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Lördag den 15 mars kl 16.00 håller föreningen sitt årsmöte. Styrelsens februarimöte äg-

nades bl a åt förberedelser inför årsmötet. 

 

Bokslut 2013 

 

Det ekonomiska resultatet för 2013 är ett stort glädjeämne. Utfallet landar på ungefär nollresul-

tat. Kollekter och gåvor har mer än fördubblats jämfört med 2014 och är ca 230 tkr högre än 

budget. Även andra intäktsposter (julmarknad, serveringar, studiecirklar, uthyrning av kyrkans 

lokaler) är bättre än budget.  

 

Det goda utfallet på intäktssidan tillsammans med låga personalkostnader på grund av bl a 

Hanna Beckströms föräldraledighet gör att vi under 2013 inte behövt göra det tidigare planerade 

uttaget av pengar ur den ersättning som Skarpnäcks församling betalade ut i juli som kompensat-

ion för att man bröt samarbetsavtalet 19 månader i förtid. Detta kommer väl till pass inför 2014, 

då vi har en helt annan kostnadssituation med större personalstyrka än under hösten och dessu-

tom måste bära helårskostnaden för fastigheten helt på egen hand.  

 

Styrelsen vill uttrycka ett stort tack till medlemmar och andra som på olika sätt genom gåvor och 

ideellt arbetet gjort det goda resultatet 2013 möjligt. Vi vill också lyfta fram hur viktigt det är att 

gåvomedlen hålls uppe på samma eller ännu bättre nivå 2014 om vi skall klara att på längre sikt 

finansiera både den stora kyrkobyggnaden och en rimligt stor personalstyrka. 

 

Verksamhetsplan och budget 2014 

 
Styrelsen ägnade en stor del av mötet åt att uppdatera verksamhetsplanen för Hammarbykyrkan. 
Tidigare har planen speglat den svenska EFS-föreningens verksamhet. Styrelsen försökte nu att 

lyfta verksamhetsplanen till en plan för både den svenska och den persiska verksamheten i kyr-

kan. Den nya verksamhetsplanen och budgeten för 2014 läggs fram för medlemmarna vid årsmö-

tet den 15 mars 2014. 

 
Utrustning och möbler i kyrkans lokaler 

 

Programutskottet hade till dagens möte tagit fram förslag till komplettering av möblemanget i 

brasrummet. Styrelsen beslutade att komplettera budgeten med medel till inköp av bord och sto-

lar till brasrummets högra del, så att även det rummet det blir ett funktionellt studierum. 

 
Möjlighet till digitala betalningar i kyrkan 

 

Inspirerad av en artikel i tidningen Dagen hade Joel Gustavsson tagit fram ett förslag till digital 

betalningslösning. Lösningen bygger på användning av en kortläsare försedd med iZettle samt en 

iPad, vilka byggs in i en träkonstruktion. 2,75 % avgift. Beräknad kostnad för utrustningen ca 
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5000 kr. Styrelsen beslutade i enlighet med Joels förslag. Viss utbildning kommer att ge till bl a 

ansvarsgrupperna, vilka kommer att behöva hantera utrustningen. 

 
Anders Sjöberg 

 
Anders Sjöberg, EFS förre missionsföreståndare, är sedan några år bosatt i Hammarbykyrkans 

närhet. Han har frågat om han kan få disponera en arbetsplats i kyrkan för att arbeta med en bok 

om Apostlagärningarna. Styrelsen beslutade erbjuda honom en skrivhörna i det f d prästrummet. 

Som kompensation kommer Anders att medverka med bl. a. en föreläsningsserie om Apostlagär-

ningarna, sannolikt på söndagskvällar under våren 2014. 
 

Besök från Johannelund 

 

Helgen den 4-6 april får vi besök att ett antal studerande från Johannelunds teologiska institut, 

som vill följa det lokala arbetet i vår kyrka. 

 
Böner i Sverige 

 

Vi har i Hammarbykyrkan fått en inbjudan från EFS riks att ingå i ett bönenätverk, bl a innebä-

rande att vi får ansvar för att vara förebedjare för en eller flera andra EFS-föreningar i Sverige. 

Styrelsen beslutade att tacka ”ja” till att medverka i detta nätverk. 
 

Seminariekväll om förföljelse av kristna och om konvertiternas situation  

 

Onsdag den 9 april kl 19.00 arrangerar vi en seminariekväll om förföljelsen av kristna i olika delar 

av världen och om konvertiternas utsatta situation. Medverkande blir bl a Stefan Attefall, civil- 

och bostadsminister. 

 
 
 
Carl-Olof Strand 
styrelsens sekreterare 

 
 
 

LÄS MER OM HAMMARBYKYRKAN PÅ HEMSIDAN OCH PÅ FACEBOOK-
SIDAN 
 
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 ”Hammarby-
kyrkan”, som är föreningens officiella ”Facebook-page”. Det finns också en intresse-
grupp, även den med namnet ”Hammarbykyrkan”, där olika medlemmar gör inlägg 
om vår verksamhet.  
 
 
 

http://www.hammarbykyrkan.nu/

