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Esbo svenska församling 2016
Esbo svenska församling arbetar
för att väcka och stöda kristen tro och andlig tillväxt
bland den svensk- och flerspråkiga befolkningen i Esbo.
Allmänt:
Verksamheten förverkligades i huvudsak enligt verksamhetsplanen för år 2016. Kärnorden i församlingens verksamhet var ”Stillhet – närvaro – budskap”. Målet för verksamheten var att bli mer
synlig i Esbo. Medlemsantalet minskade under året med 237 personer; församlingens närvarande
medlemsantal 31.12.2016 var 15 364 personer. Antalet utträdda var 191 och antalet personer som
anslöt sig till församlingen var 65. Det ekonomiska verksamhetsbidraget stannade på ett rejält
plus.

Tyngdpunkter för år 2016
Information och kommunikation i olika medier. Anställda deltog aktivt i kommunikationen på
sociala medier. Uppsökande verksamhet. Inom samtliga sektorer fanns tyngdpunkten aktivt med i
verksamheten under året. Bl.a. sändes inom vuxenverksamheten en församlingens hälsning till en
ny åldersgrupp (30-åringar) med allmän information om kyrkan och församlingen. Ungdomsverksamhet startade som ett försöksprojekt i Chapple i köpcentrumet Iso Omena. Stärkandet av medlemskapet. Församlingen fortsatte med att sända dophälsningar till 1-4 åringar, inbjuda personligen till babykyrka, till dagklubbsverksamhet för 3-åringar, till födelsedagsfest för 5-åringar, till välsignelse av förstaklassister, till födelsedagsfester för seniorer och till sorgegrupper.

Verksamhetsmål för 2016
Församlingens verksamhet blir mer synlig i Esbo. Anställda och förtroendevalda fick utbildning i
användningen av sociala medier. Dessa togs i bruk i högre grad än tidigare, vilket bidrog till en
ökad synlighet för församlingens verksamhet. Målet nåddes också genom bilagor i Kyrkpressen,
annonser i Hufvudstadsbladet och information på församlingens hemsida. Församlingens gratulationshälsning sändes förutom till 18- och 25-åringar nu också till 30-åringar.

Personalstyrkan
Densamma som vid årets början.

Budgetutfallet
Ekonomiskt höll sig församlingen inom den uppgjorda budgeten och sparmålet kunde uppfyllas.

Utbildning
Utbildningsplanen förverkligades.

Miljöarbetet
Verksamhet enligt uppgjord plan.
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Administration och förvaltning
Förvaltningen sköter församlingens ekonomi och administration enligt uppgjord
strategi, verksamhetsplan och budget.
Personal
Kyrkoherde Roger Rönnberg, förvaltningsassistent Nina Lejonqvist-Jurvanen, församlingssekreterare Ann-Christin Lintula, byråsekreterare Claire Broberg, kanslikaplan Kira Ertman.
Ledande tjänsteinnehavare: Helena Aitti-Lindberg, barnverksamheten, Majvi Andersson-Sjögren,
diakonin, fram till 31.7.2016, därefter Ann-Christine Wiik, Pia Bengts, musikverksamheten (tjänstledig under höstterminen), Karl Grönqvist, kyrkobetjäningen, och Johanna Terho, ungdomsarbetet.

Målgrupp
Förtroendevalda och anställda, alla församlingsmedlemmar.

Verksamhet
Under året skedde flera förändringar i församlingens förvaltning som påverkade anställdas arbete.
Esbo församlingar anslöt sig till Kyrkans servicecentral, KIPA (Kirkon palvelukeskus), 1.1.2016. Centralen övertog den löneräkning och bokföring som tidigare skötts i samfällighetens ämbetsverk.
En annan förändring var att Esbo församlingar gick in för ett gemensamt elektroniskt dokumenthanteringssystem kallat ”ASKI”. Systemet införs stegvis så att det under år 2016 var i bruk i
vår församling endast vad gäller de officiella möteshandlingarna. Under hösten inleddes utbildning
och syftet är att systemet ska bli ett verktyg för anställda i alla sektorer.
En förändring som gällde verksamhetsplaneringen och särskilt de frivilligas insats var införandet av
resursgrupper för församlingens sektorer. De tio resursgrupperna består av anställda, förtroendevalda och övriga frivilliga och har som uppgift att stöda arbetet i sektorerna. Förändringen innebar
att distriktsråden upphörde med sin verksamhet.
En ledningsgrupp, som bestod av kyrkoherden, församlingsrådets viceordförande, barnombudet
och några sektoransvariga, bildades. Gruppen övertog beredningsgruppens arbete att förbereda
de ärenden som behandlas på församlingsrådets sammanträden.

Utvärdering
Under året förverkligades flera förändringar som förberetts i många års tid. En del av dem har planerats målmedvetet med en klar tidtabell, t.ex. anslutningen till Kyrkans servicecentral. Andra, t.ex.
bildandet av resursgrupper i verksamheten, har mera vuxit fram som ett resultat av olika processer. Förändringar kräver nytänkande och resurser, också då de i slutändan resulterar i en förbättring. De förändringar som församlingen stod inför som en del av Esbo församlingar (KIPA och ASKI)
var arbetsdryga och krävde en hel del inlärning. En tyngdpunkt i verksamhetsplanen var stärkandet
av medlemskapet. Förhoppningen är att resursgrupperna ger en möjlighet för nya frivilliga att engagera sig. Syftet med den nya ledningsgruppen förverkligades inte helt, dels för att det var svårt
att hitta mötestider som passar alla och dels för att det ibland var svårt att behandla ärenden av
olika karaktär vid ett och samma forum.
Vad gäller ekonomin kan noteras att verksamhetsutgifterna var budgeterade till
2 150 250 euro, men användes till 93,1 %, vilket betyder att 147 420 € blev oanvänt (i budgeten
fanns drygt 53 000 euro reserverade för den sparåtgärd man i samfälligheten kommit överens om
för året). Inkomsterna stannade på 93 923 euro, d.v.s. 26 400 mer än vad budgeterats. Det här
gjorde att verksamhetsbidraget användes till 92 % och stannar vid siffran 1 908 906 euro.
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Information
Genom informationen får medlemmarna veta vad församlingen kan erbjuda dem
och vilka insatser de för egen del kan göra för sin hemförsamling.
Det kristna budskapet och mötet mellan Gud och människa står i centrum.
Personal
Informatör Sheila Liljeberg-Elgert. Resursgrupp med förtroendevald, frivilliga och anställda.

