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§ 15 Val av valberedning
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Årsberättelse

Året som gott
Så då ska jag försöka summera året 2022. Ett år som på
många sätt har varit väldigt utmanande men också
givande. Vi kan konstatera att det inte alltid riktigt blir som
vi tänker och att ett år är som livet i stort, det går upp och
ned.

Vi har haft ett år med ytterligare kriser i vår omvärld, vi har
en pandemi som börjar släppa greppet om oss, Rysslands
invasion av Ukraina och ett osäkrare ekonomiskt läge. I
dessa lägen krävs förtröstan. Förtröstan på att Gud har en
plan. Men det är inte alltid så lätt.

När jag tittar tillbaka väljer jag att fokusera på de positiva
sakerna som han gör runtomkring oss och i församlingen.

Tillgänglighetsanpassningen är färdig och blev väldigt bra.
Vi har besökare som kommer till vår kyrka och tycker att
den blivit så fin. Vi har besökare som trivs och till och med
känner sig som hemma och engagerar sig i vår
verksamhet, trots att de inte är medlemmar på pappret. Vi
har uppskattade gudstjänster med intressanta
predikningar, fantastisk sång och musik och vi har även i år
fått möta många som är i behov av att möta Jesus.
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I maj så var vi på församlingsläger på missionsgården
Strandhem i Örkelljunga. Två fantastiska dagar med
gemenskap, god mat och seminarier.

I år har jag haft förmånen att få vara föräldraledig och då
vara med i barncafeét och där har vi fått möta så många
barn och föräldrar, föräldrar med en längtan efter
gemenskap.

Jag vill dela lite av ett samtal jag hade med en av
föräldrarna vid kyrkfikat efter en gudstjänst. Vi satt och
pratade om församlingen och hur den såg ut förr när det
fanns ännu fler barn än vad det gör idag, vi resonerade
kring att det nog finns en sorg och en oro generellt i våra
församlingar som inte växer. Då sa hon, “tänk att vi får vara
med och ge den här församlingen liv med fler barn” och jag
kanske ibland har svårt att tro på eldskrift men kan det bli
tydligare än såhär, att Gud talar till oss?

Jag tycker att det var så fantastiskt sagt och det sätter
fingret på vad jag tror är mångas längtan och bön, att
församlingen ska nå ut och växa. Jag vill tro att Gud har en
plan för det, hur? Det vet bara han.

Magnus Aspsjö, 11 mars 2023
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Här nedan redovisas delar av det som skett i vår församling
under verksamhetsåret

Ekumenik
I vår bygd/församling har vi på senare år fördjupat
samarbetet med svenska kyrkan i Sandared/Sandhults
församling. Representanter från sjömarkenkyrkan träffar
representanter från svenska kyrkan 3-4 gånger per år för
planering , samtal och bön. Under 2022 genomförde vi
följande ekumeniska gudstjänster/samlingar:

Under ekumeniska böneveckan i januari: Bön och
lovsångskväll i sjömarkenkyrkan samt söndagsmässa i
Sandareds Kyrka. Friluftsgudstjänst med efterföljande
kyrkkaffe vid Sjömarkens badplats i maj (välbesökt med fint
väder). I oktober firade vi ekumenisk gudstjänst i
Sjömarkenkyrkan.

Vi som representerat vår församling i detta, känner både
glädje och entusiasm i detta samarbete/gemensamma
samlingar med "vi är ett i Kristus" som ledstjärna.

Församlingsmöten
Under 2022 så har vi haft 4 församlingsmöten utöver de
sedvanliga under vintern där vi genomför val.

Gudstjänster & Samlingar
Gudstjänstlivet har under 2022 nästan återgått till det
normala efter Coronapandemin, men början av året hade
vi en missionsgudstjänst där Ulf och Elisabeth Levin delade
sina upplevelser med arbetet på Mercy Ship, men som fick
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efterdyningar av Covid och med nedstängning av kyrkan i
ca 10 dagar.

Pastor
Anna-Karin Ryberg som var vår pastor sa upp sin tjänst
men jobbade under januari och februari.
Vi har under året haft Lars Pohlbäck som en informell vikarie
då vi övriga året varit utan anställd pastor. Han har jobbat
första söndagen i varje månad och även varit behjälplig
och det behövts med andra uppdrag i församlingen.

