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EFS-föreningens styrelse sammanträder numera bara varannan månad. Ärendena
var många den 23/10 och ledamöterna var hemma först vid 23.30-tiden på kvällen.
Ekonomin
Styrelsen tog del av det ekonomiska resultatet fram till mitten av oktober. Utfallen ser
sammantaget OK ut, men vi skulle behöva fler regelbundna gåvor via autogiro. Kollekter
ligger under budget medan uthyrningsintäkterna redan nu överträffat årsbudgeten.
Det ekonomiska resultatet presenterades via ett par nya ekonomiska rapporter, vilka bl a
gör det möjligt att följa upp de olika utskottens ekonomiska ansvar på ett bättre sätt än
tidigare.
Uppföljning av gemenskapshelgen
Styrelsen följde upp den gemenskapshelg som hölls på Åkerögården i slutet av september
månad. Deltagandet var stort och de allra flesta som fyllt i utvärderingen av helgen var
mycket nöjda.
Styrelsen tog också del av en sammanställning som gjorts av de synpunkter som kom
fram vid gemenskapshelgens seminarium om ”Längtan efter en meningsfull kyrka”. Slutsatserna/sammanställning kommer att presenteras vid ett kyrkfika någon av de närmaste söndagarna och kommer förstås också att tas med i arbetet med verksamhetsplan
och budget för 2015.
Beslöts att boka in en gemenskapshelg på Åkerögården även i slutet av september 2015.
Styrelsens strategidag den 13/9
Styrelsens strategidag resulterade också i ett antal idéer för beslut och vidare utredning.
Beslut och utredningsuppdrag
Baserat på uppföljningen av gemenskapshelgen och styrelsens strategidag togs ett antal
beslut och ett antal uppdrag lades ut på olika styrelsemedlemmar och anställda.
Här listas dessa beslut/uppdrag utan inbördes prioritering:
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Ett uppdrag att utreda om vi kan införa en enkel kvällsmåltidmed andakt varje vecka
gavs till programutskottet.
Likaså skall programutskottet utreda införandet av sinnesrogudstjänster, ca en gång
per månad.
En retreat för ledare i kyrkans verksamhet planeras till januari 2015.
Möten mellan Arbetsutskottet och de olika utskottens ordförande skall hållas ca en
gång per månad.
Ett brev om behovet av ökat regelbundet givande skall tas fram och skickas ut till alla
medlemmar.
Preliminära förslag till budget och verksamhetsplan inför 2015 skall tas fram inför
styrelsens decembersammanträde.
Hanna Beckström fick i uppdrag att som ”böneansvarig” engagera ett antal personer i
ett böneteam.

Medlemskampanj
En aktivitet för att värva nya medlemmar i EFS-föreningen beslutades. En lista på personer att tillfråga togs fram och medlemmar ur styrelsen fick i uppdrag att kontakta de
listade personerna. Kanske har också du som är medlem och läser detta förslag på nya
medlemmar att tillfråga? Hör i så fall av dig till Göran Ahlforn eller någon av styrelsens
medlemmar.
Missionsgala även 2015
Beslutades att planera för en missionsgala även 2015, som vanligt förlagd till slutet av
mars eller början av april. Ett av insamlingsprojekten kommer att gå till det persiska
missionsarbetet i Hammarbykyrkan
Behov av diakonala insatser
Det finns ett stort behov av diakonala insatser – både bland föreningens egna, äldre och
sjuka medlemmar och bland de farsitalande personer som söker sig till Hammarbykyrkan och som i många fall lever under mycket knappa omständigheter, ibland t o m utan
tillgång till bostad. Styrelsen diskuterade situationen ingående och beslutade bl a om att
medel ur diakonifonden kan användas för att bistå i akuta fall. Alla vi som är medlemmar i EFS-föreningen bör fundera på hur på bästa sätt kan bidra i det diakonala arbetet
med de kunskaper och resurser vi har tillgång till.
Hälsningar
Carl-Olof Strand

LÄS MER OM HAMMARBYKYRKAN PÅ HEMSIDAN OCH PÅ FACEBOOKSIDAN
Adressen till vår hemsida är 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.

2

