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KYRKOHERDENS RAPPORT

Anna Kulle Säfstrand

”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.” (Fil 4:4) Så skrev Paulus till
församlingen i Filippi för snart 2000 år sedan. Om Paulus hade kommit till oss, nu i vår, tror jag
han hade glatt sig i Herren över Kropps församling, för här finns mycket att glädja sig åt. Det blir
så tydligt när vi i verksamhetsberättelsen tittar tillbaka på 2017.
Under hösten hölls det Kyrkoval i september 2017 som blev startskottet för den nya
mandatperioden. Valdeltagandet var 16.04% vilket var en ökning med cirka 5 procentenheter.
Det visar glädjande nog att det finns en stor vilja och ett engagemang för att vara med och
påverka hur vår kyrka förvaltas och utvecklas. Bland våra förtroendevalda i kyrkorådet finner vi
sex nya namn bland våra mera rutinerade ledamöter vilket är mycket positivt då kyrkan behöver
såväl erfarenheter som förnyelse för att kunna leda församlingen i en föränderlig värld.
Det som gläder mig mycket är att statistiken för våra gudstjänster visar att våra deltagare ökar i
antal. Snittet för våra gudstjänster ligger nu på 35,4 på våra huvudgudstjänster vilket är bra med
tanke på att vi ökat antalet med 7 stycken till 93 huvudgudstjänster. Under året fick församlingen
en ny kyrkoherde och Annar Aas avtackades efter ett och ett halvt år som vikarierande
kyrkoherde och den första mars tillträdde jag som ny kyrkoherde och mottogs i församlingen den
2 april i Kropps kyrka med en magnifik högmässa.
Måndagen efter det påbörjades renoveringen av Kropps kyrka som vitkalkades, fick nya fönster,
ett förgyllt tornkors och nu lyser kyrkan och korset över bygden, en verklig källa till stolthet.
Renovering av våra kära kulturarv går snabbt till stora pengar även om vi i det här fallet hade
lyckan att få en del bidrag genom kyrkoantikvarisk ersättning. Men det är viktigt att vi gör de
här underhållsarbetena, inte bara för kyrkorna i sig själva utan också för alla församlingsbor. I så
gott som alla undersökningar om vad som motiverar medlemskapet i Svenska kyrkan, så uppger
människor betydelsen av att Svenska kyrkan vårdar våra kyrkor. Kulturarvet är ett viktigt skäl till
medlemskap. Det innefattar inte bara glädjen över kyrkobyggnaderna, utan också allt som händer
i våra kyrkor. Kanske är kyrkomusiken ett av de kulturarv vi som kyrkotillhöriga gläds mest över
och som vi har ett stort och rikligt utbud av i vår församling.
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Medlemmarna
Vi årets slut hade Kropps församling 4897 medlemmar vilket en minskning med 115 sedan
föregående årsskifte. Av folkmängden på 8 563 personer är detta 56.6 %. Därmed har vi i
jämförelse med föregående år haft ett medlemstapp på ca 2,3 %. Tre personer inträdde aktivt
vilket är färre än de 9 personer som sökte inträde år 2016. Vi döpte 57 personer företrädesvis
barn (48 st 2016), och konfirmerade 21 (mot tidigare 31 st) . Vi vigde 13 par mot 15 par 2016.
Personalstyrkan
Vid årets slut hade 21 personer tillsvidareanställning i församlingen: 6 vaktmästare, 4 barnledare,
1 husmor, 1 kyrkoskrivare, 1 kanslist, 2 körledare, 1 kantor, 1 organist, 1 kamrer, 2 präster, och 1
kyrkoherde. På visstidsanställning finns en person som jobbar med samtalsgrupper och diakoni
samt en som jobbar med våra ideella krafter. Det finns ytterligare en person som arbetar halvtid
som lokalvårdare och en anställd körledare på timmar.
De har skett en hel del förändringar på personalsidan. Björn Ekengren som vid årets början var
anlitad som konsult blev fr.o.m. 1 april fastanställd på 80 %. Klas Johnsson har anställts som
kyrkogårdsvaktmästare. Husmor Ellinor Nilsson har pensionerat sig efter 25 år i församlingens
tjänst men arbetar fortfarande kvar med vårt ideella arbete som hon själv varit med om att bygga
upp. Ny husmor efter det är Matilda Lundgren. Jarle Furali Wijk valde att avsluta sin anställning
som pedagog hos oss för att prova på nya utmaningar. Allan Sjöstedt som är EFS präst i grunden
anställdes på timmar vid höstterminens början och den tjänsten har sedan succesivt ökat där han
numera också har hand om församlingens diakoni med en fast tid i veckan på Björka för samtal.
Arbetsmiljö
I augusti var vi på en personalresa till Varberg där vi bodde på Stadshotellet. Vistelsen ägnades
åt planering för höstens verksamhet men resan var också ett försök att ytterligare stärka
gemenskapen inom arbetslaget genom diverse samarbetsövningar. Ledningsgruppen återupptog
sina tidigare möten under hösten och har träffats cirka en gång i månaden. Gruppen har bestått av
kyrkoherden, arbetsledarna Niclas Persson, Olof Tholander, Ingrid Dahlström och Maria
Dahlman.
Helen Åberg har genomgått grundutbildning för vaktmästare. Vaktmästarna Katarina Erlandsson
och Klas Johansson gick utbildningen ”Att möta människor i sorg” för att stärka dem i deras roll
som kyrkogårdsvaktmästare både på kyrkogården och under kyrkliga handlingar.
Under terminerna har vi storsamling cirka en gång i månaden, oftast på Björka. Storsamlingarna
inleds med en mässa och har avslutats med en gemensam lunch. Dessa möten har varit till för
information och för att samtlig personal skall få möjlighet att umgås, byta erfarenheter och
planera gemensamma arbetsprojekt.
Vi hade under året ett påsk- samt ett julspel i Frillestad där den personal som ville vara med hade
möjlighet att arbeta gemensamt i detta projekt. I slutet av november hade vi en uppskattad
julfest i Välluv som Ellinor arrangerade maten till och där personalen stod för mycket
uppskattade lekar och musikunderhållning. Utöver stormöten träffas de olika arbetslagen
regelbundet, minst en gång per månad.
Gudstjänstlivet
Församlingen har haft agendor från 2012 års handbok som har fungerat väl. Under hösten
klubbade kyrkomötet den nya handboken. Detta gör att arbetet med nya agendor kommer att ta
fart under det innevarande året. Under året som gått har vi arbetat vidare med att utveckla
lekmannaengagemanget i gudstjänsterna, speciellt i högmässorna under Maria Dahlmans
ledning.
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Framtida satsningar
Som föregående år har vi som intention att fortsätta öka gudstjänstdeltagandet och att de flesta
verksamheter ska ha en koppling till gudstjänsten på något sätt. Det är också viktigt att all
personal känner sig sedda och att vi använder oss av våra olika kompetenser på ett ansvarsfullt
sätt så att alla får komma till sin rätt och våra styrkor används för församlingens bästa. Önskar att
under 2018 ytterligare arbeta på vår teamkänsla och ytterliga förstärka tryggheten i att vi är olika
och att det är berikande för alla sammanhang vi befinner oss i.
Jag överlämnar härmed till kyrkofullmäktige för Kropps församling vår verksamhetsuppföljning,
där flertalet av våra medarbetare bidragit med rapportering och utvärdering.
Kropp 2018.04.05
Anna Kulle Säfstrand

