
Verksamhetsberättelse för EFS Missionsförening i Kalmar år 2021 

Styrelsen 

Styrelsen har sedan årsmötet i mars 2021 bestått av Lennart Jakobsson (ordf), Göran Axelsson 

(v ordf), Margaretha Lindby (sekr), Peter Karlsson, Sara Rocafort (tom augusti), Malin 

Simonsson och Carina Romero Ugarph. Bertil Åhman och Benner Löwenham har varit 

adjungerade under verksamhetsåret. Styrelsen sammanträder varannan onsdag. Under hela 

vårterminen skedde mötena digitalt. 

Utskott 

Styrelsen har till sin hjälp ett fastighetsutskott som ansvarar för den fortlöpande skötseln av 

fastigheten och serveringen. Det finns också ett verksamhetsutskott med ansvar för verksamhets- 

planeringen. Gyngeutskottet ansvarar för skötseln och verksamheten på Gyngegården. 

 

Medlemmar 

Den 31 december 2021 hade missionsföreningen 204 medlemmar. Vi tog in sex nya medlemmar 

under året, 2 medlemmar har avlidit och 2 har begärt utträde. 

Anställda 

Under året har Bertil Åhman varit anställd som präst (100%). Benner Löwenham har varit 

anställd som administratör och inspiratör på 50%. Fr o m september är Benner också anställd på 

50% som projektledare för Rusta församlingen. Denna tjänst finansieras av EFS i Sydöstsverige. 

Helen Jonsson har haft 25 % städtjänst (tjänst köpt av förskolan Skattkammaren) 

Gudstjänster och övriga samlingar. 

Coronans ökande spridning gjorde det omöjligt att ha öppna gudstjänster i Vasakyrkan. Den 

gudstjänstfirande församlingen på plats fick istället bestå av tekniker och medverkande, plus en 

och annan som dök upp i kyrkan. Ända fram till och med maj fick de flesta delta via nätet. 

I början av juni lättades restriktionerna och sakta började kyrkan fyllas av gudstjänstbesökare 

igen. Kyrkfikat återinfördes också fr.o.m. september. Hela perioden fram t o m september hade 

vi glädjen av vittnesbörd i de flesta gudstjänsterna, sen mattades det av. Vi har fortsatt att sända 

gudstjänsterna digitalt under hela året. Och de digitala gudstjänsterna har fortsatt varit 

välbesökta! 

Under rådande omständigheter kunde vi inte ha några gästande talare under våren. Däremot höll 

Erik Johansson (EFS riks) och Tomas Nygren (Johannelund) var sin predikan via nätet. I 

november hade vi en möteshelg med Tomas på plats. Temat var ”En tro som håller”, kopplat 

till ”Rusta församlingen”. Predikningarna under året har till stor del fördelats mellan vår präst 

Bertil Åhman och ”predikantgruppen”, d.v.s. Anna-Carin Bredmar, Carina Ugarph, John 

Jeansson, Kicki Löwenham och Stina Polhage. Andra som bidragit är Tina Nordström, Benner 

Löwenham, Lucas Mellergård, Magnus Johansson, Magnus Widholm och Johan Kårlin. Det har 

också fungerat bra med mötesledare, lovsångare, förbönsteam och tekniker – även om vi fått öva 

oss i flexibilitet utifrån förutsättningarna. 

 

Under våren firade de gudstjänstmedverkande nattvard en gång i månaden. Under sommaren 

hade vi nattvardsfirandet på kyrkbacken. Från och med hösten har vi kunnat fira nattvard inne i 

kyrkan. Och varannan onsdag har det hållits Veckomässa. Vi använder särkalkar. 

I slutet av september firade vi Vasakyrkan 40 år. I samband med gudstjänsten fick vi lite 

tillbakablickar på hur Vasakyrkan kom till och vad den betytt och betyder. 



I juni kom också lördagsgudstjänsterna på Swahili igång igen. Vi hade bland annat en 

dopgudstjänst nere i Kalmarsund, där fyra unga kongoleser döptes. 

 

Alphakurs 

Under hösten kunde vi äntligen hålla en Alphakurs igen. 8 deltagare och 3 ledare. Det var en 

kurs som satte djupa avtryck i oss som var med! 
 

