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Årsmöte med EFS-föreningen 

 

Verksamheten i Hammarbykyrkan drivs ju numera helt av EFS Missionsförening i Hammar-

bykyrkan, detta efter att Skarpnäcks församling per 1/7 2013 drog sig ur det mångåriga samar-
betet.  

 

Lördag den 15 mars kl 16.00 hölls det första årsmötet i den nya arbetssituationen. Ett 60-tal av 

föreningens totalt 185 medlemmar deltog i det drygt 3 timmar långa mötet - som även innehöll en 

paj- och fikapaus. Styrelsen lade fram sin verksamhetsberättelse, som fokuserade på de föränd-
ringar som skett sedan samarbetet med Skarpnäcks församling upphörde. Ett stort glädjeämne är 

att kollekter och gåvor i stort sett fördubblades 2013 jämfört med 2012. Det ekonomiska resulta-

tet för 2013 blev därför tillfredsställande. 

 

Medlemsantalet i föreningen har sjunkit något under 2013. Samtidigt har antalet medlemmar i 

den persiska EFS-förening, som också har sin hemvist i kyrkan, ökat kraftigt. De flesta aktivite-
terna drivs nu gemensamt med deltagande av både svensktalande och farsitalande – med tolkning 

till farsi.  

 

Några aktiviteter har lagts ned sedan den församlingsanställda personalen lämnade Hammar-

bykyrkan per den 1/7 2013 - men samtidigt har ett par nya, ideellt drivna aktiviteter tillkommit. 
 

Årsmötet antog styrelsens framlagda verksamhetsplan och budget för 2014. Budgeten innehåller 

förväntade kollekter och gåvor på samma nivå som 2013, vilket med tanke på det goda utfallet det 

året är en stor utmaning för alla medlemmar. Medlemsavgiften fastställdes till oförändrade 300 kr 

för vuxna och 50 kr för ungdomar. Årsmötet rekommenderade också att medlemsavgiften skulle 

”faktureras” via mejl i särskild ordning – vilket gjordes redan på årsmötesdagens kväll.  
 

Joel Gustafsson omvaldes och Daniel Liljeberg nyvaldes som representanter i den "svenska" EFS-

föreningens styrelse. Göran Ahlforn omvaldes som föreningens ordförande. En av de nio platserna 

i styrelsen blev dock tills vidare vakant. Valberedningen arbetar vidare med att hitta en lämplig 

ledamot med sikte på att vid ett kompletterande föreningsmöte göra ett tilläggsval. 
 

Ombud valdes till EFS riksårsmöte i Hässleholm den 29/5-1/6 och till EFS Mittsveriges di-

striktsårsmöte på Hagaberg, Södertälje, den 12-13/4. Föreningen har dock möjlighet att utse fler 

ombud, en möjlighet som årsmötet överlät till styrelsen att hantera. Om du har möjlighet att vara 

föreningens ombud vid något av årsmötena, hör då av dig till Göran Ahlforn (tel 08-39 44 74 eller 

mejl: goran.ahlforn@gmail.com). 
 

Konstituerande sammanträde 

 

Direkt efter årsmötet samlades styrelsen till ett konstituerande möte. Kristina Laestander Roos 

valdes till vice ordförande och Carl-Olof Strand till sekreterare. Utskottens sammansättning tas 
upp vid det första ordinarie sammanträdet med den nya styrelsen, som hålls den 10 april. 
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Övriga nyheter 

 

 Hanna Beckström återkommer i dagarna till sin tjänst som EFS-präst i kyrkan, tills vidare på 
50 %. Arbetsutskottet genomför för närvarande planeringssamtal med alla tre anställda, An-

nahita Parsan, Hanna Beckström och Marie Lee Gustafsson, om fördelningen av arbetsuppgif-

terna mm. 

 

 Roksana Parsan hjälper tills vidare ideellt till med planering och genomförande av ungdoms-
gruppens aktiviteter. 

 

 Styrelsen har beslutat säga nej till att hyra ut delar av kyrkan till musikskolan Konsonans. 
Bedömningen är att en sådan uthyrning skulle inkräkta för mycket på våra egna behov och 

våra befintliga hyresgästers behov av att disponera lokalerna. 

 

 En ny medlemsmatrikel har tagits fram. Styrelsen beslöt att denna gång sprida matrikeln som 

pdf-dokument till de medlemmar som finns i föreningens mejladressregister. Övriga får ett ”fy-
siskt exemplar” hemsänt med post. 

 

 Det finns numera möjlighet att ge gåvor och betala med kort i kyrkan. Joel G – styrelsens 
”tekniske expert” – har fixat en lösning baserad på verktyget iZettle. 

 

 Missionsgalan hålls lördagen den 29 mars med De´ Våras som artister. Även vår egen Marie 
Lee Gustafsson medverkar – med klassiskt piano. Serveringen är öppen från 16.00. Konserten 
börjar kl 18.00. Insamlingen går som vanligt till EFS internationella arbete med fokus på in-

samlingsmålet ”Barn i alla länder”. 

 

 Onsdagen den 9 april kl 19.00 kommer civil- och bostadsministern Stefan Attefall till Ham-
marbykyrkan. Kvällen kommer att handla om religionsförföljelse i världen med tonvikt på 

kristnas och speciellt konvertiters utsatta situation i Mellanöstern. Som det nu ser ut blir Eli-

sabeth Sandlund moderator och vi får sannolikt även med Maria Ludvigsson, ledarskribent i 
SvD, som nyligen skrivit ledare i tidningen om det aktuella ämnet. Kan bli en riktigt intressant 

kväll i Hammarbykyrkan. 

 

 
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 ”Hammar-
bykyrkan”, som är föreningens officiella ”Facebook-page”. Det finns också en intres-
segrupp, även den med namnet ”Hammarbykyrkan”, där olika medlemmar gör inlägg 
om vår verksamhet.  
 
 
 

http://www.hammarbykyrkan.nu/