BARNVERKSAMHET: 150

INGRID DAHLSTRÖM

Budget: 253´
Utfall: 227´
Målet med verksamheten:
Vårt mål är att sprida det kristna budskapet, teoretiskt med olika pedagogiska metoder, och i
praktiken, genom att skapa mötesplatser där varje deltagare får känna sig trygg, sedd och hörd
och vet om sitt eget och andras värde. Just detta att visa och lära barnen hur vi bemöter varandra,
med den gyllene regeln som en självklar grundprincip, är ett viktigt delmål, där vi vuxna måste
föregå med gott exempel. För att uppnå vårt mål använder vi bl.a. oss av olika Bibelberättelser
som stöd och vägledning.
Medarbetare:
Veronika Berggren, Marie Persson, Madeliene Kristensson, Jarle Furali, Anna Keller, Ingrid
Dahlström, Nathalie Nygren.
Grupper och platser.
Våra verksamheter finns i Mörarp, Påarp och Björka
Änglacafé: Öppen verksamhet för föräldrar med barn där vi sjunger och fikar tillsammans.
Verksamheten går bra, just eftersom det är en öppen grupp varierar deltagarantalet, både från
ställe till ställe och från gång till gång, och vi ser att vi får arbeta upp grupperna vid varje
terminsstart då flera barn börjat förskola och föräldrar gått tillbaka till arbete. I genomsnitt deltar
cirka 7 föräldrar med barn varje gång (något fler i Mörarp och Påarp än i Björka).
Småänglar: Verksamhet i Mörarp för barn i åldrarna 3-5 år i fast definierade grupper.
Under 2017 deltog i denna verksamhet ca 40 st barn.
Familjedropin: Öppen mötesplats i Björka för föräldrar och barn. Här pysslar vi, fikar och läser
sagor. I genomsnitt 3 familjer gång.
Skoj och stoj: Kyrkgympa i Kupan för barn i åldrarna 3-6 år där vi bland annat dansar till
psalmer. I gruppen deltar ca 8 barn.
Kyrkhäng 1 resp. kyrkhäng 2: Verksamhet för barn i åldern 6-8 år resp. 9-11 år i Mörarp. Under
2017 deltog i denna verksamhet ca.50 st barn.
Kyrkans Fritids: Öppen verksamhet i Kupan för barn i ålder 6-11 år. Cirka 20 st.
What Shall We Do: Öppen grupp som ett sätt att nå 12-13 åringar.
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Musiklek: Öppen musikverksamhet för föräldrar och barn i ålder 3-5, cirka varannan vecka i
Mörarp. Snittet för gruppen är cirka 5 vuxna med barn.
Gott och blandat: Verksamhet i Björka för barn i ålder 6 och uppåt. Bland annat använder vi oss
av Bibelbakning men tar också influenser från andra kulturer. I gruppen deltog under 2017, 15
barn.
Pysselkvällen: Öppen verksamhet för föräldrar som vill pyssla, äta och diskutera livsfrågor
tillsammans. Vi träffas en gång i månaden. Snittet för gruppen är cirka 8 vuxna.
Övriga evenemang
Avslutningar: Sommaravslutningen var musikalen ”Va Bra” som framfördes i Frillestad kyrka.
Istället för gemensam julavslutning hade vi avslutningar i resp. grupp, och alla var varmt
välkomna till terminens sista Messy Church.
Lovaktiviteter: Under sportlovet åkte vi till Kreativum i Karlshamn, utflykten var fullbokad.
Sommarlovsaktiviteter i form av utflykter till Sofiero, dressincykling och Skånes djurpark samt
pysseldag i Välluv. Under Allhelgonalovet bjöd vi in till Allhelgonavandringar för hela familjen.
På påsklovet arrangerade vi Livsloppet, färre än förra året deltog, antagligen för att det låg på en
vardag.
Under våren firade vi tre familjegudstjänster, bl.a. Bibelfest med Bibelutdelning på
Kyndelsmässodagen, samt familje-Taizégudstjänster i Björka. Inför hösten bestämde vi att vi
inte skulle ha särskilda familjegudstjänster utan istället satsa på Messy Church gudstjänster en
tisdag/månad och att våra olika grupper skulle medverka i de vanliga gudstjänsterna. Messy
Chuch-gudstjänsterna föll väl ut.
Under våren började vi med kyrkbio en gång i månaden i Mörarp.
Utvärdering
Vi tycker att vi har uppnått verksamhetens mål (se ovan).
Budgeten räckte, vi har använt avsedda medel för livsmedel, verksamhetens arbetsmaterial och
utflykter. För 2017 hade vi fått ett extra anslag för nya leksaker: Dessa köptes in och har berikat
vår verksamhet. Vi pratade tillsammans om vad vi ville lägga mest budget på, vad varje
delverksamhet fick kosta och vad vi kunde spara på utifrån givna budgetramar.
De personella resurserna har räckt till, men har präglats av tillfälliga lösningar, ett pusslande när
någon personal har slutat osv. En osäkerhet och diskontinuitet som inte är bra varken för
personal eller barngrupper. Och även om vi skulle vara fulltaliga, är det en utmaning att på de
tjänster vi har till förfogande få det att fungera då vår verksamhet mestadels ligger på
eftermiddagarna och i tre olika byar.
Ang. lokalerna skulle vi behöva nytt pysselbord och stolar i Brasrummet i Björka så att alla barn
kan pyssla på både Familjedropin och Gott och blandat. Kupan i Påarp är ingen optimal lokal.
Det är svårt att få plats med ordentliga bord och stolar för barnen och tillräckligt med
lekutrymme.
Sommarutflykterna tyckte vi fungerade bättre som sommaraktivitet än tidigare sommaraktiviteter
– istället för att nå några få nådde vi flera och kunde bidra till en meningsfull sommarupplevelse.
Vi tycker att barnverksamheten fungerar bra. Vi har trevliga och härliga grupper på varje plats,
och tycker att våra satsningar på Messy Church resp. Kyrkbio har fallit väl ut.
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SKOLVERKSAMHET: 166

