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Föredragningslista
Sjömarkenkyrkan

§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Fastställande av röstlängd
§ 3 Val av funktionärer för årsmötet

a. Ordförande
b. Vice ordförande
c. Sekreterare
d. Protokolljusterare (2 st.)
e. Rösträknare (2 st.)

§ 4 Godkännande av kallelsen till årsmötet
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning för 2021
§ 7 Revisionsberättelse
§ 8 Fastställande av resultat-och balansräkning
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2021
§ 10 Fastställande av budget för 2022
§ 11 Val av Ordförande för 1 år
§ 12 Val av ledamöter till styrelsen
§ 13 Val av vice församlingsföreståndare
§ 14 Val av 2 revisorer och 1 ersättare
§ 15 Val av valberedning
§ 16 Val av ombud och funktionärer
§ 17 Övriga frågor
§ 18 Årsmötet avslutas
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Årsberättelse

Ännu ett år är till ända, pandemiår två. Året gick lika fort som året
dessförinnan, det hände väldigt många saker, men det blev ännu ett år
där vi konstaterade att det inte blev som vi tänkt. Den som spar han har,
som man lite käckt brukar säga. Mycket av det som jag och många med
mig hade tänkt skulle bli av år 2020 och sedan år 2021 står kvar på ”att
göra” listan. Kanske fanns det någon mening med att vi inte hann klart, nu
behöver vi inte göra allt jobb en gång till.
Vi är fortfarande kvar i pandemin, restriktionerna har lättat, men många
människor är fortfarande förkylda och sjukskrivna med konstaterad covid.
Vad dessa år gjort med oss vet ingen, men att händelsen kräver reflektion
och eftertanke är vi många som är helt överens om.

I skrivandets stund är det krig mellan Ryssland och Ukraina, många delar
av världen bojkottar Ryssland med fara för egen välfärd och säkerhet.
Idrottsvärlden och kulturvärlden tar avstånd och länderna runt om det
oroliga området mobiliserar för att kunna ta hand om civila som flyr för
sina liv.
I ljuset av världens elände så bleknar dokumentet där församlingens vision
skulle formuleras. I ljuset av oroligheterna ser jag hur missionsbefallningen
och bibeltexten från den sk. Lilla Bibeln ges den plats
den förtjänar och blir synlig för alla likt eldskrift på
himlen. Gud älskar världen och de kristna har som
uppgift att låta den veta det. Läs gärna texterna från
Joh 3:16 och Matt 28:19-20.

Guds Frid och fred!
Anna-Karin Ryberg, 3 Mars 2022
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Året som gått
Det finns så mycket att berätta om året som gått, jag tänker framförallt på
alla de människor som trots pandemin har fått möta Jesus på olika sätt i
våra samlingar. Det har varit ytterligare ett pandemi år som skakat oss,
skakat oss i grunden. Alla de förväntningar vi hade på vår verksamhet. Allt
vi tänkte skulle ske. Då gläds jag av tanken att vi stundtals ändå fått mötas
och att vi har fått möta Jesus.

Mellan restriktioner och digitala samlingar så har vi ändå fått träffas. Vi har
fått möta både bekanta predikanter som Erling och Tommy men även,
kanske för vissa av oss nya bekantskaper som Stefan Gustavsson som
besökte oss en hel helg och pratade apologetik. Vi har hunnit med flera
stora och omfattande projekt såsom inredningsprojektet och
tillgänglighetsanpassningen. Under hösten deltog vi i Sjömarkendagen då
många kom och besökte oss.

Styrelsen och omsorgsgruppen var under hösten i väg och fick gräva på
djupet gällande vår församling och vad som faktiskt är något av kärnan i
det vi gör och skapar. Relationer, både med Gud och med varandra. Under
verksamhetsåret 2022 så är planen att vi ska fortsätta att stöta och blöta
församling, något jag ser fram emot extra mycket är församlingshelgen vi
planerar i maj där jag hoppas att så många som möjligt kan åka med för
gemenskap.

Magnus Aspsjö, 4 mars 2022

Här redovisas något av det som skett i församlingen under
verksamhetsåret.
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Ekumenik
Vårt eget ekumeniska arbete med svenska kyrkan i Sandared har fortsatt
under året. Vi har haft några samlingar tillsammans, vilka alla känts bra
och varit berikande. Ekumenisk gudstjänst i Sandareds kyrka i januari,
gemensam bön i den ekumeniska böneveckan i Sjömarkenkyrkan i januari
och ekumenisk gudstjänst vid badplatsen i Sjömarken i september.

Församlingsmöte
Under 2021 så har församlingen träffats 3 gånger för församlingsmöte
första gången en gång under vintern/våren och 2 gånger under hösten.

NFU
Arbetet med Naturlig Församlingsutveckling har stått still under året. Ett par
digitala samlingar har genomförts.

Gudstjänster
Ytterligare ett år där vi blandat digitala och fysiska gudstjänster. Särskilt
värt att lyfta fram är delande-gudstjänsten vi hade den 13/6 då vi för första
gången fick öppna upp för besökare till vår Gudstjänst. En annan
gudstjänst som är värd att lyfta fram är den vittnesbördsgudstjänsten som
hölls i Januari 2021 som har fått hela 700 visningar på youtube.

