndagar och helgdagar med: 

 Lovsångsmässor, fyra under våren och tre 

under hösten. Gudstjänster som till sin 

karaktär har konfirmander och ungdomar 

som särskild målgrupp 

 Ett antal övriga gudstjänster av speciell 

kyrkoårskaraktär, såsom gudstjänst på 

Skogskyrkogården på Alla Helgons dag 

samt minnesgudstjänsten för de under året 

avlidna på Alla själars dag 

 Vardagsgudstjänster, två per termin i såväl 

Falkenbergs och Hertings kyrka.  Dessa 

gudstjänster förbereds av och sker i 

samband med tisdags- och torsdagskul. I 

Hertings kyrka firas därutöver familje-

gudstjänster inom ett eftermiddags-

arrangemang två till tre gånger per termin. 

Dessutom firas en särskild påskgudstjänst 

på påskdagens eftermiddag i Falkenbergs 

kyrka 

De veckogudstjänster som firas i församling-

en är: 

  morgonmässa varje onsdag i Falken-

bergs kyrka 

 kvällsmässa varannan torsdag i Hertings 

kyrka, varje torsdag under fastan 

 passionsgudstjänster under stilla veckans 

inledande tre dagar i S:t Laurentii kyrka 

 middagsbön inleder sopplunchen på 

torsdagar under terminerna 

 andakter respektive veckomässor på 

Floragårdens, Bokens, Tallgläntans och 

Hjortsbergs servicehus 
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Gudstjänst Skrea 

Gudstjänster och kyrkliga handlingar har 

utförts i enlighet med den reviderade 

församlingsinstruktionen för Skrea försam-

ling. Gudstjänstlivet omfattar söndagar och 

helgdagar och gudstjänster och böner i 

verksamheten under veckan. Församlingen 

har använt serie D i det reviderade handboks-

förslaget FHB16. Huvudgudstjänst firas kl. 

11 som gudstjänst eller mässa.  

Vi har fortsatt det långsiktiga och strategiska 

arbetet att utveckla gudstjänstlivet och skapa 

en gudstjänstgemenskap som mera än idag 

svarar mot församlingens struktur. Styr-

gruppen som bildades under kursen Guds-

tjänsten och medarbetarskapet i tider av förändring 

år 2016 överlämnade ansvaret att förvalta 

erfarenheterna från kursen till kyrkvärdarna. 

Möjligheten att sjunga bönesvaret i kyrkans 

förbön i gudstjänsten är ett exempel på 

konkretisering av värdeorden Kärlek, Musik, 

Berörd och Inkluderande som församlingens 

gudstjänstgrupper tog fram i samband med 

kursen hösten 2016. 

Vi har tre gudstjänstgrupper som syftar till att 

öka den praktiska delaktigheten i guds-

tjänsten. Varje grupp deltar en söndag i 

månaden. De övriga söndagarna och helg-

dagarna tjänstgör kyrkvärdar och gudstjänst-

värdar. Deltagarna i våra gudstjänstgrupper är 

trogna i sin medverkan på söndagarna. En 

viss nyrekrytering kan urskiljas. Det är 

positivt. Grupperna träffas på onsdagar kl. 

17-18 veckan innan söndagen man är i tjänst.  

Vi firade familjegudstjänst i slutet av vår- och 

höstterminerna. I samband med den senare 

hade vi en aktivitetsdag på fritidshemmet 

Senapskornet som avslutades med fackeltåg 

till Luciagudstjänsten i kyrkan. Vi firade även 

fyra vardagsgudstjänster med särskild inrikt-

ning mot barn och familj. Vardagsguds-

tjänsterna har hittat sin form och har i 

genomsnitt haft fler deltagare än tidigare år. 

Gudstjänsterna avslutas med kvällsmat.  

Men arbetet för barns och barnfamiljers plats 

i församlingens huvudgudstjänst är svårt att 

utveckla. Vi hade ingen söndagsskola under 

våren men vid några gudstjänster under 

hösten. Tanken att regelbundet erbjuda 

söndagsskola har varit god men har i 

praktiken inte fungerat. Söndagsskolan leds 

fortsättningsvis av ideella krafter.  

Arbetet med att integrera vuxengrupperna i 

gudstjänstlivet har gått bättre. Samtalsgrupp-

en På väg har medverkat tre söndagar under 

året. Gruppen tog också initiativ till en mässa 

med Taizésånger som firades torsdagen den 7 

december.  

Informationen om församlingens gudstjänst-

liv har ökat genom affischering och sociala 

medier.  

Övrigt 
Församlingens nye kyrkoherde Staffan 
Orrdal togs emot den 7 januari, medan den 
förre avtackades den 26 februari. Båda 
gudstjänsterna var sammanlysta till Falken-
bergs kyrka. Ikonen ”Jesus välsignar barnen” 
av Erland Forsberg togs emot på Kyndels-
mässodagen. Under året firades en minnes-
gudstjänst för de under året avlidna på Alla 
själars dag. 

Gudstjänstlivet på söndagar- och helgdagar 

kompletteras med:  

 Morgonmässa en torsdag per termin i 

Skrea kyrka, vilket är färre än tidigare 

 Morgonbön i församlingshemmet som 

har betts i genomsnitt två vardagar under 

våren och tre under hösten  

 Bön och lovsång i församlingshemmet 

en gång i månaden under hösten för att 

söka Guds ledning för församlingens liv
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Barnverksamhet Falkenberg     

Pastoralt program: Att göra Jesus Kristus 

känd och älskad. Att inspirera människor att 

vandra tillsammans med församlingen mot 

Jesus Kristus, kyrkans centrum. 

Verksamhetsmål: Att bedriva en verk-
samhet där vi vill följa barnen från spädbarns-
tiden till vuxen ålder och ge en möjlighet för 

de döpta att leva i kyrkans gemenskap. 
Målsättningen är att barnen och deras familjer 
ska känna sig välkomna och får lära känna 
Jesus och den kristna tron. Att inbjuda till 
mötes- och växtplatser i kyrkan, i söndagens 
gudstjänster men också under veckan.  
 

 
 
Mål 2017 Resultat 
Att erbjuda ett mellanmål/enkel kvällsmat i 
samband med gruppverksamhet. 
 

Målet uppfylldes. 

Erbjuda barn att åka på läger, t.ex. stiftets 
juniorläger. 

Juniorläger (Göteborgs stift) 2017 blev aldrig genom-
fört, eftersom den gemensamma planeringen till-
sammans (på stiftsnivå) fallerade och för få barn blev 
anmälda. 
 

Att skapa kontakter med förskolor och skolor. 
Inbjuda skolklasser till kyrkan och erbjuda att 
medarbetare kommer till skolan och berättar. 
Ett av erbjudanden ska vara Bibeläventyret. 

Skolorna kommer gärna till det vi erbjuder. Svår-
igheten kan vara att nå ut till samtliga lärare. Ansvars-
fördelningen kring skolkontakter var inte tydlig, och 
därför genomfördes inte erbjudandet till klasserna 2 
och 5. 
Bibeläventyr genomfördes inte under 2017. 
En skolklass (åk 7) bad att få komma till kyrkan för att 
få en lektion kring kyrkans symboler, och den genom-
förde vi med glädje. 
 

Församlingens 4-åringar ska erbjudas att få en 
Barnbibel. 
 

Målet uppfylldes. 

Behålla den gruppverksamhet som finns idag. Samtliga grupper, förutom en, var desamma som 2016. 
Gruppen Fredagshäng träffades under vårterminen, 
varannan vecka. Vi hade planer på att öka upp tiden, 
så att gruppen skulle träffas varje fredag. Men konfir-
mand- och ungdomsverksamheten ökade så mycket till 
hösten 2017, att personalresurserna inte räckte till att 

Tv: Jesus och Bartimaios vid Jerikos port. Th: Miniorerna skapar på temat ”levande vatten”. Foto: Elisabet Dahlberg 
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hålla gruppverksamheten igång. Så Fredagshäng lades 
ned under hösten 2017. 
 

Särskilda gudstjänster på Barnens villkor 
 

Barnens stund och Vardagsgudstjänster är uppskattade 
av både barn och vuxna. Det blir ett fint sätt att närma 
sig gudstjänstens karaktär i kyrkorummet.  
Från konceptet ”Messy Church” har vi ordnat ”Sön-
dagar i Herting”. Under hösten 2017 genomförde vi 
inte någon ”söndag i Herting” eftersom det inte fanns 
tillräckligt med prästresurser.  
Påskdagens eftermiddagsgudstjänst blev välbesökt och 
många åt en grillad korv och fick påskgodis efteråt. 
Kristi Himmelfärdsdag blev vårterminens avslutnings-
gudstjänst för gruppverksamheten. Efter gudstjänsten 
blev det glass och många ballonger med bibelord steg 
mot himmelen. 
Luciagudstjänst och efterföljande adventsfest är höst-
terminens avslutning för gruppverksamheten. 
 

 

Kvantitet 

Vad Antal tillfällen Kommentar 
Öppen Förskola 4 tillfällen / vecka Uppehåll under juli-augusti och 

jullovet 
Miniorer (7-9 år) 2 tillfällen / vecka Under skolterminerna, med 

uppehåll vid loven. Juniorer (10-12 år) 1 tillfälle / vecka 
Juniorer + (12-14 år) 1 tillfälle varannan vecka (vt-17) 
”Barntimmar” (1,5-5 år) 1 tillfälle / vecka, på Barnens Ark  
Söndagsskola 1 tillfälle / vecka Med uppehåll under sommar- 

och jullov 
Besök från skolan: 

 Levande Julkrubba 

 Orgelvisning 

 Påskvandring 

 Historisk vandring 

 Kyrkogårdsvandring 

 

 6 skolföreställningar  

 åk 2 

 6 klasser, åk 3 

 1 klass, åk 4 

 åk 5 

 

 Utökning 

 Blev inte av 

 Uppskattat 

 Svårt att nå ut med info 

 Blev inte av 
Besök i skolan Inför Påskvandringarna besöktes 3 

klasser, som fick höra påskens 
budskap 

 

Gudstjänst, för barn 

 Barnens stund 

 Vardagsgudstjänst 

 ”Messy Church” 

 Övriga 

 

 16 tillfällen 

 6 tillfällen 

 2 tillfällen 

 Påskdagen, Kristi Himmelsfärds dag 
och Luciagudstjänst 

Barnens stund; i Herting – i 
samband med Öppna För-
skolan, i Falkenberg kom barn-
en från Barnens Ark. 
”Messy Church” kallade vi 
”Söndagar i Herting” 
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Barnverksamhet Skrea     

Pastoralt program 

Att göra Jesus Kristus känd och älskad. Att 

inspirera människor att vandra tillsammans 

med församlingen mot Jesus Kristus, 

kyrkans centrum. 