INGRID DAHLSTRÖM

Budget: 15´
Utfall: 8´
Målet med verksamheten:
Det övergripande målet med skolverksamheten har varit att vara en närvarande kyrka i den miljö
där barn och ungdomar spenderar en stor del av sin tid samt att kunna vara en extra resurs för
lärarna i deras undervisning gällande den kristna läran, etik och historia.
Verksamhet
Vi har försökt uppnå detta mål genom regelbundna kontakter till specifika arrangemang:
Påsk- och julspel: Istället för påsk- och julspel på resp. ställe har vi i år försökt med ett för
Mörarp och Påarp gemensamt påsk- resp. julspel i Frillestad kyrka, för att kunna samla våra
resurser och erbjuda något mer kvalitativt. I år kom enbart Mörarps skola till påskspelet och
enbart Påarps skola till julspelet. I Björka samverkade vi på påskspelet tillsammans med
Svensgård, och julspel spelade vi på adventssamlingen i Kropp.
Adventssamlingar: I Mörarp, Välluv och Kropp.
I Björka arrangerar vi tillsammans med Svensgård FN-dag för Gläntaskolan och
Svensgårdsskolan årskurs F-3.
Förutom vandringar och samlingar erbjuder vi bl.a. skolorna Bibeläventyret och Kyrkdetektiven
och olika former av studiebesök.
Utvärdering
I mötena med skolorna lär vi oss så mycket av varandra, men detta är en verksamhet som kräver
mycket tid och nätverkande, och vi ser att mer bör och ska göras för att öka samarbetet med
skolorna. De budgeterade medlen användes till bussar till arrangemangen i Frillestads kyrka
resp. Kropps kyrka, material till FN-dagen samt licenser för Bibeläventyret.

UNGDOM: 160/ KONFIRMAND: 170

Ingrid Dahlström

Budget (160):75´

Budget (170): 130´

Utfall (160): 23´

Utfall (170): 207´

Målet med ungdomsverksamheten:
Målet är att skapa en mötesplats där man kan få komma precis som man är, en fördjupande rastoch växtplats som präglas av kristna värderingar, t.ex. om allas lika värde, där man får dela tro
och liv
Medarbetare:
Jarle Furali, Nathalie Nygren, Ingrid Dahlström och Anna Kulle Säfstrand.
Grupper:
Ungdomsverksamheten består av två grupper:
En öppen ungdomsgrupp för årskurs 8 och uppåt, som träffas på onsdagar företrädesvis i
Mörarps församlingshem, där antalet besökande stadigt ökat under året och vi har nu i
genomsnitt 16 besök/gång. Vi arrangerar också terminsupptakter och avslutningar samt
lovaktiviteter, på höstlovet gick vi t.ex. på teater tillsammans. Målet med dessa aktiviteter är
gemenskapsbyggande och på olika sätt utmana sig själv för att växa.
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Under hösten startade ungdomsgruppen Gaudium för gymnasieungdomar. Träffas en
fredag/månad på olika ställen i församlingen och har ca.20 medlemmar.
Utvärdering
Vi tycker att vi har uppnått verksamhetens mål (se ovan).
De beviljade budgetmedlen räckte till avsedd verksamhet, vi har använt avsedda medel för
livsmedel, arbetsmaterial och till terminsupptakter och avslutningar samt lovaktiviteter.
De personella resurserna har varit tillfredsställande (tack vare att vi på hösten hade en
projekttjänst på 50% som kunde täcka upp då församlingspedagog slutade), likaså lokalerna, där
framförallt ungdomsrummet i Mörarp är väl anpassat efter aktiviteten.
Vi tycker att verksamheten fungerar väl och är särskilt glada för att ytterligare en ungdomsgrupp
för de äldre ungdomarna kunnat starta under hösten.
Målet med konfirmandverksamheten:
Målet är att i enlighet med givna riktlinjer i nationella dokument och församlingens
konfirmandpolicy fördjupa kunskapen om Svenska kyrkans tro och liv. Genom ett engagerande
sätt vill vi som församling och ledare visa på, och inspirera till, gemenskap med Gud och
kunskap om den kristna tron. Samtidigt vill vi vara gemenskapsbyggare genom läger och resor.
Medarbetare:
Maria Dahlman, Jarle Furali, Veronika Berggren, Madeliene Kristensson och Ingrid Dahlström.
Grupper:
Under 2017 konfirmerades två grupper:
Veckogruppen: Bestod av fyra konfirmander som fick en mycket kvalitativ
konfirmandupplevelse. Åkte på lägerresa till Ronneby.
Äventyrsgruppen: Bestod av åtta konfirmander som träffades på söndagar under terminen samt
gjorde olika äventyrsupplevelser.
Sommargruppen: Bestod av nio som träffades några gånger under terminen och tre veckor under
sommaren, inkl. en resa till Rom.
Hösten 2018 startade två grupper:
Berlingruppen: Består av 16 konfirmander som träffas en söndag/månad samt åker till Berlin i
mars – 17.
Sommargruppen: Består av 21 konfirmander som träffas några söndagar/termin, för att sedan
träffas tre veckor under sommaren, inkl. en resa till Rom.
Utvärdering
Verksamhetens mål har uppfyllts.
De beviljade budgetmedlen användes till livsmedel, arbetsmaterial och lägerverksamhet/resor.
Budgeten har ej hållits då den beräknade kostnaden för Romresan överträddes, vilket fick
balanseras genom minskade utgifter på andra budgetposter.
De personella resurserna har varit tillfredsställande (men observera att då församlingspedagog
slutat har barnledare fått täcka upp med arbetsuppgifter de ej haft innan), likaså lokalerna.
Vi tycker att verksamheten fungerat väl, men efter våren såg vi ett stort behov att arbeta för fler
konfirmander i våra grupper, ett arbete som påbörjades inför hösten -17, och där det finns
mycket mer att göra. I detta ingår också ständiga utvärderingar vilka grupper som passar 14/15åringars livssituation idag.
Ingrid Dahlström, verksamhetsansvarig.
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MUSIK: 111, 141, 321