Retreat 

Sussie Kårlin och Bertil Åhman höll en tyst retreat på Gyngegården, på temat ”Kom alla ni som 

törstar…”. 6 personer deltog. 
 

Bönesamlingar 

Bönesamlingarna var helt digitala under första halvåret. Sen fortsatte vi med digitala 

bönesamlingar på måndagar och tisdagar. Onsdagskvällarna under hösten har varit både på plats 

och digitalt. Onsdag förmiddagar kom vi igång med Bön och fika, med en bärande gemenskap 

både i bönen och vid fikabordet. 
 

Smågrupper 

Under våren beslutade styrelsen att vi skulle satsa på smågrupper, utifrån en geografisk 

indelning. Man såg behovet av mindre gemenskapsgrupper utifrån bl.a. coronaläget. En grupp- 

indelning gjordes och modellen presenterades innan sommaren. Det har inte fått det genomslag 

som ledningen önskat. En del grupper fungerat bra medan andra haft svårt att komma igång. 

 

Barn och unga 
Barnkyrkan 

Under verksamhetsåret 2021 har barnkyrkan fortsatt att betjäna barnen i de former som varit 

möjliga utifrån pandemins förutsättningar. Genom videosamtal har grupper av barn samlats varje 

söndag för barnkyrka under våren 2021. Barn i den yngre gruppen delades in i smågrupper om 3-

4 hushåll i varje och föräldrar turades om att leda dessa interaktiva samlingar. Den äldre 

gruppen, 7-12åringar, delades upp i två grupper, och träffades digitalt tillsammans med en ledare 

från barnkyrkan.  

Under höstterminen hade vi återigen fysiska träffar samtliga söndagar där var tredje söndag var 

"familjekyrka" i Mossebo. Tanken är att ha en barnkyrka som passar hela familjen och ger en 

gemensam upplevelse som man även kan prata och bygga vidare på hemma. Konceptet 

familjekyrka passar väl in i projektet "Rusta församlingen". (Att allt fallit så väl på plats 

upplever vi är en ledning från Herren.) 

Under hösten fanns det även en särskild satsning på lovsång där Lovisa Strideros med familj 

ledde lovsång varannan söndag större delen av hösten. Vi hade även en härlig julavslutning med 

dans runt granen med livemusik, tomte och samling vid krubban. 
 

Vi är tacksamma för alla tillfälliga ledare, förebedjare och föräldrar som stöttar barnkyrkan.  

Närvarolistor sköts nu digitalt. I snitt närvarar ca 20-30 barn per samling och vid familjekyrka 

har det kommit uppemot 50 deltagare, barn och vuxna. 

Mossebo scout 

Scoutverksamheten i Mossebo har varit vilande under hela året. 

Inside Out 



Inside Out riktar sig till ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. Under vårterminen var det 

inte möjligt att samlas till fysiska träffar, men det hölls ett fåtal digitala samlingar. Dessutom 

träffades en tjejgrupp och en killgrupp regelbundet. Under höstterminen har en liten skara 

träffats på fredagkvällar. Ett samarbete har startats med tonårsgrupper från andra kyrkor: Klippan 

i Rockneby, Pingst i Nybro, Strandakyrkan i Mönsterås och Lorensbergskyrkan. I december var 

det dags för den efterlängtade invigningen av Femkanten. Då var ungdomar från de andra 

kyrkorna inbjudna. 

Inside Out har ett stabilt ledargäng där även yngre ledare har kommit till under året. 

Församlingsprojektet  Rusta församlingen 

Den 1 september startades det upp ett arbete som går under arbetsnamnet “Rusta församlingen”. 

Med fonderade medel från region Sydöst-Sverige anställdes Benner Löwenham som 

projektledare på 50 % under en period av tre år, med utvärdering efter 1,5 år. 

 Höstens arbetsinsatser har till stor del varit att samla in material, bygga upp ett ledningssystem 

och förankra arbetet i styrelse och församling. 

  

Benner har under året producerat fyra videoinspelningar där han presenterar olika “byggstenar” 

som “Rusta församlingen” handlar om. Vi har under hösten fokuserat kring frågan “Hur möter vi 

behovet av gemenskap?” Några grupper har inkommit med tankar och idéer på hur vi praktiskt 

ska gestalta detta i våra samlingar.  