Verksamhetsmål 
Att bedriva en verksamhet där vi vill följa 

barnen från spädbarnstiden till vuxen ålder 
och ge en möjlighet för de döpta att leva i 
kyrkans gemenskap. Målsättningen är att 
barnen och deras familjer ska känna sig 
välkomna och får lära känna Jesus och den 
kristna tron. Att inbjuda till mötes- och 
växtplatser i kyrkan, i söndagens gudstjänster 
men också under veckan.  

 
Mål 2017 Resultat 
Att erbjuda ett mellanmål/enkel kvällsmat i samband 
med gruppverksamhet.  
 

Målet uppfylldes. 

Erbjuda barn att åka på läger, t.ex. stiftets juniorläger. Juniorläger (Göteborgs stift) 2017 blev aldrig 
genomfört, eftersom den gemensamma plan-
eringen tillsammans (på stiftsnivå) fallerade 
och för få barn blev anmälda. 
 

Att skapa kontakter med förskolor och skolor. Inbjuda 
skolklasser till kyrkan och erbjuda att medarbetare 
kommer till skolan och berättar. 
 

Det har varit både förskolegudstjänst och 
olika vandringar i kyrkan. Påskvandringen 
erbjöds i Falkenbergs kyrka, och dit kom 
klass 3. 

Församlingens 4-åringar ska erbjudas att få en Barnbibel. 
 

Målet uppfylldes. 

Behålla den gruppverksamhet som finns idag. Samtliga grupper var desamma som 2016. 
Under hösten 2017 utökade vi utegruppen, 
till att träffas varannan vecka. 
 

Särskilda gudstjänster på Barnens villkor Vardagsgudstjänster är uppskattade av både 
barn och vuxna. Luciagudstjänst med 
familjeeftermiddag är höstterminens avslut-
ning för gruppverksamheten och där också 
Senapskornet är delaktigt. 
 

Doparbete – att familjer, vars barn blir döpta får en bok 
om dopet som gåva. Även senare uppmärksammas dopet 
med dophälsningar. 

Målet uppfylldes. 
Dessutom kom dopträdet med de olika 
dopdropparna på plats under 2017. 
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Kvantitet 

Vad Antal tillfällen Kommentar 
Öppen Förskola  1 tillfällen / vecka Uppehåll under juni-augusti och 

jullovet 
 

Miniorer (7-9 år) 1 tillfällen / vecka 
 

Under skolterminerna, med 
uppehåll vid loven. 

Utegrupp (7-10 år) 1 tillfälle / månad (vt)  
2 tillfällen / månad (ht) 
 

Söndagsskola 1 tillfälle Frivilliga ledare har ansvarat för 
söndagsskola 
 

Besök från skolan:  

 Förskolegudstjänst 

 Orgelvisning 

 Historisk vandring 

 Kyrkogårdsvandring 

 

 2 grupper 

 1 klass, åk 2 

 1 klass, åk 4 

 1 klass, åk 5 

 
2 klasser, F-1, åkte till Levande 
Julkrubba, 
1 klass 3, åkte till påskvandring i 
Falkenbergs kyrka. 
 

Besök i skolan 1 besök  
 

 

Gudstjänst, för barn 

 Vardagsgudstjänst 

 Övriga 

 

 6 tillfällen 

 Luciagudstjänst 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Jesus stillar stormen. Foto: Elisabet Dahlberg 

 



 

 

 

 

 

 

Barnens Ark

Vår förskola har sina lokaler i Sankta 

Gertrudsgården i centrala Falkenberg. Vi har 

ett fantastiskt läge med närhet till centrum 

och nära till naturen. Huset är dock i stort 

behov av renovering. 

Förskolan har under året haft 18-20 barn 

inskrivna. I år mottog vi inga bidrag för att 

minska barngruppen. Vi hade istället en 

ventilation som inte tillåter fler barn i lokalen. 

Under året har vi fått tillgång till över-

våningen och har därigenom både kontor och 

ett personalrum. Även om det gamla kontoret 

räknas in i förskolans yta, är våra ventilations-

värden inte godkända. Vi måste vid vissa 

tillfällen, då alla barn är närvarande, använda 

stora rummet på övervåningen. 

Vi hade tillsyn av verksamheten från 

kommunen i september 2017. Vi har två 

anmärkningar att jobba med: 

1. Vi behöver visa hur de konfessionella 

inslagen endast förekommer inom ramen 

för utbildning. 

2. Vi ska också redogöra för hur det system-

atiska kvalitetsarbetet följs upp på enhets- 

samt huvudmannanivå. 

Personal 

1 förskollärare 90 %  

2 barnskötare 90 % (under våren 100 %)  

1 förskolechef 100 % varav ca 80 % i barn-

grupp.  

Pastoratsmål 

Att göra Jesus känd, trodd, efterföljd och 

älskad. 

Hur? 

På Barnens Ark arbetar vi med de konf-

essionella inslagen genom att delta i Barnens 

stund i kyrkan ca en gång i månaden. En gång 

i veckan har vi haft tillgång till kyrkans 

personal som haft barntimmeverksamhet 

med barnen. Vi ber bordsbön och en gång 

om dagen har vi haft en kort andakt. 

Frivilligheten som skollagen efterfrågar har vi 

skött genom att barnens föräldrar gjorts 

medvetna om vilka konfessionella inslag som 

förekommer och de har fått ge sitt medgivan-

de för att barnen ska få delta. 

Mål för den pedagogiska verksamheten 

Som övergripande mål har vi haft språk-

utveckling och dokumentation. 

Varför? 

Vi har i våra dokumentationer och utvärd-

eringar sett att vi har behov av att stärka 

språkutvecklingen i gruppen. Vi behöver 

även jobba med dokumentationen för att få 

syn på barnens lärande och vårt eget förhåll-

ningssätt så att vi hela tiden kan förbättra 

verksamheten enligt riktlinjerna. 

Hur? 

Arbetet på Barnens Ark utgår från Förskolans 

läroplan Lpfö 98/16. Under 2017 har vi 

arbetat temainriktat med två olika teman: 

Sagor och Färg o Form. 

“Pingstdagen”, arrangemang i Falkenbergs kyrka. Foto: Elisabet Dahlberg 
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Språkutveckling ser vi som ett långsiktigt mål. 

Vi har jobbat med att hitta former för att 

möta barn med sen språkutveckling. Hög-

läsning och sång är här viktiga hjälpmedel. 

Personalen har också medvetet använt ett 

expansivt språk. Vi har jobbat extra mycket 

med några av strävansmålen i Lpfö98/16: 

 Utveckla barnens intresse för bilder, texter 

och olika medier samt förmågan att 

använda sig av, tolka och samtala om dessa 

 Utveckla barnens förmåga att urskilja 

teknik i vardagen och utforska hur enkel 

teknik fungerar 

 Utveckla barnens förmåga att bygga, skapa 

och konstruera med hjälp av olika tek-

niker, material och redskap 

 Utveckla barnens skapande förmåga och 

förmågan att förmedla upplevelser, tankar 

och erfarenheter i många uttrycksformer 

som lek, bild, rörelse, sång och musik, 

dans och drama 

Vi har under temaarbetets gång sett en 

förändring hos barnen i deras lekar där språk-

et används allt mer som ett verktyg i leken. 

De allra minsta barnen har efter sina 

förutsättningar berättat och återberättat sagor 

som Den lilla gumman m.fl. Alla barn har 

blivit bekanta med Babblarna som mellan-

gruppen jobbade med. Ett bra språktränande 

material. De stora barnen har övat sig på att 

berätta sammanhängande sagor som de själva 

hittat på. På höstterminen såg vi att barnen 

sorterade saker mer efter färg och funderade 

över vad som händer om man blandar olika 

färger. Härligt att konstatera att det som vi 

pratat om i våra samlingar speglar av sig i 

barnens lek.  

Barnens Ark jobbar efter en tydlig grund-

struktur för att skapa trygghet. Det ger också 

barnen en tidsuppfattning utan att kunna 

klockan. Vi försöker hela tiden att hitta 

barnens intressen och uppmuntrar deras vilja 

och lust att lära. 

Under vårterminen delade vi upp gruppen i 

tre grupper efter ålder. Vi hade sju barn som 

skulle börja förskoleklass till hösten och de 

fick bilda en egen grupp. Under höstterminen 

delade vi gruppen i två grupper för att kunna 

vara två pedagoger i varje grupp.  

Vi har under året varit på några teater-

föreställningar som anordnats av kommunen 

och på studiebesök hos Brandkåren samt 

avslutande utflykt på Elisgården. 

 

Uppföljning och utvärdering  
Läroplanen Lpfö 98/16 säger att: 

Arbetslaget ska använda olika former av dokument-
ation och utvärdering som ger kunskaper om 
förutsättningar för barns utveckling och lärande i 
verksamheten samt göra det möjligt att följa barns 
förändrade kunnande inom olika områden. 

Vi har haft tillgång till planering med hela 

arbetslaget 1,5 timme en gång i veckan. Då 

har personal från kyrkan kommit och tagit 

hand om gruppen. Pedagogerna har då haft 

möjlighet till kollegiala samtal om verksam-

heten. Varje pedagog har två timmars enskild 

planeringstid i veckan för att kunna förbereda 

olika iscensättningar. Det har varit värdefullt 

att ha tillgång till iPad där vi kunnat göra våra 

dokumentationer och ta del av varandras 

tankar. Dokumentation i våra iPads har även 

utvecklats till att låta barnen vara med och 

dokumentera. Här har t.ex. grupperna använt 

ett digitalt verktyg, PIC Collage, och Aurasma 

för att dokumentera delar av temaarbetet. För 

att göra självvärdering har vi använt oss av 

BRUK (Bedömning-Reflektion-Utveckling-

Kvalitet) från Skolverket. 