Samtal kring kaffebordet
Gruppen har även detta år träffats i begränsad utsträckning.

Mötesplats Sjömarken
Varje onsdag under vårterminen träffades flera personer på församlingens
mötesplats. Under hösten har gruppen setts mer sporadiskt.

Barncafé
Sjömarkenkyrkan har ett barncafé som är en mötesplats för småbarn 0-6
år och deras föräldrar. Barncafét är öppet varje onsdag 14.30 - 16.30 i
samband med Mötesplats Sjömarken och varje söndag 10.00 - 12.00 i
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samband med gudstjänsten. Familjer från Sjömarken och områdena
runtomkring kommer och besöker oss för att lära känna fler som är
föräldralediga. Vi håller till i barnrummet där vi umgås, leker och pysslar.
Vi brukar också ha en sångstund som avslutas med sången Gud som
haver och vi tänder barnens ljus.
Under flera delar av året har vi tyvärr varit tvungna att hålla stängt på
grund av smittspridningen av coronavirus och RS-virus, men perioderna
däremellan har flera nya familjer kommit och besökt oss. Totalt har ett
50-tal barn någon gång besökt barncafét sedan det startade. Vi är glada
för alla barn som kommer till kyrkan!

Tack
Ett stort tack till alla som har engagerat sig för vår församling under året
som gott, allt ifrån teknikgrupp till värdgrupp, musiker, gudstjänstledare
och sångare!

Församlingsfakta 2021

Anställda under året:
Anna-Karin Ryberg, pastor 50 %
tjänstledig på 50% 1 januari - 31 maj

Statistik
Medlemmar den 1 januari 2021: 156
Medlemmar den 31 december 2021: 154

Avlidna, hemma hos Herren:
Bernt-Åke Herbertsson, Gunhild Carlsson, Sigurd Bredberg och Brita Lust.
Vi tackar Gud för vad de har fått betyda för vår församling
och för människor de mött genom livet.
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Valberedningens förslag

§ 11 Ordförande (väljs på 1 år)
Magnus Aspsjö

§ 12 Styrelseledamöter på sitt andra av två år (dvs ej valbara)
Johanna Hansfeldt
Julia Thiberg

Fyllnadsval (väljs in för sitt andra av två år)
Britta Johansson

Styrelseledamöter på sitt första av två år
Tore Olofsson (omval)
Stefan Wing (omval)
Hans Eriksson (nyval)

§ 13 Vice församlingsföreståndare
Leif Engdahl

§ 14 Revisorer för församling och equmenia Sjömarken
Torbjörn Warolin, omval (ordinarie)
Reijo Kivistö (ordinarie)
Kenneth Arvidsson (suppleant)

§ 15 Valberedning (mötet utser valberedning)
Catarina Eriksson 2021-2023
vakant 2022-2024

§ 16 Val av ombud och funktionärer
Kyrkokonferensen 10-14 augusti 2022, digitalt + Vårgårda 12-14/8
representanter
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vakant (2 platser)

Tre gårdar, representant till föreningsstämman
vakant

Råddehults lägergård, representant till årsmötet
Lars Lust

Kyrkornas flyktingrådgivning
Leif Engdahl

Sjukhuskyrkan
vakant

Ekarängskyrkan, kontaktperson
vakant

Borås missionsråd
Leif Engdahl

Seniorråd
Annika Herbertsson
Sten Lang
+ 1 vakant plats

Omsorgsgrupp
Pastor
Gunilla Engdahl
Leif Engdahl
Lisbeth Pevny
Tore Pevny
Britta Johansson
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Nattvardstjänare
Leif Engdahl
Lars Lust
Tore Pevny
Gerd Runesson
Gun Wing
reserv: Marianne Frondelius

Värdgruppsansvarig
Gunilla Engdahl

Cafeterian, inköp och ansvar
Britta och Thomas Johansson
Ann-Marie och Claes Lust
Inköp av kaffe: Magnus Sjödahl

Värdfolk vid bröllop, begravning, mm
Britta Johansson och Thomas Johansson
Marie Hansfeldt och Stefan Hansfeldt

Uppvaktningsansvarig
Leif Engdahl

Arkivarie, nyckelansvarig
Lars Sigfridsson

Ansvarig utgivare
Ordförande

Fastighetsförvaltning
Stefan Wing (sammankallande)
Hans Eriksson
Lars Lust
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Programutskott
Ann-Marie Sigfridsson (sammankallande)
Pastor
Ulf Hansfeldt
Stina Wing
Catarina Eriksson

Teknikgrupp
Tore Olofsson (ljudansvarig)
Hans Eriksson
Reijo Kivistö

Inredningsgrupp
Annika Kivistö
Lisa Hansfeldt
Rebecka Aspsjö
Ellinor Sigfridsson
+ 2 vakanta platser

Trädgårdsgrupp
Julia Thiberg

Miljöansvarig
Ann-Marie Sigfridsson

Informationsgrupp (inkl. lokalbokning)
4 vakanta platser

Barncafé
Rebecka Aspsjö
Ellinor Sigfridsson
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