Predikanter
Under året har vi haft många olika predikanter som tjänat i
församlingen, såsom; Anna-Karin Ryberg, Lars Pohlbäck,
Tommy Holmberg, Göran Holmberg, Christian Kastö, Ulf
Levin, Lars Gunther, Bosse Christoffersson, Håkan Axell,
Lennart Röjås, Åke Andersson, Hans Dahlgren Lotta Englund
Pyrén, Tommy Ydreborg och kanske någon till.

Miljö
Vi har under två tillfällen har Frukost för framtiden där vi
inspirerades av att ta ett större miljöansvar som församling

Open Doors
Andreas Reinhard från Open Doors var och inspirerade oss
om arbete I andra länder

Musiklivet
Musiklivet har varit stort och varierar med flera av våra
egna solister och sångare, men också flera andra från
församlingar runt om kring som spelat och sjungit.
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Kören har i år haft en mer framträdande roll i
gudstjänstlivet, året framträdande har varit först på
påskdagen, och i oktober gjorde vi en gospelkonsert som
ingick i Sjömarkendagen som var ett samarbete mellan
olika parter i Sjömarken.  1:a advent och Julkonserten var
också evenemang där kören hade en framträdande roll.

Gudstjänsterna i Sjömarkenkyrkan har alltid haft en
framträdande roll i församlingslivet och är den arena i
Sjömarken som samlar flest människor, Vi hoppas att det
skall få vara så och att Gud fortsätter att utveckla oss som
organismer i hans kropp där vi har olika funktioner som
bildar en helhet.

Samtal kring kaffebordet
Varannan onsdag brukar de äldre samlas i en grupp med
ungefär tio deltagande. De läser bibeln tillsammans och
samtalar om händelser i familjen och samhället.

Mötesplats Sjömarken
Nästan alla onsdagar (utom sommaren) mellan kl.
15.00-19.00 har vi haft kyrkan öppen för gemenskap, fika och
samtal. Dagen har avslutats med bön och lovsång samt
bibelläsning. Vi har varit ca 3-10 personer som deltagit,
såväl församlingsmedlemmar som övriga från bygden. Vi
ser positivt på att församlingens barncafé har haft sina
samlingar samtidigt , vilket resulterat i ett myller av liv i
kyrkan. Ibland har vi även fikat tillsammans med dem. Vi
önskar utveckla mötesplatsen ytterligare för att nå ännu fler
såväl från församlingen som övriga. Välkommen den tid du
kan eller till bönesamlingen när du slutat jobbet!
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Barncafé
Under främst onsdagarna under året som gått så har vi
fortsatt haft öppet vårt barncafé. Barn i alla åldrar med
deras föräldrar har varit välkomna och vi har även i år fått
möta både nya och gamla vänner.

En stor skillnad mot föregående år är dels att vi kunnat ha
öppet mycket mer då vi inte varit hindrade av restriktioner
samt att snittåldern på barnen ökat något. Vi har haft
många fina samlingar med lek både inom och utomhus,
sång och fika. Varje sångstund avslutas med att vi tänder
ett ljus och ber för alla barn i vår värld samt sjunger Gud
som haver. Vi har fått haft många goda samtal med
föräldrarna som vi möter. Det är tydligt att det finns en
längtan efter gemenskap för både stora och små.

Borås Missionsråd
Vår församling är representerade i Borås Missionsråd. Detta
råd består av representanter för sex equmeniaförsamlingar
i Borås. Sjömarkenkyrkan, Bodakyrkan, Immanuelskyrkan,
Toarp, Fristad och Myråskyrkan. Rådet fokuserar på
Equmeniakyrkans internationella mission och är bl.a.
arrangör av det s.k. Boråsmötet om internationell mission.
Boråsmötet hölls nu senast i Fristad  hösten 2022, med
deltagare från när och fjärran. Mötet återkommer vartannat
år. Under våren 2023 planeras bl.a. en studiecirkel med
fördjupning i Equmeniakyrkans internationella mission
utifrån boken "Mission som förvandlar världen".
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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! Även ett
stort tack till; Leif Engdahl, Sten Lang & Ulf Hansfeldt för er
hjälp med årsberättelsen
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Församlingsfakta 2022