Tack vare vår lilla enhet skapas ett lugn i 

barnens inlärningsmiljö. Vi har som personal 

lättare att se och lyssna på alla barnens tankar 

och ge dem delaktighet i sin egen verksamhet. 
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Kompetensutveckling 

Under året har vi deltagit i följande utbild-

ningar: 

 27/ Informationsträff om 

anmälningsplikt      

 9/3 Mental styrketräning 

 3/5 Webavenyutbildning  

 31/8 - 1/9 Kick off Bråtadal 

tillsammans med Senapskornet, 

församlingspedagoger, musiker 

 6/9 Pedagogisk dokumentation 

 19/10 Arbetsmiljöutbildning 

 30/10 Barn med svårigheter, 

kyrkopedagogik 

 26-27/9, 2/11, 14-15/11 7,5 p 

Fortbildning för förskolechef, 

Linnéuniversitetet 

 14-15/11 Kyrka, tro och liv (träff 1 av 

3) Helsjöns Folkhögskola 

 28/11 BIM information, familjer i 

utsatta situationer 

 30/11-1/12 Svenska kyrkans 

Förskolechefsforum i Göteborg 

 Nätverksmöte förskolechefer på 

fristående förskolor i Falkenberg 

Vi har deltagit i Nätverk med fristående för-

skolor sex gånger under året för kollegialt 

lärande. 

Förskolechefen har varit på chefsmöten på 

stiftsnivå för förskolechefer, samt deltagit i en 

handledningsgrupp som träffats en gång i 

månaden, samt varit med i planeringsgruppen 

för Förskolechefsforum. 

Utvecklingsområden 

Vi har utifrån våra dokumentationer och i vår 

utvärdering kommit fram till att övergripande 

mål 2018 blir språkutveckling och pedagogisk 

medvetenhet i vardagliga situationer. 

Som utvecklingsområde ser vi att vi behöver 

arbeta med målskrivning och utvärdering på 

alla nivåer (Huvudman, Enhetsnivå, Avdel-

ning) så att de tydligare kopplas till våra styr-

dokument. Det systematiska kvalitetsarbetet 

ska i enighet med skollagen följas upp på 

enhets- och huvudmannanivå. Det arbetet 

fick vi anmärkning på i vår tillsyn från 

kommunen. 

Tillsyn från kommunen kräver också att vi 

ska se över de konfessionella inslagen. Vi 

måste tydligt skilja på utbildning och under-

visning. De konfessionella inslagen får bara 

förekomma inom ramen för utbildning. Detta 

behöver göras i nära samarbete med huvud-

man. 

I övrigt bedömde man i tillsynen av Barnens 

Ark att vi har förutsättningar att utveckla 

verksamheten så att den överensstämmer 

med de krav som ställs på det systematiska 

kvalitetsarbetet enligt gällande lagar och para-

grafer. Vi ser gärna ett närmare samarbete 

med Falkenbergs församlings övriga verk-

samheter för att stärka vår kristna profil.  

Lokalfrågan förutsätter vi får högsta prioritet 

då vi har lokaler som är i stort behov av 

renovering. 

 

Fritids på utomhusfika. Foto: Elisabet Dahlberg 
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Skrea Fritidshem Senapskornet 

Pastoratsprogram 

Att göra Jesus Kristus känd och älskad. Att 

inspirera människor att vandra tillsammans 

med församlingen mot Jesus Kristus, kyrkans 

centrum. 

Verksamhetsmål  
Att, i enlighet med Skollagen och de styr-
dokument som reglerar fritidshem, bedriva 
ett kristet fritidshem. 
 
Processbeskrivning 
1 januari 2017 fick Senapskornet en ny 
huvudman: Falkenbergs pastorat. I den nya 
omorganisationen blev ledarskapet för 
Senapskornet otydligt och under vårterminen 
2017 var det många frågor ”som hängde i 
luften”. Samtidigt var lokalerna fortfarande 
relativt nya för både barn och vuxna 
(inflyttning i lokalerna skedde under hösten 
2016). Arbetet med att få rutiner och barn-
gruppen att fungera har varit en pågående 
process under hela 2017. Till hösten 2017 
blev det större förändringar i personal-
gruppen, då två personal slutade och antalet 
tjänster på Senapskornet minskade med 50%. 
En arbetsledare (rektor) utsågs, som under en 
period också fungerade som verksamhets-
ansvarig. I november 2017 anställdes en ny 
verksamhetsansvarig fritidspedagog. 
 
En förmiddag i veckan har personalen 
gemensam planeringstid. Flera i personalen 
arbetar både på Senapskornet och med annan 
barnverksamhet i församlingen. Detta inne-
bär att det kan uppstå konflikt i var den 
enskilde lägger sitt engagemang. Något 
specifikt verksamhetsmål fanns inte för 2017. 
Mycket energi har gått till att få den dagliga 
verksamheten att fungera. 
 
En naturlig samverkan med vårdnadshavarna 
har skett runt de barn som lämnas och hämtas 

på Senapskornet av sina föräldrar. Samverkan 
med vårdnadshavarna har också skett vid 
föräldramöte och ”drop in-fika” på Senaps-
kornet. Vårdnadshavarna har också via e-post 
fått information om aktiviteter. 
 
Lokaler 
Senapskornet är placerat i nybyggda lokaler i 
direkt anslutning till Skrea Församlingshem. 
Verksamheten drivs som en avdelning, med 
50-60 barn. Delvis delas gruppen i yngre och 
äldre barn. En stor gård ger bra möjligheter 
till en god utemiljö. Skogen, som ligger på 
kyrkans mark, ger härliga lekmöjligheter. 
 
Personal 
Under vårterminen hade vi 4,4 fasta tjänster 
(inkl. städ och ledning) fördelat på 8 personer. 
Under höstterminen hade vi 3,9 fasta tjänster 
(inkl. städ och ledning), fördelat på 8 person-
er.  Av personal som arbetar i barngrupp (6 
st) är 1 person utbildad fritidspedagog 
/förskollärare med verksamhetsansvar och 
de övriga har anställning som fritidsledare 
/församlingspedagog. Bemanningen i barn-
gruppen är 4 personal under den mest 
intensiva perioden mellan kl.13-15. 
 
Barn 
Antalet inskrivna barn i oktober 2017 var 57 
barn i åldrarna 6-11 år. De allra flesta barnen 
kommer från den närbelägna skolan, Thorén 
Framtid, men några barn går på Söderskolan.  
Senapskornet har kö till platserna och vi ser 
en ökad efterfrågan från föräldrar att få ha 
sina barn på Senapskornet. 
 
Redovisning av årets arbete 
Fritidshemspersonalens uppdrag är att arbeta 
på Senapskornet och under skoltid har de 
planeringstid/mötestid eller arbetar i övrig 
församlingsverksamhet. Fritidshemmet öpp-
nar varje dag kl. 6.30 och stänger varje dag kl. 
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18. Under skolveckorna är barnen i skolan kl. 
8.15-13.00 (må-tor) eller kl. 8.15-11.45 (fre-
dagar). Frukost, mellanmål och eftermiddags-
frukt serveras dagligen. Under skollov har 
Senapskornet öppet varje dag, kl. 6.30-18, 
och då serveras också lunch. 
 
De planerade aktiviteterna som genomförs på 
fritidshemmet har sin utgångspunkt i Lgr 11 
(Fritidshemmets läroplan). Särskilt under de 
tidiga skolåren betonas det i läroplanen att 
leken har stor betydelse för att eleverna ska 
tillägna sig kunskaper. Drama, rytmik, dans, 
musicerande och skapande i bild, text och 
form ska vara inslag i fritidshemmets verk-
samhet. Eleverna ska erbjudas att utveckla sin 
förmåga att öva på samspel. Fritidshemmet 
ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig 
fysisk aktivitet. All personal ska medverka till 
att utveckla elevernas känsla för samhörighet, 
solidaritet och ansvar för människor, också 
utanför den närmaste gruppen. Fritids-
hemmet ska samarbeta med elevernas vård-
nadshavare så att fritidshemsverksamheten 
gynnar elevernas positiva utveckling. 
 
Personalen på Senapskornet planerar aktiv-
iteter utifrån ovanstående. Medvetna val av 
aktiviteter har gjorts utifrån barnens egna 
önskemål och genom en tanke att ha en jämn 
fördelning av olika typer av aktiviteter. Varje 
dag erbjuder lek, skapande och utevistelse.  
En eftermiddag per vecka har barnen 
erbjudits bibelundervisning genom att gå till 
Tisdagsklubben. Barnen erbjuds också 
möjlighet att delta i kyrkans barnkör-
verksamhet och några gånger per termin 
inbjuds de till vardagsgudstjänst. Senaps-
kornet tydliggör kyrkans högtider, som 
allhelgona, jul och påsk. Personalen har en 
öppenhet för att möta barnens olika 
livsfrågor. Barnen delas ibland in i små-
grupper, utefter ålder, där samtal och 
diskussion förs kring verksamheten på 
Senapskornet. Barnen har också fått svara på 
trivselenkät.  I smågrupperna sker också 
arbetet kring Likabehandlingsplanen. Drop 
in-fika och familjeeftermiddag har skett som 
en del i föräldrasamverkan.  
 

Utveckling och framtid 
För att få en bättre kvalitet på verksamheten 
så bör personalen få möjlighet att arbeta 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. 
 
Problemområden/utvecklingsområden 
Vi har börjat hitta rutiner för dagen och för 

barngruppen, men det är en ständig utveck-

lingsfråga. Personalgruppen är inte tydligt 

insatt i Lgr 11 och därför är det svårt att 

tydliggöra och dokumentera barnens utveck-

ling och lärande. Arbetet med att höja person-

alens kompetens är prioriterat. De dagar 

Fritidshemmet har möjlighet att stänga, måste 

prioriteras till att arbete med kompetens-

höjning inom fritidshemspedagogik. 

Arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete 

Enligt utvecklingssamtal och skyddsrond 

upplever personalen på Senapskornet att de 

har en bra psykosocial arbetsmiljö. De 

utvecklingsområden som anges är organis-

ation och kompetensutveckling. 

Sjuktal 

Under 2017 fanns en lite längre sjukskrivning 

och ett antal med korttidsfrånvaro. 

Kompetensutveckling 

Under 2017 har personalen utnyttjat plan-

eringsdagarna (de 6 dagar/år då fritids-

hemmet får stänga) på följande sätt: 
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 2 dagar, där förmiddagen handlade om 

Likabehandlingsplan och Läroplan, 

eftermiddagen med eget praktiskt arbete 

 2 dagar, gemensamt med hela arbets-

laget i Skrea församling, till gemen-

samma aktiviteter och rekreation 

 1 dag – Biskopens Pedagogdag, med 

tema ”Nåd” 

 1 dag – gemensam Kick-Off för samtlig 

pedagogpersonal i vårt område 

 Utöver det har 3 personal varit på en 

heldagsutbildning ”Fritidshemmets 

läro-plan” 



 

 

 

 

 

 

 

Konfirmandverksamhet Falkenberg-Skrea

Under vårterminen hade vi en vintergrupp 

igång fram till konfirmationen i maj. 