Olof Tholander

Budget: 360´
Utfall: 238´

Verksamhetsberättelse för musik i Kropps församling 2017
Fakta
Målet med verksamheten
Att genom musik föra ut kyrkans budskap, bland annat genom körsång, musik vid gudstjänster
och konserter och musikundervisning kan sägas vara det övergripande målet för
musikverksamheten. Genom musik kan man nå människor som inte hade kommit till kyrkan
annars, men också samla människor i kyrkans verksamhet.
Beviljad budget
Den beviljade budgeten ska täcka anslag till körernas verksamhet, arvoden inklusive sociala
avgifter till extra musiker och solister vid gudstjänster, musikgudstjänster och konserter, inköp
av noter och arbetsmaterial, orgel- och pianostämning, annonsering, licenser, Stimavgifter,
tackblommor och livsmedel.
Medarbetare
År 2017 har de musikaliska uppgifterna i församlingen delats mellan Olof Tholander (organist
och arbetsledare), Anna Keller (kantor), Carolina Tholander (körpedagog) och Matilda Nordberg
(barnkörledare).
Många körmedlemmar
Församlingen har en stor körverksamhet för barn-, ungdomar och vuxna. Vid årets slut hade
körerna totalt 153 aktiva körmedlemmar. Körerna medverkar regelbundet vid gudstjänster och
konserter i våra kyrkor. Varje kör framträder vid minst tio tillfällen under året. Våra körer övar i
Kupan i Påarp, i Mörarps församlingshem och i Björka församlingsgård.
Körer för vuxna
Våra körer för vuxna hade vid årets slut 73 medlemmar. Kropps vokalensemble är församlingens
största kör, en fyrstämmig blandad kör med 41 aktiva medlemmar i ålder från 24 till 80 år.
Allsångsgruppen och Björkakören är ”alla kan sjunga körer” som sjunger blandad enklare
repertoar. Kropps diskantkör består av sopraner och altar som sjunger diskantkörsrepertoar.
Dessutom framträder ibland även en mindre körgrupp med medlemmar ur körerna.
Förutom vid gudstjänster och konserter i våra kyrkor medverkade körerna även vid
valborgsmässo-firandet i Påarp och Mörarp och i ”Kul i juli” i Helsingborg. Björkakören
genomförde dessutom en körresa till Tyskland. Vuxenkörerna leddes av Carolina och Olof
Tholander och Anna Keller.
Körer för barn och ungdomar
I församlingen finns fem barnkörer och en ungdomskör. 80 barn och ungdomar är med i dessa
körer. Barn i åldern 6–12 år är med i barnkörerna och från 13 år och uppåt kan man sjunga i
ungdomskören. Barnkörerna finns i Påarp och Mörarp, men under året startades även en barnkör
i Björka. Ungdomskören Chorus Mix övar i Påarp.
Förutom vid gudstjänster och konserter i våra kyrkor har barnkörerna medverkat vid bland annat
adventsfirande för Påarps och Mörarps skolor, vid skolavslutningarna på Påarps skola och vid
andakter på Bokliden i Mörarp. Barnkörerna samlades även till ett gemensamt körläger i maj och
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de leddes under året av Anna Keller och Matilda Nordberg med Johanna Fransson som
medhjälpare. Carolina Tholander ledde ungdomskören.
Musikgudstjänster och konserter
Under året har sexton musikgudstjänster och konserter arrangerats i församlingens kyrkor. Vid
en stor del av dessa har församlingens egna musiker och körer medverkat, men även gästande
sångare och musiker har engagerats. Under sommarmånaderna gavs traditionsenligt en serie med
”Musik i sommarkvällen”.
Några konserter var särskilt välbesökta. Till julkonserten på trettondedag jul i Frillestad kom så
många åhörare att alla inte kunde beredas plats och i december genomfördes tre nästintill
fullsatta luciakonserter i Frillestad. I församlingshemmen har tre musikkaféer arrangerats med
körerna och under sommaren genomfördes traditionsenligt två mycket välbesökta sommarkaféer
med musikprogram i Mörarp.
Gudstjänster och kyrkliga handlingar
Under 2017 har Olof Tholander haft huvudansvaret för musiken vid gudstjänster och kyrkliga
handlingar, men Anna Keller har ansvarat för en helg i månaden och semesterperioden. Även
Matilda Nordberg har tjänstgjort som musiker vid en del gudstjänster och kyrkliga handlingar.
Under året har Carolina Tholander och Matilda Nordberg medverkat som försångare i psalmer
och liturgisk musik vid våra högmässor.
Församlingens musikundervisning
Under året har tio elever fått enskilda sånglektioner av Carolina Tholander. Eleverna betalar en
subventionerad terminsavgift till församlingen och de är medlemmar i våra körer. Olof
Tholander har undervisat två elever i orgelspel och en elev har fått pianolektioner. Eleverna har
medverkat vid gudstjänster, musikgudstjänster och sommarkafé.
Orgelvård
I församlingen finns sex orglar, tolv pianon och ett par orgelharmonier. Organisten har ansvarat
för att stämma rörverken i orglarna och har själv åtgärdat vissa fel på instrumenten. För
pianostämning har en pianostämmare anlitats.

Utvärdering
Målet
Då vi under året lyckats samla många människor i kyrkans verksamhet genom körerna och våra
musikgudstjänster och konserter vill vi tro att vi nått en del av målet med musikverksamheten.
Under året har vi också haft bra kontakt med skolorna i Påarp och Mörarp. Genom att vi haft
orgelelever är vi även på väg mot målet att kunna inspirera ungdomar att utbilda sig till
kyrkomusiker.
Ekonomiska medel
Församlingen har varit villig att satsa på musikverksamheten och därför bedömer vi i stort att de
budgeterade anslagen har varit tillräckliga. Musikverksamheten engagerar ett stort antal
människor och måste få kosta. Vi har 153 aktiva körmedlemmar och då är det av särskild
betydelse att tillräckliga anslag avsätts för att inköpa noter till körerna och för att engagera extra
musiker och solister.
När körerna medverkar förhöjer det framförandet om man ibland kan arrangera musiken så att
extra instrumentalister spelar tillsammans med kören. Sådana musikgudstjänster brukar samla
många besökare. För att framföra ett större kyrkomusikaliskt verk krävs också att man kan
engagera en orkester. Då är det avgörande att det finns tillräckligt ekonomiskt anslag. Vid vissa
tillfällen kan man kanske ta inträde, men det kan inte täcka hela kostnaden.