Målgrupp
Församlingsmedlemmar och -anställda, svensk- och flerspråkiga esbobor och invånare i huvudstadsregionen.

Verksamhet
Målet är att synliggöra församlingens verksamhet bland medlemmarna, i Esbo stad och i huvudstadsregionen genom att
 informera om församlingens verksamhet och producera material
 utveckla webbsidor och sociala medier
 samarbeta med församlingens anställda i informations- och marknadsföringsfrågor
 annonsera i dagspressen
 publicera församlingsbilagor och insticksblad i Kyrkpressen
 delta i samarbetsprojekt i församlingarna i Esbo kyrkliga samfällighet och församlingarna i
huvudstadsregionen
 utveckla extern och intern kommunikation
 utvärdera verksamheten
Annonsering
 Kyrkpressen
 Hufvudstadsbladet: s.k. Myrstacksannonser i samarbete med Esbobygdens
ungdomsförbund. Söndag-Kyrkdag varje torsdag i samarbete med övriga församlingar
i huvudstadsregionen. Egna annonser inför evenemang och större helger.
 Den finska församlingstidningen Esse: radannonser och puffar
 Puffar på församlingens Facebook-sida
 Puffar i den elektroniska evenemangskalendern www.evenemax.fi
 Puffar i Hufvudstadsbladet, Radio Vega Huvudstadsregionen, Länsiväylä, Keski-Espoon
Sanomat och Tapiolan seudun asiakaslehti
Resursgruppen för information och kommunikation
Strategigruppen för information och kommunikation på webben och i övriga medier ombildades år
2016 till en resursgrupp för information och kommunikation. Medlemmar var Tanja Holm, Stig
Kankkonen, Tiina Kujala, Sheila Liljeberg-Elgert och Sebastian Westergård. Gruppen samlades till
tre möten och utarbetade en ny kommunikationsplan och en strategi för sociala medier.
På initiativ av resursgruppen ordnades två SoMe-utbildningskvällar 11 och 13.10, där anställda och
förtroendevalda fick information om sociala medier och om hur man använder dem samt hur man
fotograferar för webben m.m. Kursledare var Simon Lampenius från KCSA, Tanja Holm, Kjell Wikström och Sheila Liljeberg-Elgert.
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Samarbetsorganet för informatörer i Esbo församlingar
År 2016 fungerade informatören som ordförande för Viestinnän yhteistyöryhmä, samarbetsgruppen som koordinerar kommunikationsfrågorna i församlingarna i Esbo kyrkliga samfällighet.
Arbetsgruppen för webbarbete i Esbo kyrkliga samfällighet
Informatören var medlem i Esbo kyrkliga samfällighets arbetsgrupp för webbarbetet,
Verkkotyöryhmä.
Kristliga radioutskottet
Informatören var medlem i Kristliga radioutskottet, ett ekumeniskt samarbetsorgan som består av
representanter för de kyrkor och samfund som medverkar i Rundradions svenskspråkiga andaktsprogram.
Materialproduktion
Fotografering för webben och printmedia. Framställning av broschyrer, planscher och program:
månads- och konsertaffischer, påsk-, advents- och julprogram, mässprogram, inbjudningar, flyers,
Gemensamt Ansvar-information och Esbobilagan i Kyrkpressen.
Internet
Informatören uppdaterade hemsidorna www.esboforsamlingar.fi och församlingens Facebooksida, publicerade foton på Instagram och samarbetade med ungdomssektorn i arbetet med den
förnyade ungdomswebbsidan www.esungdom.fi, som fick en ny layout hösten 2016, då medianomstuderande Sofia Lindqvist gjorde sin praktik i församlingen. P.g.a. tekniska problem kunde
inte ännu det nya webbverkyget Lukkari/Klockaren tas i bruk i samfälligheten och församlingen.
Lanseringen av de nya webbsidorna sker sannolikt år 2017.
Samarbete med församlingarna i huvudstadsregionen
Söndag-Kyrkdag- annonseringen i HBL fortsatte varje vecka med paus i juli.
Data-administration
Samarbete med samfällighetens dataenhet.

Utvärdering
Den största utmaningen är att ge församlingen positiv synlighet i ett allt mer sekulariserat samhälle. Resurserna i fråga om personal, medel, utrustning och utrymmen har varit tillräckliga. Resursgruppen för information och kommunikation utgör en viktig stödfunktion.
Församlingens webbsidor www.esboforsamlingar.fi, Facebook, Instagram och övriga sociala medier får en allt större roll i församlingens information. När det gäller printmedia är Kyrkpressen och
Hufvudstadsbladet fortfarande betydelsefulla informationskanaler. Yle Vega i huvudstadsregionen
är även en viktig samarbetspartner.
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Gudstjänster och förrättningar
För att fullgöra kyrkans uppgifter ordnar församlingen dop, gudstjänster och
utdelning av nattvarden samt övriga kyrkliga förrättningar.
Personal
Församlingens präster och kantorer, kyrkvärdar, nattvardsassistenter, textläsare och vaktmästare.
Resursgrupp med förtroendevald, frivilliga och anställda.

Målgrupp
Verksamhetens målgrupp är den svensk- och tvåspråkiga befolkningen i Esbo.

Verksamhet





Högmässor har firats varje söndag och helgdag i Esbo domkyrka, i distrikten varannan söndag eller en gång i månaden; gudstjänster med små och stora, samtalsgudstjänst (en
gång/år), babykyrka, skolgudstjänster, lägergudstjänster, lovsångsmässor och Taizémässor
(en gång/termin) och ungdomsmässor. Det totala antalet deltagare inom gudstjänstlivet
var 17 324, en minskning med 1 700 personer jämfört med 2015.
Frivilliga deltar aktivt som kyrkvärdar, kaffevärdar, textläsare och nattvardsassistenter i
Esbo domkyrka och inom vissa distrikt.
Förrättningarna föregås av samtal i hemmen, i kyrkan eller på kansliet, varvid en värdefull
kontakt med familjen/anhöriga uppstår. Förrättningarnas antal minskade något under året
beroende på dopens och jordfästningarnas antal.

