Verksamhetsberättelse Centerpartiet i Kungsörs församling 2016
Möten: I församlingen har vi haft 9 kyrkoråd, 2 kyrkofullmäktige, och ett antal träffar i
arbetsutskottet.
Kyrkoavgift och begravningsavgift: Kyrkoavgiften var oförändrad, 1kr och 7 öre och
begravningsavgiften ligger fortfarande på 30 öre, i avvaktan på en gemensam
begravningsavgift i hela riket från och med 1 januari 2017. Avgiften blev 24,6 öre, resterande
belopp kommer vi förhoppningsvis få från centralt håll.
I hela landet gick 86 000 medlemmar ur kyrkan för att några få församlingar slösat med
kyrkans pengar. I Kungsör gick 96 personer ur, vilket påverkar kyrkans ekonomi. Därför tog
vi beslut i november om att höja kyrkoavgiften med 3 öre. Medlemmarna får ändå sänkt
avgift med 2 öre.
Personal: I kyrkan är det 18 anställda samt 6 säsongsanställda på kyrkogårdarna.
Vår lokalvårdare gick ner till 50 % tjänst då hon börjar närma sig pensionen. Ann-Kristin
Lindberg som har en utvecklingsanställning kunde därför anställas fast på 75 %. Vi har också
flyktingar som arbetar som asylpraktikanter, 1 månad per person.
Året började med att vikarien för barnlediga Pernilla Olström, Bodil Engström, sade upp sig
för ett annat arbete. Det gjorde att vi hela våren fick ha många vikarier, vilket gjorde jobbet
tungt för övriga präster. Pernilla återkom till jobbet i augusti. Nu väntar Marie Appelros barn.
Cecilia Dresch avlutade sitt introduktionsår och flyttade till Dalarna.
Fastigheter: Mariakapellet i Kung Karls kyrka invigdes med nytt altare och de nyinköpta
stolarna. Mariafiguren i trä med skåp är skänkta av Heiko Arens och Bengt-Olov Hedlund.
Fyra nya bärbara mikrofoner är inköpta till Kung Karls kyrka.
Motorn som startar klockringningen i Torpa är lagad och klockorna är omhängda.
Ett plank är byggt mellan f.d. prästbostaden och de röda stugorna för att skilja tomterna åt.
Reparation av hörselslinga på Kristinagården samt nya data- kabeldragningar på har gjorts.
Arbetsrum har ljudisolerats, då det visade sig att samtal kan höras genom dörrarna.
Fler papperskorgar är utplacerade runt kyrkan i Kungsör för att förhoppningsvis minska
nedskräpningen.
Toaletterna i Björskog är renoverade varav en är handikappanpassad.
En flygel är inköpt till Kung Karls kyrka. Ett piano är inköpt till Torpa.
Västerås stift sålde av Torpa prästgård 3:1 och Kaplansgården 1:2.
Trappen till församlingshemmet i Kungs Barkarö har renoverats av frivilliga och en
handikappramp har byggts.

Vävstugan läggs ner fr.o.m. årsskiftet då det är för kostsamt att låsa ett hus till denna
verksamhet där ca 10 personer väver. Rummen kan inte användas till andra aktiviteter och det
saknas samtalsrum på Kristinagården.
Verksamheter: Kyrkan erbjuder förutom gudstjänster, sopplunch på tisdagarna, födelsekalas
för äldre, träffar för asylsökande, barn och ungdomsverksamhet, café-verksamhet under
marknadsdagarna, sommarlovsaktiviteter, konfirmation och körverksamhet, även grillkvällar
och allsångskvällar. Våffeldag i Torpa, familjedag i Björskog och midsommarfest i Barkarö
har också genomförts. Gökotta, musik i sommarkväll, pilgrims-vandringar,
friluftsgudstjänster och ljud och ljusmässa, julkonsert är exempel på andra aktiviteter i
kyrkan.
Från Svenska kyrkans arbetsorganisation kom en rapport om ”Kris i trädgårdsbranschen”,
vilket kan leda till problem på alla kyrkogårdar i Sverige. Det är för få sökande till
trädgårdsutbildningarna. Det är även kris inom prästyrket då för få utbildar sig.
Centralt arbetar stiftet med projektet Krafttag konfirmation, för att få fler att konfirmera sig.
Kyrkans ekonomi är god trots minusränta.
Fasteinsamlingen som går till kyrkans internationella arbete gav 32 753 kr.
Arv efter två bröder i Björskog som ska användas i Björskogs kyrka.
Sparbanken har skänkt frivilliggruppen 25 000 kr för arbetet med flyktinggruppen. De kunde
förutom aktiviteter för familjer med bl.a. undervisning i svenska, hyra buss och göra små
utflykter. Kvinnorna har också genom bl.a. genom Anna-Lena Pettersson lärt sig trycka
mönster på tyg och att sy och sticka. Kyrkan har fått en gåva från Rotary klubb.
Stipendier har delats ut till elever från Björskog.
Kyrkorådet i övrigt:
Kung Karls kyrka storstädades av kyrkorådet i slutet av oktober. Personal har berättat om sitt
arbete med nya Kungsörare, flyktingar och EU-emigranter och begravningsbyrån..
Förutom det vanliga arbetet med budget, bokslut, verksamhetsberättelser och beslut i olika
frågor, har kyrkorådet reviderat policys. Vi har också studerat kyrkoordningen, Titusbrevet
och ”Ett biskopsbrev om diakoni”.
Bengt-Olov Hedlund har berättat för oss om Martin Luther, med anledning av jubileumsåret
2017.
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