Under de tre första veckorna hade vi ca 45 

sommarkonfirmander med konfirmation i 

början av juli. 

Under hösten har vi bara haft en vintergrupp 

då det till sommaren 2018 är anmält ca 70 

konfirmander. 

Återigen ökade vår skara med unga ledare till 

21 st.  

Här ser vi en direkt koppling till att vi dels är 

fler som jobbar med ungdomarna och dels 

har en musiker med i vårt arbetslag kring våra 

ungdomar. Vi arbetar vidare som tidigare 

med utbildning för de unga ledarna som 

också är en viktig resurs i vårt konfirmand-

team. Utan dem hade det varit svårt att 

variera vår undervisning så mycket som vi 

gör. De underlättar att vi kan se och bekräfta 

alla våra ungdomar på den nivå som dem 

behöver. 

Under hösten hade vi även en väldigt 

uppskattad konfirmandeftermiddag, gemen-

samt för hela pastoratet. En eftermiddag på 

temat nåd. Med olika workshops som t.ex. 

film, musik, dans m.m. vi avslutade dagen 

med gemensam mässa i Falkenbergs kyrka. 

Dagen samlade ca 150 ungdomar och var så 

uppskattad att det har bestämts att det blir en 

liknande eftermiddag till hösten 2018 igen.  

Vi har även börjat med nätverksträffar för oss 

som arbetar med konfirmander i pastoratet 

och träffades vid två förmiddagar under 

hösten för samtal och reflektioner kring 

konfirmationsundervisningen.
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Ungdomsverksamhet Falkenberg   

Pastoralt program: Att göra Jesus Kristus 

känd och älskad. Att inspirera människor att 

vandra tillsammans med församlingen mot 

Jesus Kristus, kyrkans centrum. 

Verksamhetsmål: Att bedriva en verk-
samhet där vi vill följa barnen från spädbarns-

tiden till vuxen ålder och ge en möjlighet för 
de döpta att leva i kyrkans gemenskap. Att 
ungdomsarbetet ska vara en viktig bro-
byggare mellan konfirmationstiden och 
församlingen.  Att ungdomarna ska känna till-
hörighet till kyrkan och den kristna tron.  

 
Mål 2017 Resultat 
Att erbjuda ett mellanmål eller 
kvällsmat i samband med 
gruppverksamhet. 
 

Målet uppfylldes. 

Att få delta i läger tillsammans med 
andra. För att stärka gruppen, 
utvecklas och utmanas i sin tro. 

Vid påskhelgen åkte några av församlingens ungdomar till Åh 
Stiftsgård på läger. 
I samband med konfirmationsläger deltar många av 
ungdomarna som Unga ledare. 
 

Erbjuda ungdomsgrupp varje 
söndagkväll. 

Målet uppfylldes. 
Genom att erbjuda ungdomsgrupp varje söndagkväll, även 
under skollov, så når vi ungdomar som har behov av 
någonstans att vara, även under loven. Kontinuiteten är viktig. 
Kvällen har oftast någon form av tema; laga mat, diskutera 
normer eller bara livet i stort och smått. Men kanske viktigast 
för ungdomarna, att få umgås med varandra och vuxna, utan 
så mycket konkurens av något annat. 
 

Att lovsångsmässorna är en 
integrerad del av ungdomsgruppen. 

Målet uppfylldes. 
Därmed har en naturlig brygga skapats mellan 
konfirmandarbetet och ungdomsgruppen. 
 

Äldre ungdomar arvoderas så att 
det varje gång är en anställd och en 
arvoderad ledare. 

Det har varit två anställda som ansvarat för ungdomsgruppen, 
ingen arvoderad ledare. Vi har prioriterat att vara två vuxna 
ledare för att alltid finnas till hands för samtal. 
 

Att ungdomarna själva får spela och 
sjunga i samband med 
lovsångsmässorna. 

Genom arbetet med ungdomskör och kompgrupp har 
ungdomarna varit delaktiga i både lovsångsmässor och vid 
något tillfälle också i vardagsgudstjänst. 
 

 
Kvantitet: 

Vad Antal tillfällen Kommentar 
Öppen Ungdomsgrupp 

- Crux 

1 tillfällen / vecka Uppehåll under 8 sommarveckor och 
jullovet 
 

Öppen verksamhet 
 

4 tillfällen / vecka Startade upp under senhösten 2017. 
 

Lovsångsmässa 8 tillfällen under året Samverkar med konfirmandarbetet. 
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Vuxenverksamhet Falkenberg 

Alpha- och Betaverksamheten-------------- 

Falkenbergs församling har sedan några år 

Alpha- och Betakurser. Kurserna består av tio 

kvällar samt en heldag/helg som avslutning. 

Varje kväll börjar med en gemensam måltid. 

Därefter delar grupperna upp sig. I Alpha 

(som är en grundkurs i kristen tro) får 

deltagarna lyssna på föredrag kring kvällens 

tema och sedan samtala i smågrupper. Kväll-

en avslutas gemensamt.  Beta utgörs av olika 

fortsättningskurser som deltagarna kan välja 

bland. Kursernas innehåll varierar från år till 

år.  Alpha och Beta bygger på mycket ideellt 

engagemang och vi är glada att vi har duktiga 

samtalsledare och kökspersonal. 

Alpha 

2016-2017: 18 deltagare fullföljde kursen. 4 

döptes, 3 konfirmerades och 1 förnyade sina 

doplöften. Under säsongen medverkade tre 

ideella samtalsledare. 

2017-2018: Kursen har 22 inskrivna deltag-

are. Kursen har åtta ideella samtalsledare. 

 

 

 

 

Beta 

2016-17: de olika kurserna hade 35 inskrivna 

deltagare. 

Alt 1. Leva med mening. 

Alt 2. Martin Luther.  

Alt 3. Frälsarkransen.  

Alt 4. Leva som kristen i en sekulariserad 

värld.  

2017-18: följande Betakurser hålls: 

Alt 1. Trons inre växt.  

Alt 2. Romarbrevet.  

Alt 3. Lilla Katekesen.  

Alt 4. Bibelns land.  

Alphagrupperna har haft några gemensamma 

kyrksöndagar för att lättare kunna hitta till 

församlingens gudstjänst-gemenskap.  

Vi vill se Alpha- och Betagrupperna som ett 

led i församlingens missions- och undervis-

ningsarbete. Förutom att få människor att 

hitta in i Kyrkan, består utmaningen i att hitta 

sammanhang där människor får växa vidare 

och att gudstjänsterna får vara en naturlig del 

i kristenlivet. För närvarande känns som att 

Alpha- och Betagrupperna fungerar just så.  
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Teologiska föreläsningar-------------------- 

Sedan några år tillbaka har Falkenbergs och 

Skrea församlingar inbjudit till teologiska 

föreläsningar. Temat har varit Kyrkans his-

toria. Med två till tre föredrag per år har vi 

vandrat från urkyrkan till vår egen tid. 

Föredragen har varit uppskattade och samlat 

25-40 personer/tillfälle. Föreläsarna har hållit 

hög klass och hämtats från universitet 

/högskolor i Göteborg, Lund och Jönköping. 

Under våren 2017 avslutades vår kyrko- 

 

 

historiska serie med 1900-talets kyrkohistoria. 

Föreläsare var teologie dr Anders Björnberg.  

Under hösten 2017 har vi, med anledning av 

reformationens 500-årsjubileum inbjudit till 

en föreläsning om Martin Luther som 

själavårdare. Föreläsare var teologie dr 

Fredrik Brosché.  Tillsammans med övrig 

vuxenundervisning och förkunnelse i våra 

församlingar är dessa föreläsningar ett gott 

sätt att säkerställa församlingarnas pedagog-

iska ansvar.  
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Levande julkrubba 

Sedan 2003 har Falkenbergs församling upp-

fört teaterföreställningen Levande julkrubban 

på kyrkans innergård. Det har blivit en fast 

tradition i vår stad och vår församling. Vi 

märker stort intresse från skolor och 

förskolor i hela kommunen och utökade 

därför dessa föreställningar från fyra till sex 

stycken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samband med de offentliga föreställ-

ningarna såldes glögg och lotter till förmån 

för Svenska Kyrkans internationella arbete. 

Falkenbergs Levande julkrubban bygger på 

ett stort engagemang hos frivilliga, och vi ser 

att Levande julkrubban för flera leder det till 

ett fortsatt engagemang i församlingen.  Vår 

teatergarderob är stor och håller hög klass 

och kan kontinuerligt kompletteras.  

Arbetsgrupp för Levande julkrubban 2017 

Arbetsgruppen har bestått av åtta personer, 

både anställda och ideella. 

Samlingar 

Upptaktsträff i november. Några övningar 

för rollinnehavare och kör, samt två gemen-

samma övningar i december. 

Medverkande 

Ca 80 personer medverkade. 

Föreställningar 

Sex skolföreställningar med ca 1000 besök-

are.  

Fyra offentliga föreställningar med ca 1000 

besökare.
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Vuxenverksamhet Skrea

Betagrupper träffades under året. Samtals-

gruppen På väg fortsatte varannan torsdag 

under både vår- och höstterminen. En studie-

grupp fördjupade sig i de kyrkoårsknutna 

texterna i evangelieboken under våren, 

medan en bibelstudiegrupp studerade Apo-

stlagärningarna under hösten. Däremot hade 

Alphagruppen för få anmälningar för att 

starta hösten 2017.   

Föredrag gavs genom den öppna verk-

samheten i Onsdagsträffen och genom sam-

arbete med Falkenbergs församling, där 

Luther och 500-årsjubileet av reformationen 

lyftes fram.  

Två endagsretreater gavs i församlingens regi 

och en tredagarsretreat gavs tillsammans med 

Morups församling.  

Samtalen vid de kyrkliga handlingarna har en 

fortsatt viktig roll i förmedlingen av den 

kristna tron.  

Under året har vi fortsatt undersöka möjlig-

heterna att nå nya människor i församlingen. 

I slutet av oktober startade vi ett projekt att 

välkomna nyinflyttade i Skrea församling med 

ett hembesök. Vid hembesöket överräcktes 

en gåva med kaffe, ljus, isskrapa och infor-

mation om församlingens liv och verksamhet. 