Utvärdering
En huvudsaklig del av församlingens grunduppgift, evangelisation och andlig tillväxt, sker inom
ramen för gudstjänst- och förrättningslivet och därför är utvecklingen av denna verksamhet en
pågående process. Koordinering av verksamheten sker vid vår- och höstplaneringen. Vid dessa
samlingar och vid arbetskonferenserna utvärderas verksamheten regelbundet. En större satsning
på information om gudstjänstlivet skedde under året i olika slag av medier. I samband med förrättningarna är målet att ägna tillräckligt med tid för de personliga kontakterna vid samtalen före
och minnesstunderna/festerna efteråt, vilket i regel lyckades.
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Musikverksamhet
Musiken betjänar församlingsmedlemmarna inom gudstjänst- och förrättningslivet samt erbjuder kontextuell musikverksamhet som även involverar församlingsmedlemmarna. Musikverksamheten ansvarar för musikfostran i församlingen
och värnar om de kyrkomusikaliska traditionerna.
Personal
A-kantor Pia Bengts, ledande kantor, B-kantorerna Nina Kronlund, Eeva-Liisa Malmgren och Håkan
Wikman (60 %). Under Pia Bengts alterneringsledighet 22.9.2016 - 8.1.2017 arbetade Håkan Wikman 80%, Eeva-Liisa Malmgren var teamansvarig och kyrkoherden förman. Vikarier vid behov.

Målgrupp
Musikverksamheten omfattar och riktar sig till alla åldersgrupper i församlingen.

Verksamhet
Tre vuxenkörer, en barnkör och en juniorkör. Kyrkokören EsVoces (Pia Bengts, under hösten också
Nina Kronlund), kammarkören NOVENA (Nina Kronlund), Kör för alla – Kråksången (Eeva-Liisa
Malmgren) och barnkören Stämsökarna samt juniorkören (Eeva-Liisa Malmgren).
Körerna var flitigt med i gudstjänsterna och gav konserter. Barnkören hade besök av barnkörerna
från Borgå och Lovisa och framförde tillsammans en dopmusikal i Hagalunds kyrka på våren. Kråksången gjorde en utfärd till Jyväskylä och deltog i en workshop med Jan Hellberg tillsammans med
några finska ”Kör för alla”-körer. EsVoces gjorde en körresa till Pärnu på våren och deltog i en
högmässa i Elisapeeti kirik. Konsertverksamheten var livlig och samarbetet med de finska församlingarna var gott. På vårterminen gav kantorerna en lyckad konsert i Esbo domkyrka vid den internationella Earth Hour, med en rätt stor publik i skenet av stearinljus. På långfredagskvällen hölls
också en konsert i Esbo domkyrka. Flera stora satsningar gjordes under hösten, bl.a. Mozarts
Requiem i samarbete med de finska församlingarna, Novena, Kråksången och flera finska körer.
Konserten hölls i Hagalunds kyrka och samlade över 1000 personer. Novena uppförde också
Duruflés Requeim samt höll en julkonsert i Esbo domkyrka. De Vackraste Julsångerna och gudstjänsten på första advent bandades för radio och TV (sändes på annandag jul respektive direkt). På
första advent togs det nya psalmbokstillägget i bruk.
Musikserien Musik i sommarkvällen ordnades på söndagkvällar i samarbete med Espoon tuomiokirkkoseurakunta och Orgelnatt & Aria i Esbo domkyrka varje torsdagskväll kl. 22.00 under sommaren. Pia Bengts är församlingens representant i styrelsen för Orgelnatt & Aria och fungerar som
styrelsens viceordförande. Pia Bengts, Eeva-Liisa Malmgren och Håkan Wikman deltog i det Nordiska kyrkomusiksymposiet i Göteborg i september. Nina Kronlund och Eeva-Liisa Malmgren deltog i Borgå stifts kyrkomusikdagar på Åland i januari. De övriga planerade fortbildningarna och
kurserna genomfördes som planerat. Pia Bengts deltog också i Nordiska kyrkomusikrådets konferens i Danmark som representant för de svenska kyrkomusikerna i Finland.

Utvärdering
Musikverksamheten har varit aktiv, med många och mångsidiga konserter och har förverkligats
som planerat. TV-bandningarna var en stor satsning. Det har kommit nya sångare med i körerna,
både vuxna och barn. Samarbetet med de finska församlingarna har fungerat bra.
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Diakoniverksamhet
Diakonin förkunnar Jesus Kristus i ord och handling bland esbobor.
Personal
Ledande diakoniarbetare Majvi Andersson-Sjögren (till 31.7.2016) och Ann-Christine Wiik (från
1.8.2016). Diakoniarbetare Synnöve Heikkinen, Nina Wallenius (från 22.5.2016) och Bea Karlemo
(tjänstledig 1.12.2016-31.12.2017). Diakonipräst var Johan Kanckos. Resursgrupp med förtroendevald, frivilliga och anställda. Sju frivilliga medarbetare hjälper till i pensionärskretsarna och syföreningarna, de utbildade väncoacherna är med i resursgruppen och i arbetsgruppen för asylsökande.
Diakonin koordinerar ett antal frivilliga inom församlingens besökstjänst i samarbete med Röda
korsets väntjänst.

Målgrupp
Svenskspråkiga esbobor som behöver stöd och hjälp i livets olika skeden samt alla som kontaktar
diakonin (flyktingar, asylsökande och papperslösa) i samarbete med myndigheter.

Verksamhet
Enskilda klientkontakter på mottagningen, genom hembesök eller gruppverksamhet, telefonsamtal och e-post samt besök på sjukhus och vårdhem. Förutom genom själavård hjälper diakonin
hushåll genom ekonomisk hjälp (betalningsförbindelser till matbutiker och betalning av fakturor).
Sex kretsar för seniorer och daglediga och en grupp för personer med funktionsnedsättning. Två
handarbetsgrupper arbetar för inhemska och utländska hjälpprojekt. En ny samtalsgrupp startade
för vuxna daglediga med syftet att stöda det fysiska och själsliga välbefinnandet i vardagen. På
sommaren ordnades ett läger för seniorer på Mataskär. Besök och andakter på sjukhus (dagcentralen) och vårdhem, besök på ett boende för funktionsnedsatta personer, deltagande i skriftskolundervisning; besök på daghem och i skolor, sommarutfärd till Hvittorp.
Inför jul delade diakonin ut julgåvokort (presentkort) och en kasse med torrvaror samt sockor och
vantar som församlingsbor donerat. Församlingens pepparkaksutdelning i samarbete med Esbo
kyrkliga samfällighet och församlingarna i huvudstadsregionen koordinerades av diakonin. Resursgruppen har sammankommit en gång. Diakoniarbetarna deltog i Forum för diakoni samt Nordiska
diakonidagarna i Helsingfors, i samfällighetens verksamhet och i prosteriets verksamhet. Samarbete med Röda korsets väntjänst och övriga svenskspråkiga organisationer i Esbo. Diakoniteamet
planerade och genomförde en väncoachutbildning i samarbete med Björn Wallén från Lärkkulla
stiftsgård och Thea Kusénius, för att utbilda frivilliga väncoacher till olika uppgifter i vårt församlingsarbete. Väncoachutbildningen genomfördes som en pilotstudie med målsättning att kunna
sprida kunskapen inom vårt svenspråkiga stift.