Anställda under året:
Anna-Karin Ryberg, pastor 50 %. Avslutade sin tjänst i mars
2022

Statistik:
Medlemsantal den 1 januari 2022 : 154
Medlemsantal den 31 december 2022: 127

Att notera: Den stora förändringen kan hänföras till en
totalgenomgång av medlemsmatrikeln och anslutning till
Equmeniakyrkans digitala medlemshanteringssystem REPET
där alla församlingens medlemmar kontaktades.

Antal inflyttade 1, antal utgångna/utflyttade 15 samt antal
avlidna 3. Övrig minskning hänförs till revisionen

Avlidna, hemma hos Herren:
Anna Antemyr, Karl-Anders Abel samt Rigmor Hedström. Vi
tackar Gud för vad de fått betyda för vår församling och för
människor de mött genom livet
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Valberedningens förslag
§ 11 Ordförande (väljs på 1 år)
Vakant

§ 12 Styrelseledamöter på sitt andra av två år
Hans Eriksson
Tore Olofsson

Styrelseledamöter på sitt första av två år
Julia Tiberg (omval)
Vakant (Nyval)
Vakant (Nyval)
Vakant (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
Lisa Hansfeldt (2 år)
Lisbeth Pevny (1 år)

§ 16 Val av ombud och funktionärer
Kyrkokonferensen 8-10 september Helsingborg
Lars Sigfridsson & Anne-Marie Sigfridsson
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Bekräftelse av följande val:

Representant till föreningsstämman för TRE GÅRDAR.
Valdes: Emanuel Wigell Jambren
Representant till årsmötet för Råddehults lägergård.
Valdes: Lars Lust
Representant till Kyrkornas flyktingrådgivning.
Valdes: Leif Engdahl
Representant till Sjukhuskyrkan.
Valdes: Marja Andersson
Kontaktperson till Ekarängskyrkan.
Valdes: Lisa Hansfeldt
Representant i Borås Missionsråd.
Valdes: Leif Engdahl
Kontaktpersoner för Samtal kring kaffebordet.
Valdes: Annika Herbertsson och Sten Lang
Församlingens omsorgsgrupp.
Leif Engdahl, Gunilla Engdahl, Britta Johansson, Tore Pevny,
Lisbeth Pevny
Nattvardstjänare.
Valdes: Gun Wing, Gerd Runesson, Leif Engdahl, Lars Lust,
Tore Pevny och reserv Marianne Frondelius
Värdgruppsansvarig.
Valdes: Gunilla Engdahl
Inköp och ansvar för Cafeterian.
Valdes: Britta Johansson och Tomas Johansson, Gun Wing
och Stefan Wing
Värdfolk vid bröllop, begravning mm.
Valdes: Britta Johansson och Tomas Johansson, Marie
Hansfeldt och Stefan Hansfeldt
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Uppvaktningsansvarig.
Valdes: Leif Engdahl
Arkivarie, nyckelansvarig.
Valdes: Lars Sigfridsson
Ansvarig utgivare.
Valdes: Ordförande
Fastighetsförvaltning.
Hans Eriksson, Lars Lust, 1 vakant
Programutskott.
Valdes: Ann-Marie Sigfridsson, Ulf Hansfeldt, Stina Wing,
pastor
Teknikgrupp.
Valdes: Tore Olofsson, Hans Eriksson, Reijo Kivistö
Inredningsgrupp.
Valdes: Annika Kivistö, Lisa Hansfeldt, Rebecka Aspsjö, Ellinor
Sigfridsson, Tore Pevny
Trädgårdsgrupp.
Valdes: Julia Thiberg
Miljöansvarig.
Valdes: Ann-Marie Sigfridsson
Informationsgrupp.
Bordlades eftersom ingen har visat intresse
Lokalbokningsansvarig.
Valdes: Magnus Sjödahl
Barncafé.
Valdes: Rebecka Aspsjö, Ellinor Sigfridsson
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