Sida 8

Lokaler och medarbetare
Kupan är en bra och ändamålsenlig lokal för körverksamhet med ett utmärkt läge i Påarps
centrum. Särskilt uppskattar vi också musikerexpeditionen i Påarp som ett bra kontor med god
plats för förvaring av noter och musikutrustning. Närheten till Kupan och musikkyrkan i
Frillestad är mycket bra. Lokalerna för körverksamhet i Mörarp och Björka har fungerat, men de
akustikdämpande plattorna i Mörarps församlingshem gör lokalen svårare att sjunga i. Vi
bedömer att de personella resurserna har räckt till och att medarbetarnas olika kompetenser har
utnyttjats.
Musikkyrkan i Frillestad
Frillestads kyrka är på många sätt utomordentligt väl anpassad för framförande av musik.
Kyrkan har omvittnat god akustik och är församlingens största kyrka. För en del år sedan
investerades 2,6 miljoner kronor i en orgel av hög kvalitet. Instrumentet, som har bevarade delar
från 1890-års orgel, har dokumenterats av Lunds stift som producerat en ljudguide om orgeln.
Ett nyare piano och en fin ljudanläggning finns också i kyrkan. Där finns möjlighet till
bildöverföring till orgelläktaren och en flyttbar altarrund som gör det möjligt att sätta upp
körtrappor i koret. Detta gör Frillestads kyrka till en mycket attraktiv lokal för framförande av
musik!
Dock finns ett önskemål om en förbättring. Om de två främsta bänkraderna på vardera sidan i
kyrkan kunde ersättas med flyttbara stolar skulle vid behov större plats kunna beredas till
medverkande sångare och musiker i koret på ett säkert sätt. Att ibland kunna genomföra större
musikarrangemang, där församlingens körer sjunger tillsammans med en orkester, är mycket
inspirerande för både medverkande och åhörare. Det kan resultera i en stor musikupplevelse! Att
få tillstånd att byta dessa bänkar mot stolar känns som en realistisk tanke, då liknande
förändringar har gjorts i många andra kyrkorum. Orgelfasaden i Frillestads kyrka, som är från
1890, är smutsig, färg har flagat av och någon del har lossnat och fallit ner. En rengöring och
renovering av fasaden och installation av en fasadbelysning hade varit önskvärd.
Olof Tholander, verksamhetsansvarig.

FASTIGHET & SERVICE: 310, 360,
431, 651,681‐684, 661‐665, 670.
BEGRAVNING: 801, 810, 820.

Niclas Persson

Budget, Fastighet & Service: 5.310´

Budget, Begravning: 1.522´

Utfall: 5.163´

Utfall: 764´

Målet med verksamheten:
Målet med vår verksamhet är att ha en hög servicenivå till våra besökare och medlemmar samt
att vårda och underhålla våra begravningsplatser och fastigheter. Ett bra exempel på detta är den
stora renovering av Kropps kyrka som har gjorts under året och vallen som har gjorts på Välluvs
kyrkogård för att lägga återlämnade gravstenar på.
Medarbetare:
Camilla Winberg, Helen Åberg, Katarina Erlandsson, Ellinor Nilsson, Ulf Johnsson, Sven-Ingvar
Boson, Katarina Bjurell, Peter Juhl, Klas Johansson, Matilda Lundgren, Niclas Persson.
Service: Luncherna i Mörarp har fortsatt under året med ca 15-20 besökare per gång.
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Soppluncher har serverats i Kupan. Kyrkluncher i Välluv och i Mörarp. Andra serveringar under
året har varit julbord, minnesstunder, Allsångskvällar, Pubafton, Mannekänguppvisning,
Sommarkvällar i Mörarp och Kultur i Kropp. Ellinor Nilsson har gått i pension under året och
avtackades vid en av sommarkvällarna i Mörarp som också hade publikrekord den kvällen, ca
200personer. Peter Juhl anställdes på prov som husfar. Tyvärr fungerade det inte riktigt bra så
Peter slutade den sista november. Matilda Lundgren har anställts som husmor och började den 1
december. Arbetet med den ideella gruppen fortsätter att utvecklas. Ellinor Nilsson kommer att
fortsätta att ansvara för den ideella gruppen under en övergångsperiod.
Fastighet: Under 2017 har det gjorts en stor renovering av Kropps kyrka. Alla fönster på kyrkan
har bytts ut till nya. Taket på kyrktornet har renoverats. Kyrkan har målats om på utsidan.
Renoveringen har blivit ett stort lyft för kyrkan. Kyrksalen har blivit mycket ljusare med de nya
fönstren. Korset på tornet har förgyllts. Även Kropps kyrkogård har fått en ny attraktion. Längs
backen upp till kyrkan från handikapparkeringen har det planterats en lång lavendelrabatt. På
Välluvs kyrkogård har det blivit en stor upprustning i det sydvästra hörnet. En gammal stenmur
har tagits fram och renoverats. Det har även gjorts en vall för återlämnade gravstenar. Det har
lagts ner ett nytt avlopps system i Välluv då det gamla var underkänt.
Det har påbörjats ett stort arbete med att besiktiga och provtrycka alla gravstenar enligt nya
regler från CGK som innebär att alla gravstenar skall vara säkra så ingen sten riskerar att falla på
någon.
Utvärdering:
Verksamheten har fungerat väl under året. Budgeten har matchat verksamhetens mål.
Niclas Persson, verksamhetsansvarig.