Gemensamt Ansvar
I insamlingen Gemensamt Ansvar deltog frivilliga, förtroendevalda och anställda i olika evenemang
(insamling med sparbössor, GA-start, GA-middag och GA-spring).

Utvärdering
Personalen har under år 2016 varierat, vilket har föranlett en viss oro i teamet. En justering i reglementet om hur diakonin delar ut gåvokort och ekonomiskt stöd kan upplevas negativt av en del
klienter. Diakonin fortsätter att betona den andliga diskussionen vid möten med människan, oavsett om det sker enskilt eller i grupp. Vi vill i framtiden bli tillgängliga också på nätet. Besökstjänstverksamheten utvecklas genom att samarbetet med Röda korsets väntjänst stärks. Den uppsökande verksamheten bör förstärkas för att ännu bättre kunna nå klienter som är i behov av stöd.
Ökad synlighet gör diakonin nåbar.
9
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Missionen
Genom missionen är församlingen med och sprider med ord och handling
det kristna budskapet till andra länder.
Personal
Kaplan Brita Ahlbeck, sektorsansvarig.

Målgrupp
Församlingens hela verksamhet är en del av den globala kyrkans dagliga arbete.

Verksamhet
Församlingen stöder biståndsarbetet i Hongkong, Kina, Turkiet och Nepal. Finska missionsarbetets,
Svenska lutherska evangelieföreningens och Kyrkans Utlandshjälps arbete aktualiserades i församlingens arbete under hela året. Vi fick en inblick i organisationernas arbete i de olika regionerna
genom besök. Finska missionssällskapets sånghäfte De vackraste julsångerna användes både vid
allsångstillfällen och vid speciella gudstjänster.

Utvärdering
Tanken på att gå ut utanför vår egen trygga värld i ord och handling är ett av vår kyrkas bärande
fundament. Utan den är vår kyrka ingen kyrka. Vi kan påverka vår egen närmiljö så att vi bättre tar
våra medmänniskor i beaktande.
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Verksamhet på sjukhus och anstalter
Genom arbetet på sjukhus och anstalter är församlingen närvarande och
förmedlar Guds ord och sakramenten till dem som inte kan komma till kyrkan.
Personal
Kaplan Heidi Jäntti, koordinering. Församlingens alla präster och kantorer samt diakoniarbetare.
Tre frivilliga assistenter.

Målgrupp
Svenskspråkiga patienter som vårdas på sjukhus och anstalter.

Verksamhet
Församlingens präster och diakoniarbetare och frivilliga ordnade nattvardsgudstjänster och andakter samt besökte patienter på Aurorahemmet, servicehemmet Hulda och Malva, Tunaberg,
Tunaro, Esbo centrums servicehus, Folkhälsan-huset i Hagalund samt dagcentralerna i Alberga och
Mattby. De svenska samtalsgrupperna vid servicehusen Puistokartano och Merikartano i Esboviken fick besök av församlingens kaplan. Jorvs sjukhus tog kontakt med församlingen vid behov.
På Esbo sjukhus (Bolarskog) besökte prästen, diakoniarbetare eller assistenten avdelningarna och
talade enskilt med patienterna i rummen.

Utvärdering
Turerna på sjukhusen och anstalterna har fördelats mellan anställda och frivilliga assistenter. Kontakten till samfällighetens sjukhussjälavård och till de olika anstalterna har fungerat bra. Arbetet
utvecklas hela tiden med tanke på de olika behov som finns hos patienter och bland personalen på
sjukhusen och vårdhemmen. Med tanke på framtiden blir det allt viktigare att koncentrera sig på
de vårdhem där vi vet att en relativt konstant grupp svensktalande klienter bor. Vid särskilda tillfällen håller vi mer behovsprövat kontakt med andra vårdhem. På de större svenska enheterna
berörs både klienter och personal av församlingens tjänster. På detta sätt är det möjligt att upprätthålla samt förstärka en upplevelse av samhörighet med församlingen.
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Barn- och familjeverksamhet, daghem och lågstadieskolor
Barn- och familjeverksamheten förmedlar kyrkans dopundervisning
till 0-12-åringar och deras familjer.
Personal
Helena Aitti-Lindberg, ledare för barnverksamheten, Kira Ertman, ansvarig präst,
ungdomsarbetsledare, diakoner, kantorer och präster.
Ansvariga barnledare: Jenni Björkqvist och Tina Laahanen.
Barnledare: Lenita Björk-Sederholm, Martin Lundberg, Markus Oldenburg, Päivi Thilman,
Lisa Wentjärvi, Rasmus Köykkä, Marcus Söderström, Cendy Forsström och Kati Olin.
Cendy Forsström fortsatte med sin utbildning enligt läroavtal och utexaminerades i december.
Frivillig resurs: Ann- Christine Ahonen.
Resursgruppen med förtroendevald, frivilliga och anställda samlades två gånger under år 2016.

Målgrupp
Verksamheten riktar sig till barn i åldern 0-12 år samt deras familjer. Vi samarbetar med stadens
daghem och skolor samt lekskolor, privata daghem och språkbadsdaghem i hela Esbo.

