
Verksamhetsberättelse för EFS missionsförening i Alingsås 
2017

EFS-kyrkan i Alingsås har under 2017 på olika sätt arbetat för att främja Kristi rikes tillväxt,
lokalt såväl som ute i världen. Förkunnelsen detta verksamhetsår har fokuserat på 
lärjungaskap, församlingsutveckling, förföljda kristna, radio och mediemission, 
skapelsetron och reformationen. Årets största händelse var EFS riks stora årskonferens 
som förlades till Alingsås där medlemmar från församlingen medverkade på olika sätt.

Undervisning
Till den fördjupande undervisningen, som innebar söndagsgudstjänst med efterföljande 
föredrag, bidrog Owe Johansson med temat lärjungaskap på årets församlingsdag på 
Lärjungagården, Open Doors Andreas Reinhard med temat förföljda kristna, Hans 
Lundahl, Halmstad, med församlingsutveckling och fokus på väckelse i olika former. Göran
Schmidt från Genesis talade om skapelsetron och Ibra Radio om mediemission. Vår präst 
Jonas Ljunggren som gjorde sitt sista år hos oss, levererade sex ambitiösa och intressanta
predikningar med anledning av Lutheråret, dvs firandet av att 500 år gått sedan Luthers 
teser spikats upp på kyrkporten i Wittenberg.

Vid fyra tillfällen har vi haft Kraftsamling på söndagskvällar, två på våren och två på 
hösten. Två av mötena har Tony Ocampo och Andreas Blomqvist hållit i, och två har 
Torbjörn och Viola Grafström hållit i.

Gästande talare
Andra gästande talare har varit vardagsevangelisten Jan-Erik Karlsson, Hjuvik, Åke 
Samuelsson, Pingstkyrkan Alingsås, Magdalena Malarveeli-Karlsson, Pingstkyrkan 
Sollebrunn, Sverker Weissglas, Lars Ingvarsson, Älvängen och Hjälmareds bibellinje. 
Förutom våra egna medlemmar: Willy Aspenes, Sven-Erik Sjölander, Karl-Erik Appelfeldt, 
Torbjörn Grafström och Ulf Green.

Jonas Ljunggren har stått för merparten av förkunnelsen på våra gudstjänster.

Styrelsen
Styrelsen har träffats regelbundet en gång i månaden med följande sammansättning: 
David Larsson Back, ordförande, Tomas Nätterlund, vice ordförande och kassör, Britt 
Nyrenius och Thomas Jensen, sekreterare, Ronny Carlsson, Tony Ocampo och Viola 
Grafström.

Församlingsrådet har haft följande sammansättning: Gunnel Emgård-Olsson, Ulf Green, 
Yvonne Nyström och del av året Eje Jansson. Styrelsen och Församlingsrådet träffades i 
början av året för gemensamma överläggningar om året som ligger framför.

Programrådet har haft följande sammansättning: Gunnel Emgård-Olsson, Andreas 
Blomqvist, Britt Nyrenius och Jonas Ljunggren. Programrådet ansvarar på styrelsens 
uppdrag för att boka in talare, sångare, musiker, mötesledare och förebedjare till 
gudstjänsterna samt seminarier och föredrag där utöver. Programbladets layout och 
tryckning samt affischering utanför kyrkan har David Larsson Back tagit hand om, Britt 
Nyrenius har skött annonsering och notiser i lokaltidningarna och Clas-Olof Olsson har 
bokat in mötesledare.

Präst/pastor
Jonas Ljunggren har arbetat som församlingens präst/pastor under året på en 70 procent i 
tjänst i föreningen. Verksamhetsåret 2017 avslutade han en 5,5-årig tjänst i församlingen 



och flyttade i slutet av januari till Fristads församling för att komplettera sin prästutbildning 
med ett pastorsadjunktsår. Förutom sina ordinarie uppgifter har han representerat 
församlingen i olika kommunala och ekumeniska nätverk som AKN (Alingsås Kristna 
Nätverk)  

Han delade sin pastorstjänst med Töllsjö EFS på 30 procent.

Sång och musik
Andreas Blomqvist har haft ansvaret för sång och musik i församlingen. Kyrkans egna 
medlemmar har stått för större delen av musikinslagen i våra gudstjänster: Kerstin 
Karlsson, Viola Grafström, HansOlof och Gunilla Wallin, Cajsa Turesson, Sandra 
Palmborg, Fyrklangen, Andreas Blomqvist, vår präst Jonas Ljunggren och barn och 
ungdomar från församlingen. Gästande sångare och musiker har varit Hjälmareds 
bibellinje, Stanley och Barbro Karlman, Malin Aspenes och Evert Hedin med team.

