
Verksamhetsberättelse för EFS Missionsförening i Kalmar år 2022

Inledning

2022 har varit ett omvälvande år för vår del av världen, och detta har också påverkat
Vasakyrkan. Då covidrestriktionerna äntligen upphörde kom invasionen av Ukraina. Ganska
snart togs några ukrainska flyktingar emot av enskilda medlemmar i församlingen.
Engagemanget för att hjälpa har sedan ökat under året och Gud har lett oss in i stora
hjälpprojekt.

Styrelsen
Styrelsen har sedan årsmötet i mars 2021 bestått av Lennart Jakobsson (ordf), Göran Axelsson
(v ordf), Margaretha Lindby (sekr), Malin Simonsson (vice sekr), Ingela Andersson, Therese
Johansson och Peter Karlsson. Bertil Åhman och Benner Löwenham har varit adjungerade
under verksamhetsåret. Styrelsen sammanträder varannan onsdag.

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
verksamhetsplaneringen. Gyngeutskottet ansvarar för skötseln och verksamheten på
Gyngegården.

Medlemmar
Den 31 december 2022 hade missionsföreningen 194 medlemmar. Vi tog in 4 nya medlemmar
under året. 14 personer 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%, samt 50% som projektledare för Rusta
församlingen. Tjänsten som projektledare finansieras av EFS i Sydöstsverige. Helen Jonsson
har haft 25 % städtjänst, en tjänst som köps av förskolan Skattkammaren.

Ideella insatser

Verksamheten i Vasakyrkan drivs till stor del av ideella krafter. Predikantgrupp,
lovsångsledare, förbönsteam, tekniker och värdgrupper gör en stor insats vid gudstjänsterna.
För att underlätta för teknikerna (och frigöra lekrummet) byggdes teknikbåset längst bak in
med isolerat glas och brädor. En bra plats att svettas på...
Ledare för barnkyrkan och Inside out, Alpha mm ger av sin tid för detta arbete. Många stöttar
också verksamheten genom ekonomiska gåvor, omsorg och förböner.

Gudstjänster och övriga samlingar.
I november 2021 kändes det som att vi kommit i kapp igen vad gäller besöksantal. Då kom
nya restriktioner med 50-gräns. Dessa varade till mitten av februari. Då var det som om vi
kom av oss igen. Men deltagarantalet vid söndagsgudstjänsterna har sakta återhämtat sig
under året. Vi har också kunnat samlas till kyrkfika igen – så viktigt både för den etablerade
gemenskapen och för att koppla an till nya besökare. Vi har fortsatt att sända gudstjänsterna
digitalt under hela året. Och de digitala gudstjänsterna har fortsatt varit välbesökta!
Vi har haft en hel del besökande talare. Eric Voelc, Mikael Sjödin, Magnus Widholm,
Emanuel Larsson, Lars-Gunnar Pahlm, Magnus Persson, samt Rodhe-Maria Karlsson från
Open Doors. I augusti hölls en möteshelg med K G Larsson. Vi hade också glädjen att få



lyssna till ”vår egen” Ndyabahika Nsekuye. Söndagen innan midsommar hölls det också
sammanlyst sommarmöte i Mossebo med predikan av Mats Nyholm. Söndagen den 3 juli
firades Vasakyrkans gudstjänst på Gyngegården. Predikningarna i övrigt har fördelats mellan
vår präst Bertil Åhman och ”predikantgruppen”, d.v.s. Anna-Carin Bredmar, John Jeansson,
Kicki Löwenham, Robert Ekström och Stina Polhage.
Vi har firat nattvard ca 1 gång/månad. Under våren bjöds det också in till Veckomässa
varannan onsdagskväll. Under hösten ersattes detta med en Bönekurs.
3-4 gånger per termin har barnfamiljerna åkt ut till Mossebo söndag morgon för att ha
Familjekyrka tillsammans. Ett uppskattat koncept! I anslutning till höstens samlingar erbjöds
också Scouting under eftermiddagen.
I slutet av november firade EFS Missionsförening i Kalmar 150 år. Vi firade detta med
tillbakablickar i samband med en förmiddagsgudstjänst. Efteråt var det tårtbuffé.
Swahiligudstjänsterna har hållits under hela året. Dessutom har våra vänner från Kongo
bjudit in till bönenatt ca 2 fredagsnätter/månad.

Alphakurs
Det har hållits två alphakurser under året, med ca 10 deltagare i vardera (inkl ledare). Ingen
kurs blir den andra lik, men berör alltid. Starkast är Alphadygnet som hålls ungefär mitt i
kursen. Där får vi mer tid tillsammans, och avslutar med erbjudande om bön för deltagarna.

