EFS Missionsförening i Hammarbykyrkan
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Hammarbykyrkan går nu för första gången på
många, många år in i ett helt verksamhetsår
utan formellt samarbete med Skarpnäcks församling. Styrelsens första möte för året ägnades åt diverse ”löpande” frågor.
Här kommer som vanligt en kortfattad redogörelse för de viktigaste punkterna från styrelsemötet.
Ekonomin
Bokslutet för 2013 är inte klart – men kassörens prognos pekar mot ett mycket bra utfall, innebärande att bara ca 15.000 kr behöver tas ut av det ”avvecklingsbidrag” som Skarpnäcks församling
betalade ut till oss i juli 2013. Gåvomedlen har under året i stort sett fördubblats jämfört med
2012. Personalkostnaderna har varit låga eftersom vi under hösten bara haft ansvar för halva
Annahita Parsans tjänst och emedan Hanna Beckström varit föräldraledig.
Möjligheter till fondbidrag
En särskild ”fondgrupp” har i uppdrag att försöka hitta lämpliga fonder att söka bidrag från. Maria Bergström leder gruppen och var med vid styrelsemötet. Hittills är erfarenheterna inte särskilt
goda. Vår befintliga verksamhet har svårt att motsvara kraven från flertalet kända fonder. Styrelsen tror dock att integrationsarbetet (svenskar-perser/iranier) redan i den nuvarande utformningen bör kunna ge underlag för bidrag. Det relativt nyinrättade arbetsutskottet i styrelsen skall ta
fram en beskrivning av det nuvarande arbetet utifrån ett integrationsperspektiv, för att se om vi
kan söka pengar från annat håll. Har du tips på fonder att söka från – hör av dig till Maria eller
till någon i arbetsutskottet (Göran A, Kristina L Roos eller Carl-Olof Strand).
Dagöppen träffpunkt/mötesplats/servering?
Maria Bergström lade fram ett förslag (som hon tagit fram tillsammans med Annahita Parsan) om
att öppna ett minicafé som skulle kunna bli en träffpunkt för ungdomar i åldrarna 18-25 år. Styrelsen diskuterade efterfrågeaspekten, vilka frivilligresurser som skulle kunna ta hand om driften
samt frågan om var i kyrkan caféet i så fall kan placeras. Gerd Lithner (från styrelsen) och Maria
Bergström fick i uppdrag att ordna ett arbetsmöte med intresserade personer för att borra mer i
dessa frågor innan beslut kan fattas. Vad tycker du själv om idén? Skriv gärna till undertecknad
så vidarebefordrar jag synpunkterna till ”utredarna”. Eller kontakt dem direkt!
Missionsgalan
Årets missionsgala hålls den 29 mars med serveringar, lotterier mm från 16.00 och konsert kl
18.00. ”De Våras” – en på sin tid mycket uppskattad EFS-kvartett a la Manhattan Transfer – gör
en förhoppningsvis bejublad reunionkonsert. Marknadsföringen av årets missionsgala bör därför
inte minst inriktas på nostalgiska EFS-are runt om i landet. Här kan du som har sådana kontakter säkert hjälpa till med att genom sociala media och på annat sätt sprida kunskap om
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missionsgalan och dess artister. Insamlade medel går som tidigare till ”Barn i alla länder”, som är
en del av EFS internationella arbete.
Marknadsföring av kyrkans lokaler
Styrelsen konstaterade att vi behöver jobba mer med att marknadsföra de lokaler vi har i kyrkan
till möjliga ”hyresgäster”. Ett par medlemmar utanför styrelsen tillfrågas om att driva denna fråga.
En lokalbroschyr har dessutom tagits fram. Själv kan du förstås också medverka genom att tipsa
kontakter du har om möjligheterna att hyra in sig i Hammarbykyrkan. Vi bifogar lokalbroschyren
i pdf-format så du kan se vad vi har att erbjuda. Du får gärna skicka den vidare till sådana som
du tror kan ha intresse av att hyra in sig hos oss.
Vinterkonferensen 2014
Årets vinterkonferens börjar som vanligt med ett fredagsmöte i Hammarbykyrkan. Välkommen
därför fredag den 7 februari kl. 19.00 till ett möte då bl.a. Margareta Westin-Olsson, Mikael Rastas, Annahita Parsan och Marie Lee Gustafsson medverkar. Vinterkonferensen fortsätter sedan i
Betlehemskyrkan på lördag. Då deltar bl. a. Owe Wikström, Ylva Eggehorn och Dogge Doggelito.
Konferensen avslutas på söndag i St. Clara kyrka. Då medverkar bl a Hammarbykyrkans och Betlehemskyrkans körer tillsammans med Iwan Giertz, Mark Carlsson m fl.
Annonsering i dagspress
Styrelsen beslöt att åtminstone för en tid framåt annonsera söndagens gudstjänst och vissa andra
aktiviteter i DN och SvD – som en del av Svenska Kyrkans veckoannons under ”Övriga”.
Konferens om islam i Norden
EFS riks har bett oss utse två personer som på EFS riks bekostnad representerar organisationen
vid en fyradagarskonferens om islam i Norden i Oslo. Styrelsen utsåg Lennart Bergström samt
Kiam Namvar (från den persiska gruppen) att delta i konferensen.
Årsmötet 2014
EFS-föreningens årsmöte 2014 hålls lördag den 15 mars kl 16.00. En kallelse till årsmötet går
inom kort ut till alla medlemmar. Styrelsen beslöt att fr.o.m. i år skicka ut kallelsen enbart som
mejlbilaga till alla som har mejladress. Övriga får kallelsen i ett fysiskt brev. Boka redan nu in
årsmötet i din almanacka.
Carl-Olof Strand
styrelsens sekreterare

LÄS MER OM HAMMARBYKYRKAN PÅ HEMSIDAN OCH PÅ FACEBOOKSIDAN
Kyrkan har en ny webbsida sedan i somras. Men adressen är som förut
www.hammarbykyrkan.nu. Här hittar du all viktig information om verksamheten
i Hammarbykyrkan.
Om du finns på Facebook bör du förstås också gå in och ”gilla” sidan ”Hammarbykyrkan”, som är föreningens officiella ”Facebook page”. Det finns också en intressegrupp, även den med namnet ”Hammarbykyrkan”, där olika medlemmar gör inlägg
om vår verksamhet.
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