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Rapport från årsmötet 19/2
I Fokus

Årsmötet inleddes med en 
andakt då pastor Göran 
Bondesson slog an det 
tema som kom att prägla 
årsmötet – verksamhets-
förnyelse – förändring – 
mål och inriktning.

Bibeln säger
Med Joh 15: 1-4 som utgångspunkt 
konstaterade han att all förnyelse, 
förändring och utveckling kräver 
förändringar som ofta kan upplevas 
som smärtsamma. De grenar som bär 
frukt ska ansas och beskäras för att ge 
mer frukt. Även verksamhet som rul-
lar på och som fungerar kan behöva 
ansas och nyskapas för att bära ännu 
mer frukt. 
I Luk 13 talas om fikonträdet som in-
te bär frukt och där trädgårdsmästaren 
vädjar till vingårdens ägare om att fi-
konträdet ska få stå kvar ännu ett år 

så ska han gräva runt det och gödsla så 
kanske det bär frukt. Det är det enda 
stället i Bibeln där ordet gödsla finns. 
Bönen är detsamma som att gödsla. Vi 
har fått en uppmaning att be för den 
nya kyrka som är under uppbyggnad. 
Även i vår församling är bönen viktig 
för de förändringar vi arbetar med. Allt 
vi gör i församlingen behöver genom-
syras av bön.

Förhandlingar med paus
Efter den inledande andakten vidtog 
traditionella årsmötesförhandlingar 
med redogörelse för det gångna året, 
beslut om ansvarsfrihet, val av styrelse 
och andra funktionärer.  
Efter en paus med goda smörgåsar och 
paj med vaniljsås fortsatte årsmötet 
med frågor med tydlig inriktning mot 
framtiden. Förutom att budget för 
2011 fastställdes, diskuterades mål och 
inriktning för församlingens verk-
samhet.
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I fokus

Framtidsfrågor
Göran Bondesson berättade hur styrel-
sen och ungdomsrådet arbetat med 
framtidsfrågorna och vilka mål som 
ska ligga till grund för inriktningen av 
verksamheten. De sex punkter försam-
lingen enades om vid ett församlings-
möte den 13 oktober har styrelsen 
arbetet vidare med. Resultatet av det 
arbetet presenterades för årsmötet i 
form av sex stycken inriktningsmål.

Inriktningsmål. 
1. Församlingen är en plats där män-

niskor växer i tro och Gudslängtan
2. Församlingen vågar ha en mångfald 

av nya idéer, som spränger de invan-
da ramarna.

3. Församlingens arbete sker i positiv 
anda av engagerade människor, in-
spirerade av Kristus

4. Församlingen tar till vara männi-
skors gåvor och engagemang.

5. Församlingen aktivt möter behov 
hos både enskilda medmänniskor 
och samhället i stort.

6. Församlingen använder sig av and-

ras erfarenheter och har ett ömsesi-
digt idéutbyte med sin omvärld.

Resultatmål diskuterades
Under punkterna hade styrelsen lagt in 
ett stort antal resultatmål som kommit 
fram i diskussionerna. Ett resultatmål 
är ett mål med enkelt mätbart resultat, 
t ex ”öka antalet gudstjänstbesökare 
med 10%”.
Efter presentationen följde en diskus-
sion i bikupor. Vid redovisningen av 
diskussionen framkom att flera grup-
per tycker det är svårt att kvantifiera 
och att det inte får bli för stort fokus 
på siffror och att kvalitet är viktigare 
än kvantitet.  Behovet av gemen-
samhetskvällar med olika inriktningar 
är viktigt.  Fortsätt och håll diskussio-
nen levande.
Göran Bondesson framhöll fördelen 
med kvantifierbara mål så att man kan 
känna sig nöjd eller ej. De synpunkter 
som framkommit tas med till styrelse 
och ungdomsråd för fortsatt arbete.

Jan Perers

Bön
Varje torsdag kl. 18:00 – 18:45 är 
det bön i Missionskyrkan. 
En enkel samling runt ljusbäraren där 
vi får nämna våra böneämnen och be 
för dem. Prata med pastor om du har 
något du vill vi skall be för. 
Denna stund är en fantastisk stund att 
mitt i vardagen få stanna upp för att 
komma i bön inför Gud. Har du inte 
möjlighet att komma till kyrkan denna 
tid, så bed där du är så att så många 
som möjligt kan vara samlade till bön. 
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