Äktenskapskurs
Vi har kunnat fortsätta att erbjuda äktenskapskurser. Under hösten började en ny kurs med
ca 7 par. Även denna gång var Agnetha och John Jeansson ledare. Ett viktigt och uppskattat
arbete!

Retreat
Sussie Kårlin och Bertil Åhman fortsätter med tysta retreater på Gyngegården, en i maj och
den andra i oktober. Retreaterna har fått ett genomslag; nu fyllde vi båda retreaterna med
14 deltagare. Vi hyr 4 rum i Församlingshemmet i Resmo för att kunna ta emot fler.
Majretreaten hade som tema ”Väx till i nåd och kunskap” och i oktober var temat ”Men hos
Dig finns förlåtelse”. Deltagarna kommer från flera olika sammanhang.

Bönesamlingar
Vi har fortsatt med digitala bönesamlingar på måndagar och tisdagar. Onsdagskvällarna
under hösten har bönesamlingen varit på plats i kyrkan. Onsdag förmiddagar har vi fortsatt
med ”Bön och fika”. Oftast är det 10-12 deltagare, med en bärande gemenskap både i bönen
och vid fikabordet.

Smågrupper
Förra året beslutade styrelsen att vi skulle satsa på smågrupper, utifrån en geografisk
indelning. Det fick inte det genomslag som ledningen önskat. En del grupper fungerade bra
medan andra hade svårt att komma i gång. Vi hade satt en provperiod på ett år och beslutade
att avsluta satsningen efter våren. Men målet att få i gång fler smågrupper finns kvar.

Gemenskapshelg
Vart annat år försöker vi ha gemenskapshelg, men pandemin rubbade rytmen. I början av
oktober kunde vi återigen åka till Kustgården på Senoren i Karlskrona skärgård. Lägret pågick
hela helgen, och under lördagen var vi ca 100 deltagare. Vi samlades till temat ”En
församling för flera generationer” och gjorde verklighet av detta i gudstjänster,
fritidsaktiviteter, köksarbete och andra samlingar. Och Gud välsignade med bra väder



Barn och unga
Barnkyrkan
Barnkyrkan har samlat ca 20-25 barn varje gång. Barnen är uppdelade i två åldersgrupper där
8 ledare har turats om att hålla i samlingarna. Man följer ett material som heter ”Leva Livet”
(utgivet av Pingst ung). Materialet sträcker sig över tre år och täcker under den tiden in det
viktigaste i bibeln. Innehållet är anpassat för både äldre och yngre barn. Ibland går en av
grupperna till Vasaskolans idrottshall och har fysisk aktivitet delar av tiden.

Barnkyrkans ledare har som vision att barnen ska få en egen relation med Jesus. Vid
samlingarna ges alltid möjlighet till bön och att man får be för varandra.

Ungefär var tredje vecka samlas man till Familjekyrka i Mossebo. Familjen firar en gudstjänst
som passar alla åldrar och ger en gemensam upplevelse som man sedan kan prata om och
bygga vidare på hemma. Det är också ett tillfälle att ta med sig kompisar och fånga upp
familjer som vanligtvis inte går till kyrkan. Familjekyrkan har varit välbesökt. Oftast har fler
än tio familjer deltagit.

Inside Out
Inside Out har samlat ungdomar i femkanten på fredagar mellan kl. 19-24. Mellan 10 och 30
ungdomar brukar komma till samlingarna. Vi har ett stabilt ledargäng om 8 ledare.
Detta år har vi börjat med ett undervisningsårshjul som Benner Löwenham tagit fram. Det
sträcker sig över ett år och ämnena säkerställer att vi får med den undervisning vi vill. Benner
har även bjudit in talare som passar till ämnet. En kväll på Inside Out börjar med andakt där vi
har varierat mellan att vara uppe i kyrksalen och nere i femkanten. Vi sjunger mycket lovsång
och ägnar en stor del av tiden åt ”öppet slut” och förbönsstund. Vi vill ge ungdomarna
utrymme att själva ge respons. Efter andakten är det tid för fika och gemenskap nere i
Femkanten, antingen i en planerad aktivitet eller gemenskap runt ett spel. Vi har försökt att
lyxa till fika för att ge ungdomarna en härlig fredags-stämning.
Samarbetet med de övriga ungdomsgrupperna, Lorensberg, Klippan, Mönsterås, Nybro och
Home har intensifierats. Vi träffas hos varandra 4 gånger under en termin. Detta samarbete
kommer även fortsätta under 2023 då alla är överens om att det är viktigt och kul att träffas i
större sammanhang.
Alla 6:or bjuds in vid några tillfällen för att hjälpa dem in i gemenskapen. Vi vill underlätta
steget in i Inside Out så mycket som möjligt. Vi har valt de gångerna då det planerats för
något extra roligt, så som lasergame, billkurragömma eller bowling.
Under 2022 har ungdomarna verkligen kunnat landa i femkanten. Vi är så glada för våra
nyrenoverade lokaler som ger oss möjlighet att bedriva ett ungdomsarbete som vi kan vara
stolta över. Vi ser ganska ofta att ungdomarna vill ta med sina kompisar till fredagskvällarna
vilket vi tycker är väldigt roligt. Vi ser med förväntan fram emot 2023 och ber om ett
välsignat arbete.