Initiativet gav många positiva reaktioner. 

Däremot saknas fortfarande en fungerande 

strategi för att möta föräldrarna till barnen på 

Fritids och i barnverksamheten. Två goda 

exempel på utvecklingsmöjligheter för fram-

tiden var dock en pilgrimsvandring på 

Grimsholmen och en kontakt med restau-

rangen Prostens Pizza som ger möjlighet för 

en samtalsgrupp att träffas där istället för i 

församlingshemmet 2018, vilket skulle kunna 

föra med sig en ny kontaktyta till människor i 

församlingen. 

Församlingen fick ett nytt projektbidrag från 

stiftet för att arbeta med integration. Upp-

lägget var detsamma som hösten 2016, vilket 

innebar att samtalsgrupperna i vuxen-

verksamheten hade möjlighet att träffa de 

asylsökande och nyanlända genom att sam-

talsgruppernas samlingar låg samtidigt som 

de nyanlända möttes för att laga mat och 

träna svenska.  

Men som en följd av att antalet asylsökande 

minskade, stängdes Skrea Motell som förlägg-

ning på våren. Många som var asylsökande 

när projektet startade 2016 fick uppehålls-

tillstånd och började SFI eller andra vuxen-

studier i centrala Falkenberg eller kommun-

placerades i andra kommuner. De här faktor-

erna medförde att förutsättningarna för 

projektet förändrades hastigt under våren 

2017 och projektet avslutades i slutet av maj 

när muslimernas fastemånad Ramadan 

inleddes. Under höstterminen startade istället 

ett språkcafé med en mindre grupp deltagare 

men med nya ideella ledare, vilket var positivt.

18 



 

 

 

 

 

 

Diakonal verksamhet Falkenberg

Under året som gått har vårt diakonala arbete 

följt vår verksamhetsplan. Många diakonala 

möten sker både enskilt och i våra verksam-

hetsgrupper.  

 

I vår församling bedrivs det ett brett och 

varierat diakonalt arbete som vänder sig till 

människor som är i olika faser i livet. Många 

människor vi mött under året har lidit av 

psykisk ohälsa. De mår dåligt av stress, 

pålagda krav, otillräcklighet, oklara arbets-

förhållanden, arbetslöshet, sjukdom, fattig-

dom, utanförskap, ensamhet, sorg med mera. 

Under sådana perioder i människors liv 

kommer ofta frågor om livet och livets 

mening upp och behöver ventileras och 

bearbetas. 

 

Som diakoner får vi möjlighet att vara ett 

barmhärtighetens tecken för människor som 

i olika livssituationer vänder sig till kyrkan. 

Samarbete med olika myndigheter och 

organisationer är positivt och viktigt. Vid 

kontakter med kommun, socialtjänst, arbets-

förmedling, försäkringskassa sjukvård etc. 

handlar det många gånger om att vara en röst 

för den som inte själv kan göra sin röst hörd. 

Då kan vi vara ett stöd för den enskilda 

människan i kontakt med olika aktörer.  

 

Ett uppdrag för oss diakoner är att vara ett 

tecken på diakonins betydelse. Alla i försam-

lingen är kallade till att utöva diakoni med de 

gåvor som var och en har fått. Det har också 

varit en utgångspunkt för oss anställda 

diakoner, att vi har fått komplettera varandra 

med de kompetenser och gåvor som vi har.  

 

En förutsättning för diakoni är att i sön-

dagens högmässa få del av Kristus själv i 

nattvarden, att där få förlåtelse och kraft för 

att kunna gå ut i vardagen i församling och 

samhälle. Denna pendling mellan det innersta 

i vår tro och arbetet att praktiskt föra ut 

evangeliet är en del av diakonins väsen. Under 

året har därför den liturgiska medverkan för 

diakonerna i gudstjänsterna liksom det utåt-

riktade arbetet mot människor, institutioner 

och myndigheter varit viktigt och positivt.  

 

Flyktingverksamheten 

Flyktinggruppen har under året träffats två 

gånger i veckan, varje torsdag i form av 

språkcafé och på söndagar, då i samband med 

gudstjänsten med efterföljande fika. Vi har 

läst igenom kommande söndagens bibel-

texter och övat på psalmer. Gruppdeltagarna 

erbjuds tolkhjälp på flera språk så som arab-

iska, turkiska, armeniska m fl. Vi har även 

varit behjälpliga med myndighetskontakter så 

som Migrationsverket, Skatteverket, Förs-

äkringskassan och kontakt med bostadsbolag 

och sjukvård. Likaså med brevkorrespondens 

till olika instanser. 

Flyktinggruppen har medverkat på ett flertal 

gudstjänster under året, främst med sång. 

Under året har olika utflykter anordnats, t.ex. 

till Vadstena kloster och Älmhults kyrka. Vi 

har även haft gemenkapskvällar så som 

påskfest, julfest, grillkväll mm. 
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Vi försöker uppmuntra dem till att involvera 

sig i andra kyrkliga aktiviteter t ex kyrkokör, 

barnkör, lovsångskör, dans, Alpha och andra 

ideella verksamheter såsom att hjälpa till på 

Mötesplatsen eller på Enastående föräldrar 

med matlagning, Levande julkrubban, ev. 

praktik mm. 

Familjediakoni/Enastående föräldrar 

Under året har allt fler familjer sökt kontakt 

med kyrkan, i form av stödsamtal, själa-

vårdssamtal, stöd och hjälp vid kontakt med 

myndigheter samt ekonomisk hjälp. En stor 

del av arbetet med familjerna går ut på att 

skapa ett sammanhang där de kan känna sig 

välkomna och tillhöriga. Därför anordnar vi 

middagar en gång i månaden i Hertings kyrka 

och lokaler, där både föräldrar och barn är 

välkomna. Vi bjuder på middag och efterrätt 

och samlas i kyrkan för andakt. Verksam-

heten vilar till stor del på ideella krafter och vi 

har flera som hjälper till både i köket och med 

barnen. Vid jul, påsk och skollov har vi det 

lite extra festligt och vi delar ut matkassar vid 

kvällens slut. Vi har haft poliser och brand-

man på besök vilket har varit mycket upp-

skattat bland barnen. Det är viktigt att dessa 

barn som växer upp i fattigdom (och därmed 

löper större risk att hamna i kriminalitet) 

tidigt får lära sig att polisen är vänner. 

 

 
 

 

Vi har haft ett omfattande arbete med vår 

klädinsamling i källaren i Kyrkans hus. Många 

skänker kläder till andras glädje. Arbetet med 

att sortera och vika kläderna har till stor del 

skötts ideellt. Även utdelning har till viss del 

skötts ideellt och till viss del av personal. 

Under året har vi fått hämta överblivet bröd 

från Gööks, Västra Bageriet och Stålboms för 

utdelning till barnfamiljer. Vi har även fått 

hämta överbliven mat från Restaurang Tull-

bro och Barnens Ark. Arbetet med att hämta, 

plasta in, bära och frysa in har under året till 

största delen skett ideellt. 

 

I juni månad anordnades en resa till Liseberg 

då ungefär 30 familjer åkte med. I juli månad 

anordnades en utflykt till Klitterbadet då 

ungefär 5 familjer var med.  

 

Diakoniexpeditionen har varit öppen den 

andra måndagen varje månad under året som 

gått. Då samlade vi in matkassar som vi 

senare delade ut till barnfamiljer i behov. 

Matkassar har även lämnats in under andra 

tider. Under året anordnades två större 

matinsamlingar; ”Handla till andra”. I juli 

månad på Ica Skrea Strand, vilken genererade 

ca 150 matkassar. I december månad på 

Willys, vilken genererade ca 120 matkassar. 

 

Under julen 2017 bidrog ett stort antal 

näringsidkare, föreningar och privatpersoner 

med mat, pengar, julklappar mm. Detta var 

oerhört glädjande och det finns mycket att 

utveckla när det gäller denna typ av utåtriktat 

arbetet. Detta var också ett arbete som krävde 

mycket tid, administration och koordination. 

Trycket från sökande familjer var hårt, och 

dessa gåvor lindrade många behov.  

 

Besökstjänst och själavårdssamtal  

Själavårdssamtal och hembesök hos männi-

skor är en efterfrågad och angelägen diakonal 

verksamhet. Besök görs i enskilda hem, på 

äldreboenden, på sjukhus etc. Vissa männi-

skor får regelbundna besök medan andra 

besök är av mer sporadisk karaktär. Det finns 

ett stort behov av att få besök för social 

samvaro, men många vill också tala om 

livsfrågor och är av mer själavårdande karakt-

är. Många längtar efter att ha en andakt och 

att be tillsammans. 

 

Vi vill också uppmuntra församlingsbor att 

besöka medmänniskor som är ensamma, 

Polisbesök i Herting. Foto: Elisabet Dahlberg 
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sjuka eller har det svårt på något annat sätt. 

Ett besök från en medmänniska kan vara det 

som gör att dagen känns lite ljusare och lättare 

att leva. 

 

De människor som har fysisk och psykisk 

möjlighet uppmuntrar vi att ta sig till 

Församlingsgården för enskilda samtal/själa-

vårdssamtal. Vissa kontakter löper på från år 

till år om än sporadiskt, vissa har avlutats och 

nya kontakter har knutits. Under året har vi 

även fått flera nya kontakter förmedlade av 

Falkenbergs kommun. 

 

 
 

Palliativa vårdavdelningen 

Det upparbetade samarbetet har fortsatt 

under året. En diakon besöker avdelningen en 

dag i veckan. Vid behov gör präster och 

diakoner därutöver besök på palliativa när 

personal eller anhöriga hör av sig. Det är ett 

viktigt och meningsfullt arbete, samtal sker 

med både patienter, anhöriga och personal. 

På julafton hade vi en stund av samvaro på 

palliativa då vi sjöng julsånger och läste jul-

evangeliet.  

 

Utdelning av ekonomiska medel 

Under året har vi varit i kontakt med 

människor som lever under både materiell 

och ekonomisk nöd här i vår stad och 

församling. Det finns människor i olika åldrar 

som har det svårt, allt ifrån barnfamiljer till 

fattigpensionärer. Vi har under året upplevt 

att fler människor ansökt om ekonomisk 

hjälp än tidigare. 