VUXENVERKSAMHET: 180

Maria Dahlman

Budget: 180´

Budget: Mission (260): 15´

Utfall: 127´

Utfall: 0

Målet med verksamheten:
Vuxenverksamhetens mål är att ge ökad kunskap om kyrkans lära och fördjupa människors tro.
Syftet är också att göra trösklarna till kyrkan lägre och föra människor närmare varandra i en god
gemenskap.
Allsångskvällar (Mörarp & Påarp)
9 kvällar kl. 18-20. Allsångskvällarna är mycket populära och samlar ca 25 deltagare.
Musikansvariga Eva & Kurt Mellby (inbjuden gäst). Präst medverkar oftast och avslutar kvällen
med andakt.
Målet är att skapa glädje och gemenskap genom sång och musik.
Samtalsgrupp i Kupan
Träffas varannan måndag i Påarp kl. 9.30–10.30. Gruppen har 10 deltagare. Jarle Furali var
ansvarig för gruppen under våren, Allan Sjöstedt under hösten.
Under 2017 studerades Markusevangeliet. Verksamheten planeras fortsätta 2018 och är öppen
för ett ökat deltagarantal.
Eftermiddagskaffe i Björka och Kupan
Vi bjuder på eftermiddagskaffe med program i Björka på måndagar och i Kupan på fredagar.
Under året har vi träffats 12 gånger sammanlagt.
Musik/föredragsgäst. Det serverades kaffe och hembakat bröd. Präst Maria Dahlman/ andakt.
Fokus på inbjudan av välkända från trakten musiker och föredragshållare.
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Kyrkans Kvällsgrupp i Mörarp
Mörarps församlingshem måndagar udda veckor kl 19-21.
Ansvarig Elisabeth Hersborn. Församlingens präster deltar med andakt några gånger per termin.
Frillestads kyrkliga syförening
Träffas tisdagar 1g/per månad kl. 18.30–20.30 i Kupan.
Kontaktperson Eva Mellby. Träffpunkt för samtal, handarbete och fika.
Erbjuder gemenskap och engagerar människor i kyrkan och kristen tro.
Luncher i Mörarps församlingshem
Husmor serverar lunch (självkostnad) måndagar/torsdagar kl. 12-13.
Andakt av präst/personal/kyrkvärd kl. 11.45. En mötesplats med mat och gemenskap.
En trogen skara på ca 15-20 gäster. Under hösten ökade antalet besökare något.
Sopplunch i Påarp (Kupan)
Medlemmar ur den ideella gruppen serverar soppa (självkostnad) 1g/ per månad kl. 12. Soppan
lagas av husmor i Mörarp.
Jarle Furali medverkade med andakt och ansvarade för verksamheten under våren, Allan Sjöstedt
under hösten. En mötesplats med mat och gemenskap.
En trogen skara på ca 12 gäster. Vi vill gärna att deltagandet ökar 2018.
Församlingsutfärder
En församlingsutfärd anordnades under 2017. Från församlingen deltog Ellinor Nilsson och
Maria Dahlman.
Utfärden uppskattades mycket. Den var berikande i god gemenskap.
Julfester (december)
Församlingshemmen i Mörarp, (präst Anna Kulle Säfstrand, Maria Dahlman/andakt), Välluv
(präst Anna Kulle Säfstrand, Ingrid Dahlström/andakt), Björka (präst Ingrid Dahlström, Anna
Kulle Säfstrand, Allan Sjöstedt).
Husmor Mathilda Lundgren tillsammans med Ellinor Nilsson bjöd på julmat.
Musikunderhållning ordnades.
I Mörarp samlades ca 50 personer, Välluv 50 personer och Björka 100 personer.
Anna Kulle Säfstrand, Allan Sjöstedt deltog i julfesten i Bårslövs församlingshem, då några av
våra församlingsmedlemmar bor i Bårslöv.
Födelsedagsuppvaktningar
I april hölls en födelsedagsfest för alla som fyllt 80,85, 90 och uppåt. Ca 40 personer deltog.
Personalen medverkade. En kontaktskapande social/diakonal verksamhet.
Bokliden (vårdboende)
Gudstjänst 1g/per månad. Gudstjänsten i enkel igenkännande form.
Vid ett tillfällen under 2017 firades nattvard. Präst och musiker ansvarar.
Deltagare 15-20 personer.
Under våren besökte boende och personal Mörarps kyrka och församlingshem. Efter gudstjänst i
kyrkan serverades eftermiddagskaffe med tårta i församlingshemmet. Besöksgruppen stod som
värdar.
Katekumenat
Under våren 2017 fortsatte Katekumenatet. Vi träffades varannan vecka under terminerna.
Träffarna bestod av Bibelstudier och samtal om den kristna tron och kyrkan traditioner och liv.
Vissa kvällar har varit tillsammans med Dialoggruppen. Grupperna var t ex på studieresa till
Rom - I Petrus och Paulus fotspår – under våren. Jarle Furali deltog som reseledare. Ledare
Maria Dahlman.
Hösten 2017 startade ytterligarare en Katekumenatgrupp på sex personer. Ledare Maria
Dahlman. Allan Sjöstedt tog då över ansvaret för den gamla Katekumenatgruppen.
Dialoggruppen
Dialoggruppen är en fortsättningsgrupp för de som tidigare varit med i Katekumenatet. Gruppen
träffas varannan vecka under läsåret. Under våren reste gruppen till Rom på Studieresa, se ovan.
Ledare Maria Dahlman.
Dialogen samtalskvällar utgår från bibeln. Under året studerades Lukasevangeliet. Även studier
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om Petrus och Paulus inför resan.
Under året har Katekumenat- och Dialoggruppen flera gånger varit ledare för´” En stilla stund i
vardagen” i Mörarps kyrka på onsdagskvällarna. Dialogen och katekumenatet har också
medverkat vid flera gudstjänster i församlingen.
Eftermiddagskaffe under sommarmånaderna
Under juni, juli och augusti anordnades eftermiddagskaffe i Kupan, Mörarp församlingshem och
Björka församlingsgård en eftermiddag i veckan. Vid fint väder satt vi i de olika trädgårdarna.
Det serverades kaffe och hembakade kakor. I Kupan och Mörarp kom många gäster.
Präst på Väla, Samtalsbänk
Att möta människor inom vår församling. Själavård.
En förmiddag i veckan.
Ingrid Dahlström ansvarade för ”Samtalsbänken”.
Kultur i Kropp
Öppna kvällar kring existentiella frågor.
Åsa Hagberg inledde våren med att berätta om hur det är att leva med ett barn med handikapp
under rubriken ”Det barn vi fick.” Därefter fick vi besök av Pia Dannevaern Frid som berättade
om ikonmålning. På hösten besöktes vi av Dick Harrisson som talade om den första kristna
kyrkan och klosterväsendet.
Maria Dahlman var ansvarig.
Hundpromenader
Under året har vi varje onsdag, med uppehåll någon vecka på sommaren och julen, gått på
gemensam promenad i Mörarp. Vi samlas vid församlingshemmet och går en timmes promenad i
långsam takt, med eller utan hund. Gemenskapen och en ”låg tröskel” till kontakt med
församlingen är tanken med hundpromenaderna.
Ideella
De ideella är en grupp som består av grupperna Besöksgrupp, kyrkvärdar, ungdomsledare,
konfirmandledare och ideella gruppen.
Ideella gruppen har under året ordnat pubafton, mannekänguppvisning och loppmarknad. De har
dessutom hjälpt till vid kyrkkaffe, vapenhuskaffe, jul- och födelsedagsfest, öppen
barnverksamhet.
Ansvarig: Ellinor Nilsson, präst Maria Dahlman
Maria Dahlman, verksamhetsansvarig