Gudstjänster
Gudstjänsterna på söndag förmiddag har varit församlingens huvudsamling i veckan. 
Nattvard har firats en gång i månaden. Under semesterveckorna i juli har vi som vanligt 
samarbetet med Frälsningsarmén i Alingsås.  Kollekterna har gått till församlingens 
arbete , specifika projekt eller besökande talare.

Förintelsens minnesdag arrangerades liksom tidigare tillsammans med Christinae kyrka, 
Alingsås, detta år med Sven Reichmann som talare.

Mission
Församlingen stöder missionsarbete via TEE i Tanzania och Hela Människan i Alingsås. 
Harald Emgård, Karl-Erik Appelfeldt och Cajsa Turesson är medlemmar som har varit ute i
missionsarbete i Tanzania, Latinamerika och England och informerat om detta på olika 
samlingar.

Barn och unga
Söndagsskolan har under hösten skötts av Katarina Backhans och Ann-Sofie Blomqvist. 
Under våren hade ungdomsteamet ansvar. Under hösten gästade även andra 
församlingsmedlemmar söndagsskolan och delade med sig av sina vittnesbörd. Ca 5 
församlingsbarn har varit med på söndagsskoleträffarna.

Sedan förra året hade församlingen ett ungdomsteam som bestod av Anny Pettersson, 
Olle Rosenius, Matilda Olofsson och Anna Holmgren. Teamet fortsatte att hjälpa till med 
scouter och söndagsskola. Teamet avslutade detta arbete i maj. Församlingen beslutade 
att inte kalla ungdomsteam till hösten bl.a. eftersom ett samarbete med Noltorpkyrkan inte 
skulle fortsätta.

Scouterna har samlat 19 unga som även varit ute på hajker. Tomas Nätterlund, Josef 
Backhans, Mikael Holton, Peter Klason, Nina Petterson och Jonas Ljunggren var delaktiga
i det arbetet.

Konfirmander har vi inte haft detta året p g a för få anmälningar.

Bönesamlingar
Församlingsbönen på tisdagar har samlat medlemmar till gemensam bön. 
Församlingsrådet ansvarar för denna samling liksom förbön för församlingens medlemmar.

Torsdagar samlas en öppen grupp till bön och bibelsamtal under ledning av Britt Nyrenius.



Martha Klason har samlat en grupp kring bibelstudium av Paulus korta brev under året.

Fem hemgrupper har varit verksamma, dessa har samlat ungefär hälften av 
medlemmarna.

En grupp har regelbundet besökt vård- och omsorgsboende äldre med andakter och sång.
Birgitta Emgård har ansvarat för uppvaktningen av medlemmar på jämna födelsedagar.

Sveriges kristna handikappförbund har träffats regelbundet i vår kyrka under året.

Vandra med andra har fortsatt 2017 med vandringar på måndagskvällar då man delat ut 
bibelord och samtalat vid återkomsten till kyrkan under nyttigt fika. Detta har letts av 
Yvonne Nyström och Nina Pettersson. Anette Shalaby.  Gunilla Wallin, Tomas Nätterlund 
och Henry Kehlet har också medverkat.

Hemsida, närradio, webbradio, ljud & bild
Hemsidan www.efskyrkan.se har utvecklats och underhållits av Ronny Carlsson som 
spelat in och lagt ut alla predikningar. Han är även ansvarig för vår närradio som 
direktsänder gudstjänsterna var fjärde söndag med telefonjour från kyrkan. Gudstjänster 
och predikningar har även direktsänts de flesta gånger i två kanaler i webbradio. Predikan 
har gått ut till allmänheten medan hela gudstjänsten funnits tillgänglig för medlemmarna. 
Egenproducerade närradioprogram sänds varje torsdag kväll med repris lördag förmiddag.
Producenter har varit:  Karl-Erik Appelfeldt, Willy Aspenes, Sven-Erik Sjölander, Jonas 
Ljunggren och Peter Klason. Ronny Carlsson har varit tekniker.

Ronny Carlsson har också varit sammankallande för en grupp ljudtekniker och 
projektoransvariga som skött ljud och bild vid alla samlingar i kyrkan. 

David Larsson Back sköter församlingens facebooksida, Tony Ocampo instagramkontot 
och Ronny Carlsson twitterkontot.

Ansvarsgrupper
Fem ansvarsgrupper har fungerat som vaktmästare i kyrkan enligt ett rullande schema 
med veckostädning och kyrkkaffe. Serveringar utöver detta har en extra serveringsgrupp 
skött om.

Medlemsstatistik 
31/12 hade föreningen 78 medlemmar. Två medlemmar har avlidit under året, 9 begärde 
utträde och 2 nya välkomnades.  Ronny Carlsson är ansvarig för medlemsmatrikeln.
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