 

 

Soppluncher, våffelcafé och kyrkkaffe 

Soppluncher, våffelcafé och kyrkkaffe fyller 

ett viktigt socialt och diakonalt behov, både 

för dem som kommer och äter och för alla 

våra fantastiska ideella medarbetare. Det är 

tack vare dem som det är möjligt att fortsätta 

med soppan och våfflan. Överbliven soppa 

fryses in och kan vid senare tillfälle delas ut. 

Soppköket ger oss därigenom en möjlighet att 

ge mat till hjälpbehövande.  

 

På måndagarna har vi även ett stickcafé vid 

våfflan. Materialet som tillverkas där har vi 

sålt och behållningen har gått till vårt 

diakonala arbete bland människor. Under 

sommartid flyttar våffelcaféet ut på gården, 

då ökar antalet deltagare. Det är fler som 

hittar till caféet, det kommer sommargäster, 

men även fler som är boende i vår stad.  

 

Kyrkkaffet är de flesta söndagar integrerat 

med gudstjänstgruppernas uppgifter, men ut-

över detta finns några kyrkkaffekokare som 

ställer upp när det behövs.  

 

Mötesplatsen 

Håller öppet tisdagar året om med undantag 

för röda dagar. Mötesplatsen är numera en 

inarbetad verksamhet i församlingen. Sedan 

verksamhetens start 2012 fram till och med 

2017 har antalet besökare i genomsnitt ökat 

från 9 personer till 27 personer. Det är 

glädjande att många fortsätter att komma 

regelbundet och vittnar om att det är 

betydelsefullt för dem. Mötesplatsen är 

beroende av ideella medhjälpare. Det finns 

fantastiska frivilliga medarbetare som brinner 

för denna verksamhet och som ställer upp 

varje tisdag år efter år. Därutöver finns 

medhjälpare som under året varit med i olika 

perioder. Med entusiasm, kunskap och goda 

idéer hjälper våra ideella medarbetare, 

tillsammans med oss diakoner, till att skapa 

en varm och trivsam miljö. Mötesplatsen 

inleds med en lagad måltid. Därefter erbjuds 

social gemenskap, samtal, promenader, 

fikastund m.m. Vi avslutar alltid med en 

andakt i andaktsrummet.   
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Hertingkretsen och Diakoni-och---------- 

Laurentii-kretsen 

Våra två sykretsar, som möts för öppna och 

gemenskapsfrämjande träffar. Fastän medel-

åldern är hög finns det ett stort engagemang 

för att bidra till församlingsgemenskapen och 

med insamlade medel till hjälpbehövande. 

 

Aktiviteter som är årstids- eller kyrkoårs-

knutna 

I juni månad anordnades en församlingsresa 

till Håcksvik, Påarps gård och Överlida. 

Många äldre församlingsbor uppskattade att 

komma ut på en utflykt och få gemenskap 

med andra under denna dag. 

 

Ideella medarbetare som hjälper till med 

sopplunch, våffelcafé och mötesplatsen har vi 

träffat för planering och uppmuntran några 

gånger under året. Vi var bland annat på 

Ästad Vingård och åt lunch tillsammans.  

 

Fredagen före allhelgonahelgen var vi inom 

diakonin på plats på Skogskyrkogården för 

samtal och stöd till människor, vi bjöd också 

på kaffe. Diakoner var med vid minnes-

gudstjänsten på Alla själars dag, då namnen 

på dem som gått bort under året lästes upp. 

 

Gudstjänster, andakter och bön 

I inledningen berördes diakonins liturgiska 

funktion i våra gudstjänster. En annan stor 

uppgift och förmån inom diakonin, är att 

stärka bönens plats i församlingen, genom att 

be för och med människor och församling, 

arbeta med kyrkans förbön och inspirera 

människor i deras böneliv. I våra olika grupp-

er som vi ansvarar för så ingår också att leda 

andakter och bönestunder.  

 

 

 

 

 

Den diakonala närvaron under gudstjänster 

på våra äldreboenden upplever vi också som 

betydelsefull och efterfrågad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leva vidare-grupper  

Inbjudan skickas ut till maka/make/sam-

bo/livskamrat. Ibland tar Begravnings-

byråerna eller Palliativa teamet kontakt med 

oss diakoner för att förmedla kontakt till 

efterlevande. Många vittnar om positiva 

erfarenheter i att vara med i en Leva vidare-

grupp. Ibland fortsätter grupperna att ses på 

eget initiativ efter att vi avslutat, människor 

hittar också in i annan verksamhet som vi har 

i församlingen.   

 

Alpha- och Betaarbetet 

Diakonin har under året varit delaktiga i 

Alpha- och Betaarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 



 

 

 

 

 

Diakonal verksamhet Skrea 

Inledning 

”Diakoni är församlingens sätt att i handling 

gestalta kyrkans väsen” (ur verksamhets-

planen). I Falkenberg och Skrea församlingar 

bedrivs ett brett och varierat diakonalt arbete. 

Alla i församlingen är kallade att utöva 

diakoni med de gåvor som var och en fått, 

vilket också har varit utgångspunkt för oss 

anställda diakoner. Vi får komplettera var-

andra med de kompetenser och gåvor som vi 

har fått.  

Det här har hänt under året-------------------  

Det fanns från början av mitt tillträde en 

tydlig önskan att gå in i det familjearbete som 

kallas ”Enastående föräldrar”, främst boende 

i Skrea församling. Detta arbete har stegvis 

utökats och fördjupats, allteftersom jag lärt 

känna och fått förtroende hos familjerna. Jag 

hänvisar till Falkenbergs verksamhetsber-

ättelse Familjediakoni/Enastående för-

äldrar när det gäller denna grupp under året. 

Fler och fler människor upptäcker kyrkan 

som en resurs där man kan få hjälp, både 

ekonomiskt och med samtal. Skrea försam-

ling har ett gott ”förtroendekapital” som gör 

att människor vågar och vill vända sig till 

diakonin för stöd, råd och samtal. Detta visar 

sig tydligt vid middagarna för ”Enastående 

föräldrar” i Hertings kyrka, men också i de 

Leva vidare-grupper som vi bjuder in till. Fina 

och djupa samtal om glädje, sorg, ensamhet, 

föräldraskap och det svåra i att bli lämnad. 

Skrea diakoni har vid tre tillfällen inbjudit till 

retreat:  

Två endagsretreater och en helgretreat i sam-

arbete med Morups och Susedalens för-

samlingar. En möjlighet att dra sig undan i 

tystnad och stillhet för bön och meditation. 

Detta är något som diakonin gärna vill 

utveckla och arbeta mer med i församlingen, 

i pastoratet och i nya kontraktet. 

Gick enligt plan 

 Onsdagsträffen 

 Nikolaikretsen 

 Gudstjänster på Hjortsbergs äldre-

boende varannan vecka 

 Själavårdssamtal 

 Kyrkvandringar med skola och fritids: 

”Kyrkans symboler” på sportlovet 

 Kyrkohistorisk vandring i maj 

 Kyrkogårdsvandring vid allhelgonatid 

 Vårutflykt till Gränna och Wettershus 

retreatgård  

 Diakon i mässan 

 Öppen kyrka i allhelgonatid 

Blev annorlunda------------------------------- 

Arbetet med Enastående föräldrar tar mer tid 

och utrymme i tjänsten än vad som egentligen 

finns. Detta på bekostnad av hembesök och 

sjukbesök hos våra äldre församlingsbor.  

Nya riktlinjer och instruktioner, olika policy, 

bokningssystem m.m. samt möten för dessa i 

samband med nya organisationen har också 

tagit mer tid än det finns utrymme för. 

Upplevelsen blir frustration och sorgsenhet 

över den tid det tar från uppdraget och 

ansvaret att tjäna som diakon.
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Kyrkomusik Falkenberg 

Körverksamheten  

Falkenbergs Motettkör har övat onsdags-

kvällar under terminerna, ca 32 övningar. 

Medlemsantalet har varit ca 40 personer 

fördelat på fyra stämmor. Motettkören har 

under 2017 medverkat i ca 10 gudstjänster i 

Falkenbergs kyrka. Vid påsk uruppförde 

kören en Lukaspassion skriven av Bertil 

Murray och Maria Löfberg tillsammans med 

sångsolister och instrumentalister, och i maj 

besöktes England under några intensiva dagar 

när kören sjöng i ett flertal kyrkor och 

umgicks under otvungna former. Höst-

terminen kom att präglas av inlärning av 

Bachs Juloratorium, som på ett vis fick bli 

både avslutning på 2017 och storstilad start 

på 2018, som kommer att präglas av körens 

50-årsjubileum. 

 

Julens sånger och psalmer i december drog 

som vanligt fullt hus i kyrkan. Gästsolist var 

John Kluge och en överraskningsduett fram-

fördes av Martina Braglin och Markus Leand-

ersson. 

 

Cantica Nova har övat tisdagskvällar och 

medverkat i gudstjänst på samma sätt som 

Motettkören. Kören har haft ungefär 13 

duktiga medlemmar. Under våren urupp-

fördes Lukaspassionen (se ovan!) tillsammans 

med Motettkören och i oktober blev det två 

framföranden av Vivaldis Gloria tillsammans 

med Kungsbacka vokalensemble, en damkör 

som vi tidigare samarbetat med. 

Cantica Nova gjorde även Motettkören 

sällskap i Bachs Juloratorium, samt vid Julens 

sånger och psalmer. Årets Luciahögtider 

genomfördes tillsammans med församling-

ens ungdomskör och två (2!) luciakandidater. 

 

Praise!  har under 2017 övat varje onsdag 

och då Alpha/Beta-tiden varannan onsdag 

flyttades fram, kunde de flesta sångare delta 

hela övningstiden. Ett glatt gäng som för 

varje vecka blir allt skickligare sångare har 

deltagit i ca 8 gudstjänster under året och 

medverkade också vid Julens sånger och 

psalmer, där de utgjorde att underbart inslag 

med stor sångglädje. På annandag jul med-

verkade kören i en gudstjänst i Pingstkyrkan. 

 

Barnkörerna har varit uppdelade i två ålders-

grupper, varav musikpedagog har svarat för 

den äldre, samt ungdomskören. Den yngre 

barnkören, Stjärnkören har haft ca 20 med-

lemmar. Som jag förstår det, kommer den 

vikarierande körledaren nu att fasas ut under 

2018 och man vill lösa det hela med våra 

anställda musiker. Utvärdering av det 

kommer nästa år. 
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Gudstjänster, förrättningar och övrigt 

I organisttjänsten ingår att medverka vid 

huvudgudstjänsten tre av fyra söndagar. De 

söndagar ingen kör är inbokad, har 

kvartettsång organiserats, med hugade sång-

are från Motettkören och Cantica. Det mesta 

har under året gått enligt planerna. 