DIAKONI: 210

Allan Sjöstedt

Budget: 78´
Utfall: 27´
Målet med verksamheten:
Från gudstjänsten gå ut - vara en hjälp och ett stöd. En hjälpande hand när livet är svårt.
"Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, och din nästa som dig själv."
Specifikation
15 000:(konto 6992 Ekonomiskt bidrag till enskild och hushåll)
17 100:Kontanter och presentkort Willys. Ungefär lika många har fått hjälp under 2017 som
föregående år.
2 203:Köpt vinterkläder till en barnfamilj.
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19 303:Under hösten har insatser gjorts på att bygga förtroende och att om möjligt hjälpa uppsökande
enskilda och familjer i sin ekonomiskt pressande situation till en förändring.
Detta har gjorts genom samtal, hur man gör en månadsbudget samt hitta och att söka fonder etc.
Vi har även tagit hjälp av nätverket Prosit, Helsingborg och enskilda privatpersoner som skänkt
kläder och skor.
Det har varje månad funnits regelbundna kontakter med boende och personal på
utslussningsboendet, Plutogatan.
En överenskommelse har upprättats - när någon boende behöver hjälp till mat ska någon av
personalen ringa alternativt följa med den behövande för att bekräfta att behov verkligen finns.
Ekonomiska bidrag (diakonalt stöd)
Akuta behov, matinköp/ övrigt. 500 kr vid 2-3g/per år per (kvitto erfordras). ICA kort med
500 kr delades ut vid akuta behov.
Julgåva ges till behövande med bistånd av externa diakonala nätverk.
Fondansökningar (behjälplig). Anna Kulle Säfstrand var kontaktperson.
Besöksgruppen
Diakonal grupp för öppet samtal, hembesök, deltagande i församlingsverksamhet. Gruppen
besöker regelbundet olika personer i församlingen, i hemmen och vårdboende. Finns också med
vid gudstjänsterna på Bokliden. Var värdar vid Boklidens besök i kyrkan under våren.
Deltagare 6 personer. Präst Maria Dahlman
Utvärdering:
Mycket lyssnande - lära känna och få förtroende för varandra. Om möjligt se roten till varför det
är som det är.
Ge hjälp - kortsiktigt i presentkort till mat och dela ut skänkta kläder, skor samt vara behjälplig
att söka fonder.
Vara ett hopp - se möjligheter till en förändrad situation i ett längre perspektiv. Utmaningen för
diakonin under 2018 är att finnas för de hjälpsökande på ett sådant vis att de kan komma vidare i
livet på ett sätt som bär.
Allan Sjöstedt, verksamhetsansvarig.

KYRKANS KVÄLLSGRUPP MÖRARP

Elisabeth Hersborn

Målet för verksamheten:
Målet för Kyrkans kvällsgrupp är först och främst att vara en mötesplats för alla som är
intresserade av att föra kyrkliga traditioner vidare.
Dessutom vill vi arbeta för att ordna trivsamma träffar för församlingsborna (caféeftermiddagar,
blomstergudstjänst, födelsedagsfest och julmarknad).
En viktig del av vår verksamhet är att hjälpa behövande i såväl vårt eget land som i andra länder.
Utvärdering:
Vi tycker att 2017 har varit ett fantastiskt år. Medlemmarna har ställt upp helhjärtat och tack vare
våra givmilda sponsorer har vi kunnat förverkliga våra idéer.
Budget:
Under året har vi fått in 16940 kronor genom vår julmarknad och våra lotterier.
Vi har ordat födelsedagsfest, haft eftermiddagscaféer och skänkt pengar till Svenska kyrkans
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internationella arbete, Hemlösas hus i Helsingborg, Furuboda
och fadderbarn i Estland och på Madagaskar.
Verksamhetsberättelse för Kyrkans kvällsgrupp i Mörarp 2017
Verksamhetsåret började den 16 januari. Vi gjorde vi upp planer för terminen.
Måndagen den 30 januari var det årsmöte. Till ordförande för 2017 omvaldes Elisabet Hersborn,
och till vice ordförande omvaldes Lena Paulsson. Kassören Birgit Glaving omvaldes liksom
revisorerna Marianne Münchmeyer och Marianne Hansson. Till revisorssuppleant valdes Gunilla
Andersson.
Kyrkans kvällsgrupp har haft 17 medlemmar under året.
Kvällsgruppen har träffats nio måndagar under våren och åtta under hösten.
Våra präster har vid några tillfällen deltagit i våra sammankomster.
Tisdagen den 7 mars anordnade vi Café Kyrkans kvällsgrupp med 17 sorters kakor! Vi kunde
hälsa 60 personer välkomna till en härlig eftermiddag i Rosens tecken. Elisabet och Jarl spelade
och medlemmarna i kvällsgruppen ledde allsången med rosensånger. Vi hade lotteri med
Hässlunda syförenings gamla åror. Lotteriet inbringade 1160 kronor.
Måndagen den 8 maj var det utfärd med buss till Furuboda, där Paul Skoog guidade och
underhöll oss. Efter lunch på Furuboda åkte vi till Hembygdsparken i Hässleholm, där vi drack
eftermiddagskaffe. Det blev en trevlig dag i skir vårgrönska.
Söndagen den 25 juni arrangerade vi blomstergudstjänst med efterföljande samkväm.
Kvällsgruppen hade smyckat kyrkan med blommor och medverkade i gudstjänsten, som Ingrid
Dahlström ledde. Anna Keller var kantor och sjöng en vacker blomstersång som postludium.
Christer Gnist och Jarl Hersborn spelade folkmelodier på dragspel och fiol. Efter gudstjänsten
hade vi ”kaffekoppskalas” med goda kakor. Till vårt blomsterlotteri hade vi även i år fått en stor
mängd vinster från många givmilda sponsorer. Lotteriet inbringade 1320 kronor, som gick till
vår fadderbarnsverksamhet. Christer och Jarl underhöll även vid kaffet. Det är så roligt att det
alltid kommer många personer till våra arrangemang. Den här gången var vi 55 personer. Det
blev en mycket lyckad dag och nu har blomstergudstjänsten verkligen blivit en tradition som vi
vill bevara.
Höstterminen startade den 11 september och då gjorde vi upp planer för hösten.
Måndagen den 25 september fick vi besök av vår nya kyrkoherde Anna Kulle Säfstrand, som
informerade om vad som var på gång i Kropps församling.
På Tacksägelsedagen den 8 oktober smyckade Kyrkans kvällsgrupp Mörarps kyrka tidigt på
morgonen. Grönsaker och blommor såldes i samband med kyrklunchen. Vi fick in 400 kronor till
vår hjälpverksamhet.
Måndagen den 23 oktober hölls vår födelsedagsfest för årets 65-, 70-, 75-, 80-, 85-, 90- och 95åringar. Vi var 57 personer, som fick njuta av sång och musik framförd av Patrik Krüger och
Mattias Andersson. Vi bjöd som vanligt våra jubilarer på kaffe, tårta, chokladask och ros.
Måndagen den 20 november smyckade vi ljus med servettmotiv under Gunilla Anderssons
ledning.
Lördagen den 25 november var det julmarknad. Anna Keller spelade piano och Nathalie Nygren
sjöng tillsammans med en av flickorna i Sångmix. Vi ordnade jultombola, matvarutombola och
godislotteri och serverade kaffe och goda julkakor. Traditionell auktion blev det också med Bo
Stendahl som skicklig auktionsutropare.
Julmarknaden inbringade 14060 kronor. Vilket fantastiskt resultat!
Måndagen den 4 december hade vi vårt traditionella julbord i församlingshemmet. Som vanligt
hade vi knytkalas med mycket god mat, och vi avslutade verksamhetsåret med att önska varandra
en God Jul och ett Gott Nytt År.
Vi har fantastiska sponsorer och till dem vill vi rikta ett stort tack. Ett stort antal företag i vår
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församling har under många år ställt upp för oss. Likaså vill vi tacka alla som kommer till våra
arrangemang och köper lotter och handlar på vår auktion.
På grund av er generositet kan vi i Kyrkans kvällsgrupp dela med oss till många olika
verksamheter. Under 2017 har Kyrkans kvällsgrupp skänkt pengar till Svenska kyrkans
internationella arbete, Hemlösas hus i Helsingborg och Furuboda.
Varje månad skänker vi också pengar till en SOS-barnby i Estland och till vårt fadderbarn Jean
Eric som bor i en barnby på Madagaskar.
Nu är det åter dags att lägga verksamhetsåret till handlingarna och arbeta vidare under 2018 med
nya arrangemang och trevliga stunder tillsammans.
Elisabet Hersborn, ordförande

