Nytt från styrelsen 170116
Ett sammandrag från styrelsemötet 170112
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Personal Tidigare möte med Mats Backholm ställdes in pga sjukdom men på onsdag
18/1 träffas vi i Hammarbykyrkan för ett samtal. Be för tydlig ledning! Musiker Marie
Lee Sylvendahl slutar formellt sin anställning i Hammarby och Håkan Sandlund ökar sin
anställning från 10% till 20% under våren. Anders Parsmo fortsätter sin
visstidsanställning som stöd vid särskilda event och administrativa uppdrag åtminstone
fram till att prästtjänsten är tillsatt.
Församlingsenkät Inte mindre än 59 personer har svarat på enkäten! Ett värdefullt sätt
att samla in vad var och en tycker och tänker. STORT TACK alla som tagit sig tid att fylla
i den. Vi hoppas att det här ska kunna bli ett regelbundet sätt för
föreningsmedlemmar att komma till tals. Nästa steg är att en grupp kommer att gå
igenom alla svar och analysera dem så vi kan göra något bra av innehållet. Redovisning
av resultatet planeras till föreningsmötet 19/2.
Dop i Hammarbykyrkan Det är en tid av många dop i Hammarbykyrkan. Personer som
velat lära sig mer om kristen tro, gått i undervisning med bibel och katekes, lärt sig om
det kristna livet och slutligen bestämt sig för att ta steget till dop. I samråd med EFS
och utifrån det biskopsbrev som finns kommer vår förening att utarbeta rutiner kring
dopen. Ett antal dop skulle ha genomförts före jul men flyttades fram till 15:e januari
eftersom administrationen inte var riktigt klar. Gud välsigne deras nya liv som kristna.
Uthyrning i vår Under våren kommer kyrkan att hyras ut dagtid mer än vanligt. Det
ställer högre krav på dagjour och städning men också på en del grupper som brukar
träffas under tiden. Vi kommer att utvärdera uthyrningen senare i vår. Tack alla ni som
på olika sätt medverkar till att göra uthyrningen möjlig!
Andakts/inredningsgrupp En grupp har bildats för att gå igenom prästtextilierna och
för att se över hur man kan förtydliga bön- och andaktsplatser i kyrkan.
Oromogruppen har ansökt om att bli EFS-grupp under ledning av EFS-prästen Duressa.
Vi gläder oss åt EFS tillväxt och att oromogruppen stabiliseras. Att fylla kyrkan med
kristna samlingar gör den starkare och mer stabil, både andligt och ekonomiskt, på
lång sikt. Styrelsen har inget formellt uppdrag att fördjupa integrationen med
oromogruppen men vi kommer att samarbeta vid speciella tillfällen under året.
Storloppis Vi upprepar förra årets loppissuccé och har separat storloppis i kyrkan 11/2.
Hög tid att börja rensa i skåpen. Vi behöver vara många som hjälps åt så säg till GunBritt Nylund om du vill vara med!
Vinterkonferens 27-29/1 med bl.a. Mia Ström, Magnus Persson och Tomas Sjödin. Se
separat program.
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Föreningsmöte 19/2 efter gudstjänsten.
Distriktskonferens EFS Mittsverige. Uppsala 21-23 april. Årsmöte 22 april.
Årsmöte Välkommen till föreningens årsmöte lördagen 18/3 kl 16.00.

Guds frid och välsignelse över oss alla!
/Styrelsen gm Mim Öberg