 

 

 

 

 

 

 
Sommarmusik  
Sommarmusiken innehöll sex kvällskonserter 
kl. 19.30 på söndagar (utom Levande ljus-
konserten som ägde rum kl. 21.30) och fem 
Lunchkonserter kl. 12 på lördagar i juli, med 
start 1/7 och avslutning 6/8. Musikprog-
rammen var förlagda till Falkenbergs och S:t 
Laurentii kyrkor och innehöll varierande 
vokal- och instrumentalprogram, samtliga av 
hög klass. Vid kvällskonserterna höll någon 
av församlingens präster en kortare andakt. 
 
Henrik Marmén hade en pianoafton på 
Falkenbergs kyrkas förnämliga Steinway-
flygel 2/7. 9/7 hade falkenbergsduon Hann-
ah och Ewan Svensson ett program med jazz, 
blues och visa i en fullsatt S:t Laurentii kyrka. 
Sopranen Linda Thorslund, bördig från 
Falkenberg, gav tillsammans med tenoren 
Erik Thorslund, ackompanjerade av Ulf 
Segerberg, ett program i Falkenbergs kyrka 
16/7 som innehöll romanser, arior och visor. 
23/7 hade den store orgelvirtuosen Gunnar 
Idenstam en orgelkonsert i Falkenbergs kyrka 
med musik av Praetorius, Bach och Dupré 
samt flotta improvisationer. Björn Kleiman, 
violin och Martin Fogel, gitarr hade ett trev-
ligt program i S:t Laurentii kyrka 30/7 med 
musik av bland andra Bach, Aulin och 
Piazzolla. Traditionsenligt avslutades som-
marmusiken med en ”Levande ljuskonsert” i 
S:t Laurentii kyrka 6/8 kl. 21.30. Det blev 
mycket stämningsfullt och vackert när Göte-
borgs ungdomskör under Anne Johanssons 
ledning bl.a. framförde svensk folkmusik 
samt musik av tonsättare som Rheinberger, 
Whitacre och Rehnqvist. Kvällskonserterna 
var välbesökta med i storleksordningen 
mellan 50 och 150 besökande. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lunchkonserter 
På lördagarna i juli gavs, som brukligt, Lunch- 
konserter kl. 12 i S:t Laurentii kyrka. Speciellt  
på lunchkonserterna eftersträvas att ha 
musiker med lokal anknytning. 1/7 hade 
sopranen Helena Cervin tillsammans med 
cellisten Karin Knutson och pianisten Berit 
Larsson ett program som innehöll en del 
”klassiska pärlor”. En bleckblåskvintett ur 
Falkenbergs blåsorkester hade 8/7 ett upp-
skattat program som innehöll såväl koraler 
och klassiska stycken som filmmusik. Ludvig 
Åhlin från Ugglarp sjöng 15/7 romanser, 
musikalmusik och klassiska välkända sånger, 
ackompanjerad av Ulf Segerberg. Rebecka 
Grimberg, flöjt och sång och Maria Janfalk, 
piano, gitarr och sång, båda från Falkenberg, 
hade ett trevligt program med blandad 
repertoar 22/7. Orgelvännerna fick sin be-
skärda del när Ulf Segerberg 29/7 framförde 
Bachs ”Åtta små preludier och fugor”. 
 
Lunchmusiken är uppskattad av såväl falken-
bergare som turister (såväl de som planerat att 
besöka konserten, som de som strosar om-
kring och slinker in i kyrkan) och det var i 
storleksordningen mellan 30 och 80 besök-
ande vid dessa musiktillfällen. 
 
Vi tog inte heller detta år inträde på något av 
våra sommarmusikprogram, utan kollekt togs 
upp till Musikfonden vid alla tillfällen, vilket 
gör att alla som önskar kan ta del av det rik-
haltiga musikutbudet i våra kyrkor. Sommar-
musiken i Falkenbergs kyrkor blev sålunda en 
lyckad blandning av sång- och instrumental-
musik av olika art. Sommarkonserterna är för 
många ett uppskattat alternativ till allt övrigt 
utbud som ges i sommarstaden Falkenberg. 

Falkenbergs kyrktorn. Foto: Emma Mondin 
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Det blir en speciell upplevelse att ta del av 
musiken i den sakrala inramning som 
kyrkorummet ger. 
 
Övriga kvällskonserter 
Även under terminstid ges en del musik-
program i Falkenbergs kyrkor, då på söndagar 
kl. 18. 29/1 hade Maria Löfberg, sopran, 
Monika Murek, violin och Ulf Segerberg ett i 
huvudsak klassiskt program i Falkenbergs 
kyrka med musik från medeltid till nutid. Ulf 
Segerberg gav 12/3 en orgelkonsert med 
musik av Buxtehude, Bach, Peeters och 
Franck. Den varbergsbördige pianisten 
Markus Kvint lät 14/5 Falkenbergs kyrkas 
Steinwayflygel blomma ut i repertoar av Bach, 
Haydn, Schubert och Chopin. Inte minst 
avslutningsnumret Liszts Sonat h-moll visade 
att såväl pianist som instrument höll högsta 
klass. 12/11 visade Ulf Segerberg prov på att 
Falkenbergs kyrkas Hammarbergorgel klingar 
utmärkt i såväl barockmusik av Bach samt 
franssymfonisk musik av Widor. 
 
Det känns angeläget att ha en del konserter 
även under terminstid, inte minst med tanke 
på de förnämliga instrument i form av flygel 
och orgel som finns i Falkenbergs kyrka. Det 
finns speciellt en del orgelentusiaster i Falken-
berg med omnejd och orgelmusiken - inte 
minst den så sakralt präglade musiken av 
mästaren Bach - står ju på ett speciellt sätt i 
symbios med kyrkorummet. Även vid dessa 
musiktillfällen höll någon av församlingens 
präster en kortare andakt och det togs upp 
kollekt till Musikfonden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gudstjänstmusik i Hertings kyrka 
I Hertings kyrka har som vanligt firats 
högmässa varje söndag och de flesta övriga 
helgdagar. Många av de som kommer är vana 
sångare så det är oftast stor delaktighet i 
psalmsång och de liturgiska partierna. På 
första söndagen i advent medverkade, enligt 
vår uppskattade tradition, blåsare och nu en 
kvintett i stället för kvartett. 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det har även varit lite olika sorters 
”Gudstjänst på barnens villkor” i Hertings 
kyrka. T ex har vi haft vardagsgudstjänst 
vissa tisdagar. Barnen i Tisdagskul har då 
medverkat med sång. 
 

 

 
Gudstjänstmusik i S:t Laurentii kyrka 
Förutom dop-, vigsel- och begravnings-
gudstjänster har vi några andra gudstjänster 
och mässor i S:t Laurentii kyrka, t ex skär-
torsdagsmässa och påsknattsmässa. I stilla 
veckan var det som vanligt passions-
andakter. Medverkande musiker på de tre 
kvällarna var Anette Wallin, flöjt och fiol, Bo 
Ingermarsson, klarinett, samt kören Praise!. 
På första söndagen i advent var det trad-
itionsenlig adventsgudstjänst på efter-
middagen och då medverkade Falkenbergs 
manskör under ledning av Mia Abraham-
sson. 
 
Äldreboenden 
På onsdagar ojämna veckor är det gudstjänst 
på Floragården och Boken och på torsdagar 
jämna veckor på Tallgläntan och Hjorts-
bergs servicehus. Det uppskattas mycket av 
dem som deltar regelbundet. Det blir som en 
liten ”församling” på varje ställe och trots att 
vi är där så lite lär vi, som arbetar med dessa 
gudstjänster, ändå att känna de olika pers-
onerna. Musiken är viktig på äldreboendena 
både för dem som deltar aktivt och de som 
på grund av olika funktionsnedsättningar 
deltar passivt. 
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Stjärnkören har medverkat på ett par guds-
tjänster per termin på Boken. Barnen har 
sjungit både för och tillsammans med de äldre 
och det har varit uppskattat. Det har också 
varit positivt att låta barn och äldre få mötas 
och göra något tillsammans. 
 
Kyrkliga handlingar 
Under de senaste åren har det skett en stor 
förändring när det gäller val av musik till 
vigslar och begravningar. Den individualist-
iska prägel som finns i samhället märks även 
i kyrkan. Fram till för några år sedan var det 
självklart att de flesta brudpar valde pampig 
orgelmusik som ingångs- och utgångsmusik. 
Det finns fortfarande de som väljer det, men 
det är allt vanligare att brudpar vill gå in i och 
ut ur kyrkan till en lugn poplåt och ganska 
ofta inte bara en instrumentalt spelad låt utan 
med sång. På begravningar vill allt färre höra 
klassisk musik utan de vill i stället höra 
populär musik, gärna någon som på något vis 

är knuten till den som dött. När det gäller 
solosånger har det också textmässigt skett en 
stor förändring. Tidigare handlade sångerna 
på begravning om Gud och himlen, nu är det 
oftast profana texter. Det blir allt vanligare 
med solosånger även på dop. I och med detta 
har förberedelserna för kyrkomusikern för-
ändrats. Det blir t ex mycket med att ordna 
noter, och då det inte finns noter att lära sig 
genom att lyssna på Youtube, öva med 
solister som är helt ovana vid att sjunga 
offentligt (det kan t ex vara brudens syster, ett 
barnbarn till den döda osv) samt att försöka 
få en poplåt att låta bra på kyrkorgel (ibland 
används piano). 
 
Levande julkrubba 
Som vanligt var det veckan före jul ”Levande 
julkrubba” på innergården vid Kyrkans hus. 
Änglakören medverkade som vanligt, numera 
under ledning av musikpedagog. 
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Kyrkomusik Skrea

Körverksamheten 

Körernas främsta uppgift är att förmedla det 

kristna budskapet genom sången, och att 

beröra, inkludera gudstjänstfirare i psalmer, 

liturgi och lovsång.  Huvudgudstjänsterna = 

de söndagliga mässorna/gudstjänsterna har 

varit det primära. Musikgudstjänster har 

också varit en viktig del, och har varit mycket 

uppskattat.  

Körverksamheten är ansluten till Hallands 

Kyrkosångsförbund samt Sveriges Kyrko-

sångsförbund. 

