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Kyrkan har blivit dansstudio – snart invigs 
scenen i Skog

Paret Destiny och Hanna af Kleen har fullföljt sina renoveringsambitioner. 

Equmeniakyrkan i Skog har blivit en dansstudio.

Nu är repetitionerna i full gång inför den kommande invigningen.

TV: Följ med in på repetitionerna i danskyrkan.



I november stod det klart att Equmeniakyrkan i Skog var såld. Köparna var 

koreografen från Ljusne, Destiny af Kleen, och hennes fru, danspedagogen Hanna 

af Kleen, som tillsammans gifte sig i SVT:s program Trädgårdstider.

En vecka av repetitioner återstår innan det är invigning av dansscenen i den gamla kyrkan i Skog.
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Läs mer: Kändispar storsatsar och flyttar till Skog – öppnar dansscen i kyrka

Nu har paret kommit en bit på vägen med att bygga om kyrkan till en dansstudio. 

En svart dansmatta täcker golvet. 

– När vi kom var det ett helt tomt, underbart rum, som vi sen började göra i 

ordning för en scen. Vi har börjat täcka fönstren för att vi ska göra en föreställning 

och då vill man gärna kunna ha det mörkt här inne, och så är det mycket teknik 

som kommit in, både ljus och ljud, säger Hanna af Kleen.



Koreografen Destiny af Kleen är född i Ljusne. Nu har hon flyttat tillbaka till Hälsingland, den här 

gången till Skog.
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I helgen var det full aktivitet i kyrkan med repetitioner inför invigningen som sker 

på lördag. Då är det premiär för föreställningen "Vi i Skog", som kommer att 

inkludera människorna i Skog.

– Många av byborna är mer delaktiga än vad de kanske tror. De kanske inte 

känner att de är delaktiga, men vi har tagit in dem mycket i föreställningen känns 

det som, säger Destiny af Kleen. 

Läs mer: Söderhamnstjejen Destiny Bergvall gifter sig i SVT:s trädgårdstider

Paret utvecklar och förklarar att de lärt känna folk i orten som berättat sina 

historier, som de sedan tagit inspiration av och inkluderat i föreställningen.

Destiny af Kleen går igenom dansstegen med Sara Ekström, Andreas Erbrink och Moa Åberg. 

Föreställningen kommer att vara öppen för alla.
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Den är uppdelad i tre delar och den första är en dansvandring. 

– Man får följa med på en promenad och lyssna på en röst som berättar olika saker 

för en, vad man ska titta på och se. Man får uppleva en plats genom sinnena kan 

man säga, berättar Hanna af Kleen.

Läs även: Arleryds hjärteprojekt blev film – se videon om människors lika värde



Andreas Erbrink, dansare i föreställningen, och Hanna gjorde även ett besök på 

Stråtjära skola för att se om några av eleverna ville vara med. Moa Åberg, 11, och 

Sara Ekström, 9, nappade direkt och var på plats för att repetera på lördagen.

Moa Åberg, 11, ska vara med och dansa i föreställningen. Det känns nervöst och pirrigt tycker hon.
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– Det har varit jättekul, säger Moa Åberg.

– Men det är lite svårt att komma ihåg vad man ska göra ibland, säger Sara 

Ekström.

Efter invigningen väntar mer arbete i kyrkan för Hanna och Destiny. På 

övervåningen vill de bygga om utrymmet till en lägenhet för gäster att bo i, och i 

den bakre delen kommer det så småningom bli en permanent bostad för paret. 



Med hjälp av medel från Postkodlotteriets kulturstiftelse gjordes föreställningen möjlig.
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