Benner Löwenham stöttar både Barnkyrkan och Inside out med administrativa uppgifter som
närvarokort, inköp mm.

Mossebo scout
Efter att ha varit vilande kom scoutverksamheten åter i gång under året. I maj hölls en
scouthajk med god uppslutning.
Under sommaren samlades ca 15 personer för att fundera kring uppstart av
scoutverksamheten. Detta resulterade i att vi under hösten hade 3 scoutsamlingar med 10-15



scouter plus 4-8 scoutledare. Samlingarna ägde rum på söndagar efter att familjekyrkan haft
sin gudstjänst i Mossebo.
Under sommaren åkte 8 tidigare scouter från Mossebo på eget initiativ på fjällvandring och
besteg Kebnekaise.

Rusta församlingen
Församlingsprojektet ”Rusta församlingen” har fortsatt under året. En halvtidsutvärdering har
gjorts och den resulterade i att Regionen beslutade att slutföra projektet, vilket innebär ett och
ett halvt år till. Under den perioden ska projektidén också föras vidare till andra platser i
Region sydöst. Arbetsgrupper är tillsatta för de olika delområdena. De har satt i gång sitt
arbete med att fördjupa och konkretisera innehållet i sitt område.

Samarbete.
KER
Kyrkorna i Kalmar samarbetar främst genom Kalmar Ekumeniska Råd (KER). Varje år, i
slutet av januari, återkommer Ekumeniska Böneveckan. Tyvärr fick vi även denna gång ställa
in den Ekumeniska körhelgen och den gemensamma söndagsgudstjänsten i Domkyrkan. Men
coronagränsen 50 personer hindrade oss inte från att ha bönesamlingar i olika kyrkor under
vardagskvällarna. De månatliga torsdagskvällarna med KER har hållits under året.
Kyrkoherden, ständig ordförande, slutade hastigt innan sommaren, så Vasakyrkans präst fick
steppa upp som ordförande för KER tills vidare.

Världens ljus
Världens ljus pausades under december – februari p g a personalbrist i Domkyrkan, men i
mars månad kunde vi återuppta arrangemanget. En lördagskväll i månaden ordnade vi
ljuständning mellan kl 18-23. Förbipasserande erbjöds möjlighet att tända ljus, samtala, fika
eller se Domkyrkan. Kl 20 hade vi ”Andrum” inne i kyrkan, en stilla kvällsandakt med sång
och tal. Under hösten kunde vi också öppna upp Nicodemusgården för servering och värme.
Vi har varit angelägna om att ha en bred ekumenisk förankring och arbetar på att bredda
engagemanget. Glädjande är att lokaltidningen Barometern fortsatt att sponsra med en fin
annons på bästa plats inför varje sådan lördag.

Tisdagsträffar
Under året har vi fortsatt med ekumeniska dagledigträffar via RPG. Lorensbergskyrkan,
Vasakyrkan och Västerport samarbetar i detta. Var tredje gång har samlingen hållits i
Vasakyrkan, och deltagarantalet har legat rätt stadigt på 30-35 deltagare. Programmet har
haft en stor bredd vad gäller medverkande och innehåll.

Sjukhuskyrkan
EFS i Kalmar bidrar ekonomiskt till sjukhuskyrkans pastorstjänst. Vi har också haft en
representant från Vasakyrkan med i styrelsen för sjukhuskyrkan. Torsdagskvällsandakten där
kyrkorna turats om att medverka pausas fortfarande efter pandemin. Vasakyrkans präst
håller regelbundet en andakt på äldreboendet Vänskapens väg.