Verksamhet
Verksamheten kan indelas enligt följande:
Dagklubbar, familjeklubbar, sång- och lekgrupper, miniorverksamhet. Dagklubbarna är avsedda för
barn i åldern 3-5 år. En grupp för barn i 2-årsåldern startades på hösten 2016. Familjeklubbarna är
till för både barn och föräldrar, sång- och lekgruppen likaså för barn och föräldrar. Dags- och övernattningsläger för skolbarn i åldern 7-12 år.
Barnverksamhet ordnas även externt i samarbete med daghemmen, lekskolor, privata daghem
och språkbadsdaghem samt lågstadieskolor i hela Esbo.
Dagklubbar: Gammelgård, Alberga kyrka, Esbo domkyrkas församlingsgård, Olars, Sökö kapell.
Klubbarna hade sammanlagt ca 88 barn. I maj återupplivades dagklubbarnas gemensamma vårutfärd till Mataskär efter ca 15 års paus och samlade 120 deltagare, både dagklubbsbarn, syskon och
föräldrar. Skogs-Mulleverksamhet har ordnats i alla dagklubbar. Dagklubbarna i Gammelgård och
Församlingsgården besökte teatern i Lilla-Aurora flera gånger under hösten. Kantorerna har besökt dagklubbarna med musikprogram.
Familjeklubbar: Mattby, Alberga, Köklax, Församlingsgården.
Ca 35 föräldrar och ca 50 barn samlades aktivt till klubbarna.
Miniorklubbar: Sökö kapell, Köklax kapell och Församlingsgården med 54 barn. Miniorklubbarna
leds av barnledarna. Klubbtiden är fyra timmar inkl. mellanmål.
Kockklubben i Karabacka: samlas en gång i veckan, 1,5 t. Klubben leds av hjälpledare. Vaktmästaren har fungerat som vuxenresurs.
Söndagsskolan: under lovsångsmässorna ca en gång/månad i Köklax kapell med fem aktiva barn.
Dagsläger: för skolbarn i åldern 7-10 år tre veckor i början av juni i Mattby kapell med ca 60 barn.
Övernattningsläger: för skolbarn under sportlovet och i juni på Mataskär. Församlingens hjälpledare, ungdomsarbetsledare och barnledare var engagerade i lägerverksamheten.
Familjeläger: ordnades för första gången på Hvittorp med 31 deltagare.
Föräldrakvällar: ordnades i dagklubbarna.
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Besök i klubbarna: den ansvariga prästen besökte alla dag- och familjeklubbar en gång/termin för
att delta i programmet och leda en andakt.
Gudstjänst/mässa med små och stora: specialsatsning på Kyndelsmässodagen, Mors och Fars dag,
Mikaelidagen samt dagklubbarnas vår- och julkyrkor.
Påsk- och julandakter med externa aktörer: enligt daghemmens önskemål i 12 daghem. Tre förskolor deltog i påskvandringen i Esbo domkyrka. Alla daghem, lekskolor och språkbadsdaghem
(35 enheter) fick per brev inbjudan till en julandakt. Endast två enheter tackade nej. Sammanlagt
firades julandakter med 50 olika barngrupper.
Frivillig barnledare: Stina Ahonen besökte daghemmet Klippan och Distby daghem.
Kyrkbesök: daghems-, förskole- och skolgrupper gjorde kyrkbesök under ledning av församlingens
präster enligt personalens och lärarnas önskemål, till bl.a. Alberga kyrka och Esbo domkyrka.
Morgonsamlingar: i Smedsby, Rödskogs, Bemböle, Kungsgårds och Karamalmens skolor. Församlingens präster och ungdomsarbetsledare ansvarade tillsammans för morgonsamlingarna.
Skolbesök: präster och diakoner besökte religionslektioner i bl.a. Mattlidens och Karamalmens
skola och berättade om församlingens verksamhet.
BibelÄventyr: i Bemböle skola, en av ungdomsarbetsledarna ansvarade för denna verksamhet.
Skolgudstänster: enligt skolornas önskemål inför påsken, våravslutningen, första advent och julen.

Utvärdering
Dopundervisningen förverkligades genom den klubbverksamhet som församlingen bedriver och
genom att skicka hem dophälsningar på 1-2-3-4 årsdagen efter dopet.
Föräldrakvällarna är viktiga mötesplatser för ledarna och föräldrarna och ordnas regelbundet.
Familjeklubbarna uppskattas och verksamheten utvecklas.
De barn som döpts 2015 fick en inbjudan till att delta i en babykyrka i Olars kyrka i februari.
Till 3-åringarna skickades födelsedagskort och information om dagklubbarna.
Alla 5-åringar fick födelsedagskort och inbjudan till 5-årskalas. Festen för 5-åringarna samlade 25
barn och 25 vuxna och var mycket uppskattad bland föräldrarna och barnen.
7-åringarna fick födelsedagskort och inbjudan till välsignelse av förstaklassister i Esbo domkyrka.
De personliga inbjudningarna till de olika evenemangen har visat sig vara ett effektivt och mycket
uppskattat sätt att få människor att delta.
Ett familjeläger ordnades för första gången. Deltagarna var i åldern 0-84 år. Det var ett lyckat
läger, som kommer att ordnas på nytt hösten 2017.
Kontakterna till daghemmen och skolorna var fortsättningsvis goda. Enheterna verkar uppskatta
församlingens aktiva roll och tar också frimodigt själva kontakt vid behov.
Den ansvarige prästen ordnade krishjälp vid en av enheterna som var i behov av det, vilket uppskattades av både personalen och föräldrarna.
Planeringen och utvärderingen har skett mera koncentrerat i teammöten, barnledarsamlingar och
på arbetskonferenser. De nya verksamhetsformerna har gett utrymme för förnyelse och frigör resurser till planering, förberedelse och utveckling.
Nytt i verksamheten 2016:
En ny familjeklubb och en ny miniorklubb började i Församlingsgården hösten 2016.
Ett familjeläger ordnades första gången på Hvittorps lägercentrum hösten 2016.
En resursgrupp för barnverksamhet startade våren 2016.
Ledaren för barnverksamheten samarbetar med olika läroanstalter, t.ex. Prakticum, genom att
ordna praktikplatser i församlingens barnverksamhet åt dem som studerar till barnledare samt
utvärderar deras examenstillfällen vid behov.
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Skriftskolan
Skriftskolan följer upp kyrkans dopundervisning och gör ungdomarna förtrogna
med kyrkans gemensamma tro.
Personal
Kaplan Brita Ahlbeck, skriftskolpräst.
Ledande ungdomsarbetsledare Johanna Terho.
Församlingens anställda (präster, ungdomsarbetsledare, kantorer och diakoniarbetare) ansvarade
för det konkreta arbetet med en konfirmandgrupp.
Till varje skriftskolteam hörde också säsongteolog, hjälpledare och lägerassistent.

Målgrupp
Till skriftskolan 2016 kallades ungdomar födda 2001. Till årsgruppen i Esbo svenska församling
hörde ca 224 ungdomar. Det ordnades 10 skriftskolgrupper. Av Esbo svenska församlings medlemmar gick 184 i den egna församlingens skriftskola, 25 ungdomar gick i en annan församlings
skriftskola och 42 ungdomar som hörde till en annan församling gick i Esbo svenska församlings
skriftskola. Tre personer gick i vuxenskriftskola.