Statistik  

Körerna har övat parallellt med skolans 

schema. Kyrkokören och Sånglärkorna har 

även övat under loven, dock inte under 

sommaren. 

Barnkören och juniorkören har under året 

medverkat i gudstjänster och verksamheter 

vid 13 tillfällen. 

Sånglärkorna har under året medverkat i 

gudstjänster och verksamheter vid 6 tillfällen. 

Kyrkokören har under året medverkat i 

gudstjänster och verksamheter vid 13 till-

fällen. 

Antal körsångare per 2016-12-31…………. 

Kyrkokören: 35 st-------------------------------... 

Sånglärkorna: 15 st-------------------------------- 

Juniorkören, åk 3-5: 7 st-------------------------- 

Barnkören, åk 0-2: 18 st-------------------------- 

Summa: 75 st 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga gudstjänster utöver huvudguds-

tjänsterna 

23 olika tillfällen inkl. 5 repetitioner. 

Sång- och musikmedverkan i guds-

tjänsterna 

1/1 Sång av Rebecka Grimberg 

6/1 Julmusik med Josefina Kroon, Anna 

Granström, Anna Säfström och Marie 

Möller  

10/9 Violinmedverkan av Nils-Ingemar Nil-

sson 

17/9 Elbas och flöjtmedverkan av Lars 

Wallenäs 

8/10 Trumpetmedverkan av Pontus Lind-

ström och flöjtmedverkan av Lars Wallenäs 

12/11 Familjekören under ledning av 

Carolina Larsson 

24/1 Sångmedverkan av Fanny Andersson 

31/12 Trumpetmedverkan av Gunilla Le-

ander. Louise Gunnarsson var tjänst-

görande musiker 

 

Skrea kyrka. Foto: Emma Mondin 
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Musikgudstjänster och konserter……….. 

12/2 Konsert till förmån för Världens Barn. 

Medverkande: Linda Östman, Marie Möller, Alex-

andra Olsson, Jörgen Sonemalm, Anna Säfström, 

Magnus Halén, Ann-Catrin Björnberg och Thomas 

Bodiroza Lindh 

18/6 Konsert till förmån för Barncancer-

fonden.  

Medverkande: Kyrkokören, Maria Löfberg, Anna 

Säfström, Karin Brötjefors, Ann-Catrin Björnberg 

och Anders Björnberg 

29/6 Musik i sommarkvällen.------------------  

Medverkande: Helena Cervin – sopran, Karin Knut-

son – cello, Berit Larsson – tangentinstrument 

6/7 Musik i sommarkvällen – ”Kärleken och 

livet”.  

Medverkande: Iréne Jönsson – sång, Anders Sjökvist 

– cello 

27/7 Musik i sommarkvällen.-------------------  

Medverkande: Gunnar Törnqvist – sång, Jonas 

Roman – orgel och piano 

3/8 Polskor, visor och improvisationer. -----

Medverkande: Anette Wallin – violin, sång och 

blockflöjt, Harald Svensson – piano 

10/8 Saxofonslingor och orgelbrus.------------ 

Medverkande: Per Thornberg – saxofon Britta 

Snickars – orgel och piano 

22/10 Hela kyrkan sjunger!----------------------  

Medverkande: Sånglärkorna, Kyrkokören, Magnus 

Olofsson – slagverk, Anders Janfalk – elbas, Ann-

Catrin Björnberg – musikalisk ledare 

16/12 Julens sånger och psalmer (kl. 17 o 19).  

Medverkande: Kyrkokören, Sång-lärkorna, Anna 

Säfström – sångsolist, Monika Murek – violin, Ulf 

Segerberg – piano och orgel, Bertil Göranzon – präst, 

Ann-Catrin Björnberg – musikalisk ledare 

Förutom det som skrivits här, tillkommer 

semesterperioden som alltså inte omnämnts 

här. 

 

 

Det har varit ett händelserikt år på många sätt. 

Gudstjänstlivet har fungerat bra, där körerna 

sjöng flitigt under året. Musikgudstjänsterna 

och sommarmusiken har fungerat väl och 

uppskattats mycket av många besökande, 

både turister och församlingsbor.  

Fr o m 1 januari bildades Falkenbergs pastor-

at som förut var Falkenbergs kontrakt. Det 

har varit många möten, både stormöten och i 

varje område för sig. Detta första år som 

storpastorat har inneburit tankar och 

funderingar om framtiden, t ex hur våra 

resurser inom musikkollegiet kan användas 

på bästa sätt. 

Ett gott exempel var när barnkörerna i Skrea 

och Falkenberg sjöng tillsammans. Resultatet 

av vårt samarbete blev mycket lyckat. Tanken 

har sedan decennier funnits där, och nu 

planerades för samarbete även i framtiden. Ur 

arbetsmiljöperspektiv är det inte bra att vara 

ensam med stora barngrupper. 

Kyrkorummet är mycket vackert, som gör att 

man känner värme och gemenskap. Reno-

veringen blev lyckad. Man kommer närmare 

varandra. 

Körsångarna har uppskattat mycket att få 

sjunga i kyrkan, inte minst ur den akustiska 

aspekten. Orglarna har varit det huvudsakliga 

psalmbärande och ackompanjerande instru-

mentet.  Dock har de blivit mer ostämda, och 

sjunkit i tonhöjd så att det inte går att använda 

vissa av stämmorna, men glädjande nog 

fattades äntligen beslutet under hösten 

att stämning och rengöring ska ske av 

Tostareds kyrkorgelfabrik! 

De kyrkliga handlingarna – dop, begravningar 

och vigslar med solister som anlitats, har visat 

stor uppskattning över hur fin kyrkan är, och 

tacksam att musicera i, även vid huvud-

gudstjänsterna och konserterna. 

Barn från skolan Thorén Framtid har träffat 

oss i kyrkan, dels för att lära sig en psalm 

(ingår i kursplanen) och att titta på orgeln. 

Barnen fick prova på att spela, vilket var 

29 



 

mycket uppskattat.  De hade sin sommar-

avslutning, och luciafirande i kyrkan. 

Advents-/julgudstjänst för de mindre barnen 

var också uppskattad. 

Fortbildning 

Kurs på Helsjöns Folkhögskola: ”Guds-

tjänsten i tider av förändring”. Vi deltagare 

har bl. a. träffat gudstjänstgruppen och för-

troendevalda, och delgivit dem våra tankar 

från kursen och hur det kan tillämpas här. 

Engagemanget var stort. Vi som gick kursen 

har haft 4 återträffar á 2 timmar under våren.  
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Administration/HR

År 2017 ökade trycket på administrationen i 

samband med bildandet av Falkenbergs 

pastorat. 

Administrationen var underbemannad under 

hela våren, då det bara var två personal som 

bemannade den. Även områdeschefen har 

varit behjälplig med att svara i telefon.  

Under våren anställdes en ekonom för arbete 

med ekonomi, lön, diarium och till viss del 

administration som att svara i telefon vissa 

dagar. Under senare delen av året var 

ekonomen även sekreterare i Falkenbergs 

församlingsråd. 

Kommunikatörstjänsen för pastoratet blev 

under året ej tillsatt, vilket har lett till att 

Falkenberg-Skreas informatör har fått arbeta 

för hela pastoratet när det gäller formgivning 

av annonser och annonseringar i dagspress. 

Informatören har även varit behjälplig i 

arbetet med pastoratets gemensamma hem-

sida, en arbetsuppgift som egentligen servar 

hel pastoratet. Informatören utsågs seder-

mera till IT-ansvarig för område Väster. 

Administrationen ansvarade för förtidsröst-

ningen i Kyrkovalet likt tidigare. Bemanning-

en delades upp och helgerna delades även 

upp mellan övrig personal från Falkenberg-

Skrea. Ingen personal från övriga pastoratet 

var behjälplig med omröstningen.  Exped-

itionen hade en praktikant tre dagar i veckan 

under sex månader.  
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Vaktmästeri/Städ 

2017 var ett rörigt år för arbetslaget med 

sammanslagning till storpastorat, långtids-

sjukskrivningar, personal som slutade och 

nytt fritids i Skrea för att nämna några saker.  

Vi upplevde ett ökat tryck på vaktmästeri 

/städ bl.a. på grund av 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.  

I centrum gick vaktmästarna in i 2017 med en 

schemaomläggning (på initiativ från tidigare 

arbetsgivare) som gjorde arbetssituationen 

tungrodd. Den nya arbetsgivaren i samråd 

med personalen ändrade om till ett mer 

funktionellt schema och vi landade i ett 

enklare och mer effektivt arbetsklimat. 

Under året har vi haft två långtids-

sjukskrivningar. Den ena avslutade sin 

anställning under sommaren. Dennes vikarie 

erbjöds en tillsvidareanställning och anställd-

es 1 januari 2018. 

Den andre anställde var sjukskriven större 

delen av året. Under våren var situationen 

med en personal färre som svårast. Det löstes 

på ett bra sätt med vikarie som fortsatte jobba 

över sommaren. Under sommaren tog vi in 

ytterligare en feriearbetare vilket gjorde att de 

månaderna fortlöpte väldigt bra. 

En av lokalvårdarna sjukskrevs under hösten 

och en vikarie togs in. 
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Falkenbergs församlingsråd 

Ledamöter   Ersättare 
Margareta Warnholtz, ordförande Bengt Bengtsson 

Bengt Wernersson, vice ordförande Charlotte Bergström 

Bengt-Eric Bengtsson  Lennart Engström 

Catharina Berghorn  Barbro Sandinge 

Göran Löfquist  Gunnar Bondesson 

Angela Malmgren 

Berit Martinsson 

Laila Johansson 

Göran Karlsson 

Connie Kristensson 

Sammanträden 

Församlingsrådet i Falkenberg har under år 2017 haft 8 protokollförda sammanträden. 

Sekreterare har varit Ulla-Britt Bengtsson och Elisabeth Osbeck. 

 

Skrea församlingsråd 

Ledamöter   Ersättare 

Stig Agnåker, ordförande  Jan-Erik Christensen 

Anita Abrahamsson, vice ordförande Bengt Johansson 

Gunilla Ankarberg  Rune Samuelsson 

Hans Ekström  Marianne Persson Sevholt 

Susanna Nilsson  Marianne Nilsson 

Håkan Nylander 

Göran Paulsson 

Albert Romer 

Kenny Svensson 

Ann-Christin Svensson 

Sammanträden 

Församlingsrådet i Skrea har under år 2017 haft 7 protokollförda sammanträden.  

Sekreterare har varit Helen Wallén. 
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