 

Samarbete. 

KER 

Kyrkorna i Kalmar samarbetar främst genom Kalmar Ekumeniska Råd (KER). Varje år, i 

slutet av januari, återkommer Ekumeniska Böneveckan. Tyvärr fick den denna gång reduceras 

till bönesamlingar via zoom under vardagskvällarna. Körhelgen och den gemensamma 

söndagsgudstjänsten i Domkyrkan fick ställas in. De månatliga torsdagskvällarna med KER fick 

också vila fram till i September. 
 

Världens ljus 

En av våra medlemmar hade under några år burit på en vision om ljuständning på Stortorget, 

utanför en öppen Domkyrka. I juni kunde visionen börja bli verklighet. En lördagskväll i 

månaden ordnade vi ljuständning mellan kl 19-24. Förbipasserande erbjöds möjlighet att tända 

ljus, samtala, fika eller se Domkyrkan. Kl 21 hade vi ”Andrum” inne i kyrkan, en stilla 

kvällsandakt med sång och tal. De flesta kvällar hade vi 2-300 ljus tända, och ca 70 personer 

deltagande på ”Andrum”. Allhelgonalördagen ordnade vi också en konsert med Maria 

Löwenham Trio som framförde sånger av Lina Sandell med lite modernare arrangemang. Drygt 

230 personer lyssnade. Vi har varit angelägna om att ha en bred ekumenisk förankring, kopplat 

till Kalmar Ekumeniska Råd. Glädjande är också att lokaltidningen Barometern sponsrat med en 

fin annons på bästa plats inför varje sådan lördag. Tyvärr fick arrangemanget pausa i december 

på grund av personalsituationen i Domkyrkan. Vi hoppas och tror på en fortsättning våren 2022. 

Tisdagsträffar 

Under hösten kunde vi äntligen dra igång Tisdagsträffarna igen; ekumeniska dagledigträffar via 

RPG. Lorensbergskyrkan, Vasakyrkan och Västerport samarbetar i detta. Fem av samlingarna 

hölls i Vasakyrkan, med 30-35 deltagare. 

 



Sjukhuskyrkan. 

EFS i Kalmar bidrar ekonomiskt till sjukhuskyrkans pastorstjänst för frikyrkorna. I höstas 

anställdes en ny sjukhuspastor på halvtid (den andra halvtiden pingstpastor i Borgholm). Vi har 

också haft en representant från Vasakyrkan med i styrelsen för sjukhuskyrkan. Under året har 

Sjukhuset varit stängt för besökare, så församlingarna har inte kunnat bidra med andakter. 

 

Mission 

Vasakyrkan är en del av EFS rikstäckande missionsarbete, där vi bl.a. samlar in medel till 

utlandsmissionen. Under året utsågs Malin Simonsson till missionsombud för EFS i Kalmar. Vi 

har också stöttat UMU-mission i Sydafrika och Brasilien, via våra medlemmar Tina Nordström 

och Emanuel Larsson. På grund av pandemin var Tina hemma i Sverige stor del av året. Tina har 

nu avslutat sin UMU-tid i Sydafrika. 

 

EFS region och EFS riks 

Vi gläds åt samarbetet med EFS region i Sydöst. Både Magnus Widholm och Lucas Mellergård 

har visat engagemang i vårt arbete här i Kalmar. Vi har också haft en representant i 

Regionsutskottet. EFS i Kalmar svarade också ja på frågan om vi ville vara värdar för EFS riks 

årskonferens i maj. Benner Löwenham fick ansvaret som projektledare. I slutändan flyttades det 

mesta av konferensen till Uppsala för att bättre kunna coronasäkra den, men morgonböner och en 

kvällskonsert utgick från Vasakyrkan. 

 

Förskolan Skattkammaren 

Vi gläds också åt att ha förskolan i våra lokaler. Relationerna kännetecknas av flexibilitet och 

samförstånd vad gäller nyttjandet av våra respektive lokaler. Det blev inte minst synligt i 

samband med översvämningen i början av hösten. 

 

 

Fastigheten 

En del av våra lokaler hyrs ut till den personalkooperativa förskolan Skattkammaren.  