Verksamhet
Varje grupp hade dagssamlingar och träffades en lördag och en söndag under vårterminen. Kantorerna ordnade tre konserter för konfirmanderna. Konserterna var ett led i musikundervisningen.
Lägerperioden inföll under vintern, påsken och sommaren. Två konfirmationer hölls på våren och
resten på hösten när skolan börjat. På hösten anmälde sig följande års konfirmander. De första
träffarna ordnades en vardagskväll i Olars kyrka eller Karabacka kapell. Föräldrarna bjöds in att
vara med den första halvtimmen och ta del av informationen om just det lägret. På det sättet fick
både konfirmander och föräldrar samma information.

Utvärdering
Esbo kyrkliga samfällighets gemensamma församlingsarbete, avdelningen för fostran, skickade i
augusti ut ett elektroniskt frågeformulär. Där frågade man årets konfirmander om deras erfarenheter av andakts- och gudstjänstlivet under skriftskolan. I Esbo svenska församling var svarsprocenten 8,9 %. Meditationerna upplevdes positiva, men också andra andakter och i synnerhet
kvällsandakterna uppskattades. Att ha en uppgift i gudstjänsten gjorde att det kändes motiverande att vara med. Konfirmandverksamheten fick gott betyg och det kändes viktigt att vara med.
Några av dem som svarat tyckte att lägret kunde vara längre, och någon ansåg att tiden får utvisa
om det känns meningsfullt att fortsätta att vara aktiva i församlingens ungdomsverksamhet.
Undersökningen visar att det är viktigt att sträva till att göra ungdomarna delaktiga i gudstjänster
och andakter.
Vad betyder den nya planen för konfirmandarbetet 2017 för vår församlings konfirmandarbete?
Vi har möjlighet att fundera på det goda vi gör och hur vi kan utveckla sättet att genomföra skriftskolan. Vägledning får vi från kyrkostyrelsens arbetsgrupp som utarbetar material.
Esbo församlingars skriftskolpräster samlas regelbundet för att koordinera konfirmandarbetet och
söka gemensamma handlingsmodeller för skriftskolan i Esbo. Vad är gemensamt för församlingarna och vad skriver Esbo svenska församling i sin lokalplan?
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Ungdomsverksamhet (ungdomar och hjälpledarutbildning)
Ungdomsarbetet erbjuder verksamhet, andaktsliv och kristen gemenskap
för ungdomar.
Personal
Helena Aitti-Lindberg, ledande ungdomsarbetsledare (vikarie juni 2015-april 2016), Johanna Terho,
ledande ungdomarbetsledare (från maj 2016 framåt), Camilla Dannholm, ungdomsarbetsledare,
Rasmus Köykkä, t.f. ungdomsarbetsledare (januari-augusti 2016), Sini Sundqvist, t.f. ungdomsarbetsledare, Johan Kanckos, ungdomspräst. Resursgrupp med förtroendevald, frivilliga och anställda. Tanja Holm medverkade som ansvarig för gruppen Unga vuxna.

Målgrupp
Verksamhetens målgrupp är ungdomar i åldern 14-25 år.

Verksamhet
I Ungdomens kyrkodagar (viktigt påverkningsorgan för unga) deltog 16 ungdomar. I Höstdagarna
(evenemang som ordnas av Förbundet Kristen Skolungdom) deltog flera ungdomar tillsammans
med en ungdomsarbetsledare. Ungdomskvällarna i SODE (i Espoonlahtis lokaliteter) fortsatte en
gång i veckan (förutom sommarmånaderna). Resursgruppen för ungdomsarbetet ansvarade för
kvällarna tillsammans med anställda. Resursgruppen samlades fyra gånger under året. Program
ordnades även under sportlovet i form av bl.a. samvaro i Sode och bastukväll på Mataskär. Det
nya utrymmet Chapple i Iso Omena öppnades i oktober. Ungdomsarbetsledarna var närvarande
där varje fredag. Utrymmet stängdes tyvärr i oktober p.g.a. vattenskada. Picknick för ungdomar
och unga vuxna 11 gånger under sommaren vid Esbo domkyrka. Ungdomar och unga vuxna besökte Lekholmen sommartid då Förbundet Kristen Skolungdom ordnade Sommardagar i juli och
vid övriga evenemang. Studenter uppvaktades på dimissionsdagarna, även de som dimiterades
från yrkesskolor. Ungdomsarbetsledare deltog i Sjuornas startdag och medverkade i Respektdagen i Mattliden. Ungdomsarbetsledarna närvarade vid mässorna i Esbo domkyrka varje söndag
(förutom sommarmånaderna) som stöd för konfirmanderna. Frivilligverksamhet med asylsökande
ungdomar: besök på Hila lägergård och stöd för frivilliga i arbetet bland asylsökande ungdomar.
Unga vuxna-gruppen ”Mysis” samlades en gång per månad. Gruppen är självständig och planerar
och genomför programmet med anställda som resurspersoner. Chillgruppen för äldre ungdomar
och unga vuxna samlades sex gånger under våren i Olars kyrka. Ungdomsmässor hölls fyra gånger
per termin och medverkade i Taizéandakten under Ansvarsveckan. Evl.fi-chatten användes som
själavårdsverktyg i det uppsökande arbetet.

Utvärdering
Verksamheten har varit aktiv, synlig och marknadsförts på sociala medier. Hjälpledarutbildningen,
ungdomsmässorna och ungdomskvällarna var populära, gruppverksamheten och ungdomskvällarnas antal ökade och nya former av verksamhet kom igång (utfärder och frivilligverksamhet). Ungdomarna visade intresse för att medverka vid planeringen och genomförande av verksamheten.
Även olika former av verksamhet för unga vuxna har erbjudits. Ungdomsmässorna planerades tillsammans med hjälpledarna, ungdomarna valde sånger och medverkade med musik, som kyrkvärdar, textläsare och förbönsläsare. Ungdomarna har på ett aktivt sätt involverats i all sorts församlingsverksamhet bl.a. genom att utbilda ungdomar till nattvardsassistenter.
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Hjälpledarutbildning
Personal
Ungdomsteamet samt övrig personal och frivilliga i församlingen.

Målgrupp
Verksamhetens målgrupp är de ungdomar som gått skriftskolan och vill delta aktivt i församlingens
verksamhet.

