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Välkommen till årsmöte 2015
EFS-föreningens årsmöte hålls lördagen den 14 mars kl 16.00. Årsmötet i vår förening är av tradition ett tillfälle då styrelsen gör en ganska utförlig beskrivning av vad som gjorts det år som gått
och vad som planeras för det år som just påbörjats. Dessutom väljs de föreningsmedlemmar som
skall vara med och via styrelsen leda arbetet i Hammarbykyrkan, en uppgift som är avgörande för
kyrkans framtid, särskilt efter det att samarbetsavtalet med Skarpnäcks församling avslutades
sommaren 2013. Årsmötet brukar ta lite tid – men föreningsmedlemmarnas medverkan i årsmötet
är ett viktigt stöd till föreningens styrelse. Alltså välkommen till årsmötet!
Bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget
Styrelsemötet den 19/2 ägnades främst åt förberedelser inför årsmötet den 14/3 2015.
Styrelsen gick igenom förslag till verksamhetsberättelse, bokslut, verksamhetsplan och budget.
Resultatet för 2014 är ett underskott på 366 tkr, vilket föreslås täckas via det egna kapitalet. Underskottet var budgeterat till 550 tkr, vilket innebär att resultatet är 214 tkr bättre än enligt budget. Varför det ser ut så får du veta på årsmötet.
Det diakonala arbetet i Hammarbykyrkan
Lennart Bergström, som under 2014 och fram till idag varit ordförande i diakoniutskottet, deltog i
styrelsemötet och presenterade ett förslag till ”manual” för diakoniarbetet. I begreppet diakoni
inkluderas enligt förslaget själavård/samtal/rådgivning, socialt arbete, besökstjänst/väntjänst,
hemgrupper samt diakonalt motiverade aktiviteter som sopplunch, stickcafé och kvinnofrukostar.
Det diakonala arbetet utförs av olika team, bestående av anställda och frivilliga. Eventuell omstrukturering baserat på detta kommer att göras efter årsmötet. Lennart Bergström har avsagt sig
sitt uppdrag som sammankallande i diakoniutskottet, varför en ny person behöver rekryteras.
Säkerhetsfrågor
Bland annat mot bakgrund av den senaste tidens terrorattentat (i Paris och Köpenhamn) tog styrelsen upp säkerhetsfrågorna i Hammarbykyrkan. Annahita Parsan redogjorde för den hotbild
som finns när det gäller farsitalande nykristna i Hammarbykyrkan. ”Spionage” för den iranska
regimens räkning tros förekomma. Ett sådant spionage kan sedan få ödesdigra konsekvenser när
personer som konverterat till kristendomen återvänder till Iran (där konvertering från islam i
princip är belagt med dödsstraff).
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Riskbilden behöver analyseras mer och åtgärder vidtas. Fastighetsutskottet fick i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att sätta upp en övervakningskamera. I övrigt återkommer styrelsen
till säkerhetsfrågorna efter årsmötet.
Tack
Undertecknad lämnar nu EFS-föreningens styrelse efter nio intressanta, stimulerande men samtidigt arbetsamma och ibland riktigt tuffa år (när samarbetsavtalet sades upp från Skarpnäcks
församlings sida). Därmed lämnar jag också uppgiften att vara ”redaktör” för Nytt från Styrelsen.
Tack för er lästid. Jag hoppas att den lilla publikationen kunnat hjälpa till att hålla alla medlemmar någorlunda uppdaterade om vad vi gjort i föreningens styrelse.

Carl-Olof Strand
Styrelsens sekreterare

***************************************************************************************************************************** *****************************

Missionsgala med Ingemar
Olsson

Den 28 mars är det dags för den 12:e
missionsgalan i Hammarbykyrkan. Vi öppnar
kyrkan kl 16.00. Då finns kaffe, kakor, tårtor,
smörgåsar mm att inta i Hammarbysalen.
Där finns också lotterier samt hembakat
bröd till försäljning.
Klockan 18.00 börjar missionsgalan. Årets
artist är Ingemar Olsson, den underfundige
sångaren som ända sedan 1970-talet varit
en fixstjärna i den kristna musiken. Ingemar var gäst hos oss vid missionsgalan 2006 och är nu tillbaka som
dragplåster vid missionsgalan. Under kvällen gör vi som vanligt insamlingar till tre olika missionsprojekt. Ett
av projekten blir i år till den diakonala verksamheten för den persisk-språkiga gruppen i Hammarbykyrkan.
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