 

I slutet av sommaren drabbades vi av översvämning i källaren med vattenskador som följd. Tack 

vare snabbt ingripande och många villiga händer och fötter kunde skadorna begränsas och 

källaren återställas inom en månad. 

Sedan kunde äntligen renoveringen av Femkanten avslutas.  

 

Bokförsäljning.  

Ulla Isaksson har troget fortsatt att hålla bokhyllorna fyllda och många har tittat in för att köpa 

en bok. 

 

 

 

 

 

Slutord 

Trots att pandemin satt sin prägel på det mesta under året, har vi mycket att glädjas över. 

Ekonomin är i balans, trots att vi inte kunnat mötas i kyrkan som vi velat. Människor har kommit 

till tro, vi har tagit in nya medlemmar, ”Rusta församlingen” och ”Världens ljus” har berikat vår 



församling, det har funnits engagemang och glädje kring våra gudstjänster trots 

omständigheterna, barnkyrkan har hittat fungerande former i svåra tider, Femkanten har blivit 

upprustad och ungdomarna trivs där, mm mm. 

Verksamheten i Vasakyrkan drivs till stor del av ideella krafter. Många är engagerade i 

gudstjänstmedverkan, som ledare, i värdgrupper, samt genom ekonomiska gåvor, omsorg och 

förböner. Det är mycket att vara tacksamma för! 

Vi tackar Gud och varandra för året som har varit och ser med förväntan fram emot vad det nya 

året kommer att innebära! Framåt – i Jesus namn!! 

 

 

 

 

För styrelsen  

 

Margaretha Lindby, sekreterare 

Bertil Åhman (avsnitten Gudstjänster och övriga samlingar, Samarbete) 

Joakim Stiernspetz (avsnittet Barnkyrkan) 

Benner Löwenham (avsnittet Rusta församlingen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för Gyngegården 2021. 

2021 blev det andra året som covidsmittan höll världen i sitt grepp. 

Många restriktioner präglade människornas liv, även här i Sverige. 

Trots detta planerades för gårdens öppnande i maj. Smittoläget blev mildare och gården fylldes 

med gäster. Beläggningen överskred tidigare års. Svenskarna föredrog ” hemester ”. Det märktes 



tydligt, inte minst på Öland. Vi fick verkligen bekräftat att gården var efterfrågad. Många nya 

gäster blandades med de som varit hos oss många gånger. 

Vilka samtal vi fått! Det är på sådana här ”tröskelfria” ställen och under semestertid, som folk är 

öppna för trossamtal. Aftonsamlingarna varje kväll är rogivande stunder. Utformningen är 

beroende av värdarnas uttrycksmodell och val. Gäster kan också medverka med tal och sång. 

Kvällskaffestunder är också uppskattade och en trevlig familjär atmosfär bidrar till öppenheten 

för diskussion av trosfrågor mellan värdar och gäster. Vi berättar alltid om gårdens historia och 

många går till Resmo kyrkogård för att bese Svenssons familjegrav. 

Sångkvällarna i juli med Erik Pihl, fam. Bröms med band, Anna Weister Andersson fick en hel 

del lördagsbesökare att komma till gården. Dessa kvällar hade vi café och ibland korvgrillning. 

Ibland hade vi gäster som medverkade, t.ex. Johan Kårlin och vår arrendator på Gynge, Rune 

Åstrand.  

Då inkomsterna ökar kan vi fortsätta att investera i gården. Fortgående underhåll är nödvändigt. 

Rum 4 är helrenoverat, rum 3 omtapetserat. Toalett nedre plan i huvudbyggnaden helrenoverad, 

luftavfuktare i kapellet installerad, Längan är dränerad samtidigt som gården anslutits till 

fibernätet, tre nya kylskåp, nytt gavelfönster i rum 6. Diverse målning och småreparationer. 

Mycket görs ideellt av Gyngeutskottet och värdar. Hantverkare anställs också vid behov. Vi 

rensar och underhåller trädgården. Södra har avverkat den tallskog vi hade väster om 

Mörbylångavägen. Markberedning och plantering är beställd. 

Gyngegården är Vasakyrkans närmaste missionsfält utanför Kalmar. Vi ber om Guds välsignelse 

över Gynge! 

Monica Olsson 

 

 

 

 

 

 