Verksamhet
Våren
Under våren fortsatte hjälpledarutbildningen i Sode för första årets hjälpledare med fyra utbildningsgånger samt nödförstahjälputbildning. Vårterminen avslutades med en hjälpledarweekend
på Mataskär 13 -15.5 för första och andra årets hjälpledare. De som varit med i första och andra
årets utbildning och de som fått nattvardsassistentutbildningen blev välsignade i en mässa i
Hagalunds kyrka 15.5. 60 hjälpledare, både ettor och tvåor, avslutade sin utbildning våren 2016.
Hösten
Hösten 2016 påbörjade 30 ungdomar första årets utbildning. På hösten ordnades tre träffar på
vardagskvällar. I oktober ordnades ISO-dagen i samarbete med de finska församlingarna i Esbo och
Grankulla.
Terminen avslutades med en weekend på Hvittorp för första och andra årets hjälpledare och för
dem som deltog i assistentutbildningen. Assistentutbildarna var äldre ungdomar som själva i flera
år jobbat som assistenter. För dem som deltog i assistentutbildningen ordnades också en nattvardsassistentutbildning som sköttes av ungdomsprästen. Utbildningen samlade 15 deltagare.

Utvärdering
De ungdomar som deltar i påbyggnadsåret och äldre ledare har fortfarande förtur till skriftskolläger, medan de som går ut det första året har förtur till barnlägren.
Nattvardsassistentutbildningen ordnades igen i samband med lägerassistentutbildningen.
Syftet är att stärka ungdomarnas medverkan i mässan och att ge övriga ungdomar positiva förebilder i deras egen ålder. Nattvardsassistenterna har medverkat i ungdomsmässorna.
Hjälpledarna har i huvudsak träffats på onsdagkvällar i Sode (Espoonlahden seurakuntas lokaler
för ungdomsarbetet), där ungefär varannan träff har avslutats med ungdomsmässa i Sökö kapell.
Detta har upplevts som ett lyckat koncept. Från hösten har ungdomsmässorna ordnats i Olars
kyrka, eftersom vi inte fick rum i Sökö kapell p.g.a. renoveringen av Esbovikens kyrka.
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Högstadier och gymnasium samt yrkesinstitut
Att samarbeta med skolorna för elevernas och personalens välmående, att upprätthålla kontakten mellan skolan och hemförsamlingen samt att erbjuda undervisning.
Personal
Församlingspastor Johan Kanckos, skolpräst för högstadierna. Församlingspastor
Mirja von Martens, skolpräst för gymnasiet, Axxell i Överby och Solvalla idrottsinstitut.
Ungdomsarbetsledarna.

Målgrupp
Eleverna samt lärarna och annan personal i Mattlidens, Lagstads och Storängens skolor på
årskurserna 7 – 9. Mattlidens gymnasium. Axxell i Överby (studielinjer för trädgårdsmästare
och ungdoms- och fritidsinstruktörer samt mediautbildning) och Solvalla idrottsinstitut.

Verksamhet
Skolgudstjänster ordnades ca två gånger per skolår. Möte i början av skolåret med rektorer,
religionslärare och församlingens personal.
Närvaroverksamhet: präster och ungdomsarbetsledare var närvarande för elever och personal.
Detta underlättar också arbetet ifall krishjälp behövs. Verksamheten sker under matraster och
lektioner eller på fritiden, enligt skolans form och behov. Ett besök per högstadium gjordes för att
ge information om skriftskolan.
Sjuornas startdag för eleverna i årskurs 7 ordnades för fjärde gången i samarbete med högstadieskolorna och stadens ungdomsarbetare. Församlingen hade en egen station tillsammans med stadens ungdomsarbetare. Alla sjundeklassister fick möjlighet att träffa en församlingsanställd.
Respektdagen för alla elever i årskurs 8 i Esbo gick av stapeln i Mattliden, där två ungdomsarbetsledare var med och höll en av workshoparna med temat Respekt.
Examenstillfälle i församlingens miniorklubb ordnades för en studerande från Axxell Överby.

Utvärdering
Närvaroverksamheten i högstadierna och gymnasiet fungerar numera enligt ett välbekant koncept. En anställd per gång besöker skolorna. Både skolorna och församlingen ansåg att samarbetet var gynnsamt.
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Verksamhet bland vuxna
Verksamheten erbjuder möjlighet till andlig tillväxt och gemenskap.
Personal
Präster, kantorer och diakoniarbetare.

Målgrupp
Vuxna församlingsmedlemmar som önskar fördjupa sitt andliga liv och delta i församlingsgemenskapen.

Verksamhet
Smågrupper:










bönekvarten i Olars kyrka
bibel- och samtalsgrupp (Olars kyrka)
samtalsgrupp (våren i Hagalunds kyrka)
sorgegrupp (våren och hösten i Olars kyrka)
retreat (Snoan)
samlingar för frivilliga medarbetare (assistenter och textläsare)
braskvällar för kvinnor (Mataskär)
handarbetsgruppen (Vita huset)
fastetidsserie med undervisning i fastans och påskens innebörd

Utvärdering
Vuxenarbetet utgör en viktig del av församlingens gemenskap och i fördjupningen av det andliga
livet. Församlingen erbjuder möjlighet att delta i smågrupper och i bönestunder. Till dessa verksamheter kommer dock rätt få nya medlemmar med. Vi behöver därför utveckla verksamheten så
att vi når också dem som inte från tidigare är med i någon form av församlingsverksamhet.
Resursgruppen tillsattes inte under året.
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Vänförsamlingsverksamhet i Nuckö församling
Vi stöder andligt och ekonomiskt verksamheten i Nuckö församling.
Personal
Verksamheten leddes av kyrkoherde Roger Rönnberg.

Målgrupp
Vänförsamlingen på Nuckö i Estland.

Verksamhet
Esbo svenska församling har stött Nuckö församling ekonomiskt genom ett anslag från budgeten
samt genom medel som samlats in via kollekter. Vänförsamlingarna träffades inte under året.

Utvärdering
Strävan är att stöda Nuckö församling med sådana metoder som passar församlingen. För närvarande vill man satsa på skriftskola och ungdomsverksamhet. Förutom det ekonomiska stödet har
man betonat det andliga och mentala stödet genom att ställa upp för diskussion, konsultering och
praktisk hjälp. Under året ordnades ingen gemensam verksamhet, men man höll kontakt med
varandra via e-post och telefonsamtal. Esbo svenska församlings andliga och ekonomiska stöd är
mycket viktigt för Nuckö församling och vi får själva mycket ut av samarbetet med dem.
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Kyrkobetjäning
Kyrkobetjäningen ställer upp för församlingsbor och anställda.
Personal
Karl Grönqvist, övervaktmästare.