Mission
Vasakyrkan är en del av EFS rikstäckande missionsarbete, där vi bl.a. samlar in medel till
utlandsmissionen. Malin Simonsson är missionsombud för EFS i Kalmar. Vi har också stöttat
UMU-mission i Brasilien via vår medlem Emanuel Larsson. Vid en samling i Färjestaden i
somras berättade Emanuel och Cleo om arbetet på UMU-basen. Vi fick också en



videohälsning vid trettondagsgudstjänsten.

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 två
representanter i Regionsutskottet. I september förlades regionens Missionsdag till Kalmar,
med Domkyrkan som huvudlokal. Arrangemanget hade ekumenisk bredd och relativt god
uppslutning. Regionen bekostar också vår satsning på att ”Rusta församlingen”.

Förskolan Skattkammaren
En del av våra lokaler hyrs ut till den personalkooperativa förskolan Skattkammaren. 
Vi gläds åt att ha förskolan i våra lokaler. Relationerna kännetecknas av flexibilitet och
samförstånd vad gäller nyttjandet av våra respektive lokaler. Och det är härligt att höra och
se barnen uppe i kyrkans lokaler.

Hjälp till Ukraina
Under året kom Ukraina alltmer i fokus. Vasakyrkan blev bas för en hjälpsändning till
Ukraina innan sommaren. I oktober ordnades också en Ukrainagala där 90.000 kr samlades in.
Strax före jul gick två bilar med släp fullastade med förnödenheter till Ukraina. I december
öppnades plötsligt alla slussar med en insamling för elkraft till Ukraina. Gud öppnade vägar
via hjälporganisationen Filippus i Örnsköldsvik och insamlingsorganisationen Hjärta till
Hjärta i Linköping. Vi har fått förmedla kraftaggregatsbilar och elverk i stor mängd – och
arbetet fortsätter

Bokförsäljning. 
Ulla Isaksson har troget fortsatt att hålla bokhyllorna fyllda och många tittar in för att köpa en
bok.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ännu ett år att glädjas över! Ekonomin är fortsatt i någorlunda balans. Människor har
kommit till tro, nya människor har dykt upp vid våra samlingar och vi har tagit in nya
medlemmar. ”Rusta församlingen” och ”Världens ljus” har berikat vår församling, det har
funnits engagemang och glädje kring våra gudstjänster, barnkyrkan har hittat fungerande
former och fått nya ledare, Femkanten används flitigt av ungdomarna och andra grupper.
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)
David Gränsmark (avsnittet Inside out)
Ronja Jakobsson (avsnittet Mossebo scout)



Verksamhetsberättelse för Gyngegården 2022.

Vi får med tacksamhet se tillbaka på ännu ett år då vi kunnat hålla Gyngegården

öppen, med frivilliga, oavlönade värdpar, från v.18 t.o.m. vecka 35. Dessa

personer är ett ovärderligt kapital som gör verksamheten möjlig för oss.  Detta

år startade vi med en samlings- och gemenskapshelg för de värdar som kunde

komma. Ett jättefint tillfälle att få bekanta sig med varandra och dela

erfarenheter.

Vi får så många uppskattande kommentarer och samtal med våra gäster så vi

vet hur mycket det betyder att vi finns.

Att vi varje kväll också har öppna aftonböner/samlingar är av stort värde. För att

inte tala om kyrkkaffet.

Dessutom är gården även en lämplig plats för retreater och mindre grupper. En

del av dessa är i Vasakyrkans regi. Oftast ligger de utanför gängse öppettid.

Däremot ej under vintern på grund av uppvärmningskostnaden.

Även i sommar hade vi uppskattade sångkvällar i juli månad. Värdparen sköter

kaffe och korvservering. Gemensamma krafter bakar till dessa kvällar.

Standarden på gården är under kontinuerlig uppfräschning. Till detta år

renoverades och nymöblerades samlingsrummet i Längan. Nya trädgårdsmöbler

inköptes. Ett ytterligare elskåp sattes upp vid campingplatsen och

gräsklipparrobotens elslinga ändrades. Denna vinter fortsätter vi att byta kök

och kylskåp.

Vi är numera skyldiga att redovisa inkvarteringsstatistik till SCB under vår

öppettid. Från och med detta år sköter vi också fam. Svenssons grav.

Av hälsoskäl har Håkan och Ingrid Eriksson lämnat Gyngeutskottet.

Stort tack till dem!

Vi ber ständigt om nya värdpar. Vi behöver fler yngre som tar vid .

Guds välsignelse över denna gård!



Monica Olsson