INFORMATION: 624

Olof Tholander

Budget: 120´
Utfall: 103´
Verksamhetsberättelse för informationsverksamheten i Kropps församling år 2017
Målet med verksamheten
Målet är att genom olika informationskanaler sprida information om församlingens verksamhet, att
inbjuda till deltagande i våra gudstjänster, arrangemang och grupper och på detta sätt göra kyrkan synlig i
bygden.
Beviljad budget
Den beviljade budgeten för år 2017 för tryck och utdelning av församlingsbladet och för hemsidan på
internet var 110 000 kr. och för annonsering 136 000 kr. Inklusive löner motsvarar det cirka en procent av
församlingens totala budget.
Kyrknytt, hemsida och facebook
Vårt församlingsblad ”Kyrknytt” har utgivits med fyra nummer under året. Tidningen, som innehåller
information och reportage om församlingens verksamhet och gudstjänster, ledare, betraktelse och
reportage från bygden med mera, har delats ut till alla hushåll i församlingen. Bring Citymail har anlitats
för utdelningen och upplagan har varit 5 450 exemplar.
Innehållet har tagits fram av redaktionskommittén som bestått av både anställda och frivilliga. Olof
Tholander, som arbetar 20 % som informatör, har varit redaktör och svarat för layouten och tidningen har
tryckts av Mediapool Print.
Församlingens hemsida på internet har uppdaterats av Olof Tholander varje vecka under året. Hemsidan
består av ett 50-tal sidor med information om det mesta av församlingens verksamhet och har adressen
www.kroppsforsamling.se. Under året uppdaterade vi också vår facebooksida på internet varje vecka.
Affischer och annonser
Förutom i Kyrknytt och på hemsidan har församlingens gudstjänster, musikarrangemang och
vardagsaktiviteter också regelbundet annonserats på affischer som satts upp på våra anslagstavlor vid
kyrkorna och församlingshemmen och i affärerna på orterna. I några av våra kyrkor och lokaler finns
också monitorer där affischer och information visas digitalt. Våra gudstjänster har dessutom annonserats
varje vecka i Helsingborgs Dagblad. Inför vissa större kulturarrangemang och konserter har en särskild
annons införts på lokalsidorna i Helsingborgs Dagblad. Vi har dessutom skickat pressmeddelanden till
tidningen och uppgifter till dess kalendarium. Vi har även foldrar om våra kyrkor och om
begravningsverksamheten. Under 2017 arbetade vi efter den enhetliga grafiska profil som tagits fram för
församlingens affischer och annonser.
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Utvärdering
Uppfattningen är att vårt församlingsblad Kyrknytt är efterfrågat och läses och att tidningen är ett bra sätt
att nå ut till församlingsborna. Det är också positivt att vi har en redaktionskommitté med både anställda
och frivilliga som tillsammans tar fram innehållet.
För att kyrkan ska kunna nå människor idag är det viktigt att vår verksamhet syns i olika medier.
Eftersom leverantörerna inte gjorde några större prishöjningar under året räckte de ekonomiska medlen
och det är angeläget att tillräckliga medel avsätts för information. Vårt församlingsblad är etablerat i
bygden och är väl värt att satsa på. Dessutom har vi märkt att vi kan nå ytterligare en del människor om vi
har möjlighet att vissa gånger satsa på en extra annons i dagspressen. Vår grafiska profil har gjort att
församlingens information ger ett enhetligt och igenkännande intryck.
Olof Tholander, verksamhetsansvarig.
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