Målgrupp



Församlingsmedlemmar, dagklubbar, samtalsgrupper, skriftskolor och körer
Medarbetarna i församlingen

Verksamhet
Sektorernas verksamhet och gudstjänstlivet i Olars kyrka, kyrkliga förrättningar i Mataskärs kapell,
specialevenemang i kyrkor och kapell i Esbo.
Fastighetsservice i Olars kyrka.
Proviant- och materialanskaffning till eftermiddagsklubbar, skriftskolor och för sektorernas olika
behov.
Serveringar vid kyrkkaffen, möten och smågrupper samt skriftskolans dagssamlingar.
Vid vissa tillställningar har en timavlönad person samt frivillig arbetskraft fungerat som vikarier.
Storstädning på Mataskär lägergård.
Den dagliga städningen i Olars kyrka utförs av vaktmästaren.

Utvärdering
Kyrkobetjäningen stöder sektorerna i deras arbete. Verksamheten i Olars kyrkas utrymmen har
ökat på grund av körverksamhet och lektioner för konfirmander. Verksamheten är säsongartad.
Samarbetet med de finska församlingarna och i synnerhet med Olarin seurakunta fungerade utmärkt.
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Miljöverksamhet
”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.” Denna skapelse vill vi bevara
oförstörd och tillsammans arbeta för en renare och sundare planet.
Personal
Alla anställda och frivilliga i Esbo svenska församling ansvarar tillsammans för att miljöaspekterna
tas i beaktande i vår verksamhet samt att de hålls uppe regelbundet.

Målgrupp
All verksamhet, alla sektorer och arbetsformer i församlingen.

Verksamhet
Påskskriftskolan deltog i Earth Hour.
Under Earth Hour ordnades också en konsert i Esbo domkyrka.
I september firades Skapelsens söndag på Mataskär.
Rättvis handel-produkter syns i vår vardag, i första hand väljer vi sådana produkter.
Församlingen förbinder sig till att främja Rättvis handel och att använda Rättvis handel-produkter i
sin verksamhet. I Olars kyrka finns en utställning med Rättvis handel-produkter framsatt.
Under Rättvis handel-veckan ordnades ett jippo för personalen där olika produkter visades upp
och provsmakades.
Skogs-Mulleverksamhet har ordnats i alla dagklubbar, vilket har ökat miljöfostran betydligt.
Vid dagklubbanas vårutfärd till Mataskär i maj ordnades en spårning med miljötema för barn och
familjer.
I samband med teamdagar samt dagklubbarnas vårutfärd har vi samåkt i högre grad än tidigare.
Församlingens representant har aktivt deltagit i Esbo kyrkliga samfällighets miljögrupp.

Utvärdering
Miljötemat har synts i vår verksamhet under 2016 mera än tidigare.
Utmaningen är dock att fortsättningsvis ta miljöaspekterna i allt högre grad i beaktande i den dagliga verksamheten och speciellt i det dagliga arbetet och planeringen.
Mängden printade och kopierade papper bör minskas. Miljöfostran borde förverkligas mera medvetet och tips på verksamhetsidéer för de olika åldersgrupperna önskas. Speciellt skriftskolorna
kunde utvecklas och ta in inslag från Vihreät riparit-programmet. Dagar med vegetarisk mat borde
införas i lägerverksamheten. Samåkning borde koordineras i högre grad.
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Förtroendevalda
Församlingsrådet
Ordinarie
Cecilia Alameri
Pehr-Johan Björkstén
Tanja Holm
Heidi Juslin-Sandin
Tiina Kujala
Thea Kusénius (vice ordförande)
Jannika Lassus
Hannele Nygård
Annika Olsen Nyberg
Heidi Paul (till 23.8.)
Solveig Rosenberg-Wikström
Ditte Sandholm (ordinarie från 23.8.)
Roger Storås
Pirkko Träskbacka
Camilla Vuoristo

Suppleanter
Anders Blomberg
Stefan Ekholm
Stefan Heiskanen
Roger Storås
Henrik Sundström
Ken Thilman
Framtidsgrupp i församlingen
Pehr-Johan Björkstén
Thea Kusénius (ordförande)
Ditte Sandholm
Camilla Vuoristo
Anställda:
Helena Aitti-Lindberg
Pia Bengts (tjänstledig under höstterminen)
Bea Karlemo (tjänstledig från 1.12.)
Roger Rönnberg

Suppleanter
Anders Blomberg
Stefan Ekholm
Stefan Heiskanen
Nina Karle
Thomas Keinonen
Trine Lindström
Marina Malmström
Sonja Regårdh
Tarja Rönnberg
Patrik Schubert
Sabina Sweins
Ken Thilman
Veronica Tunzelmann von Adlerflug
Christina Ågren

Representanter i gemensamma kyrkorådet
Ordinarie: Jannika Lassus
Suppleant: Ken Thilman
Ordinarie: Mårten Lindholm
Suppleant: Pehr-Johan Björkstén

Församlingens representanter i gemensamma
kyrkofullmäktige
Ordinarie
Pehr-Johan Björkstén (ordf. för ES:s grupp)
Stig Kankkonen
Tiina Kujala
Marina Malmström
Brita Pawli
Solveig Rosenberg-Wikström
Bror Träskbacka

Direktionen för utvärdering
Ordinarie: Sonja Tuomolin
Suppleant: Lars Kusénius

Representanter i samfällighetens
direktioner
Direktionen för personalärenden
Ordinarie: Heidi Juslin-Sandin
Suppleant: Stefan Ekholm
Direktionen för fastighetsärenden
Ordinarie: Pehr-Johan Björkstén
Suppleant: Solveig Rosenberg-Wikström

Kommissionen för kommunikation
Tiina Kujala
Kommissionen för ekonomi och strategi
Bror Träskbacka
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STATISTIK 2016

Församlingens medlemsantal
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Inträdda och utträdda
medlemmar 2007 -2016
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Deltagarantal vid
huvudgudstjänster
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Deltagarantal vid
gudstjänster totalt
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Verksamhetsberättelsen är godkänd i församlingsrådet 4.4.2017.
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