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Verksamhetsberättelse för EFS Missionsförening i Alingsås 2011 
”Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, O Gud,  

hur stor är inte deras mångfald!” Psalm 139:17 
 

Herren leder oss dag för dag, år efter år, ofta förstår vi inte hur allt hänger ihop, men när vi ser i 
backspegeln så är Hans hand tydligt med oss. Vi får se tillbaka på år 2011 med tacksamhet över allt 
Herren har gett oss i stort och smått.  
 
Styrelsen vill tacka alla som på något sätt arbetat i kyrkan under året. Ett stort värmande tack till dig 
som engagerar dig i EFS-kyrkans arbete. Till dig som kommit på våra gudstjänster och förgyllt livet i vår 
församling vill vi utrycka vår stora tacksamhet och glädje för att just du finns med i vår gemenskap. 
 
Här följer en enkel beskrivning av olika arbetsgrupper och händelser under år 2011.  
 
Fastighet 
Fastighetskommittén har haft ett övergripande ansvar för fastigheten. Harald Emgård har varit 
kontaktperson vid praktiska frågor. 
Nio ansvarsgrupper har fungerat som vaktmästare i kyrkan samt haft hand om kyrkkaffet efter 
gudstjänsterna på söndagar. Extra serveringar har fyra serveringsgrupper skött. 
Två städdagar med städning både ute och inne har genomförts. Blommorna i kyrkan har Mirjam 
Hallenrud och Annika Prytz skött om. Vi är också väldigt tacksamma till Företaget 7 Fast som tagit på 
sig ansvaret för snöröjning utanför kyrkan.  
 
Medlemsstatistik 
Föreningen hade vid årsskiftet, 31 december 2011, 130 medlemmar. Sex personer har lämnat 
församlingen, Emma och Magnus Artz Engström, Marie-Louise och Robert Carlsson och Cecilia och 
Stefan Nithander har lämnat den på egen begäran. 
 
Styrelse 
Styrelsen har haft 13 protokollförda sammanträden och har under året haft följande sammansättning: 
Britt Lenells ordförande, Harald Emgård vice ordförande, Tomas Nätterlund kassör, Karin Hallgren, Britt 
Nyrenius, Sven Petterson samt Peter Klason. Som sekreterare har Peter K, och Sven P alternerat. 
Styrelsen har varit ansvarig för ett flertal församlingsmöten under året. 
 
Församlingsråd 
Rådet har haft följande sammansättning: Gunnel Emgård-Olsson med mandatperiod på 2 år, Ulf Green 
med 5 år, Kerstin Karlsson med 3 år, Tony Ocampo med 1 år, Magdalena Karlsson med 4 år och Mats 
Erlandsson t.o.m. augusti. Styrelsen och församlingsrådet har haft gemensamma träffar och samtalat 
om församlingsarbetet.  
 
Medarbetare 
Lars Westberg var anställd som pastor i föreningen under året. Hans tjänst i församlingen var 70 % fram 
till september, därefter 50 %.  
  
Förkunnelse 
Vår pastor Lars har predikat majoriteten av söndagarna under perioden februari fram till september då 
Lars gick ner på 50 % tjänst. Sven-Erik Sjölander, Torbjörn Grafström, Martha Klason, Magdalena 
Karlsson, Tony Ocampo, Harald Emgård, Ulf Green och Sven Prytz är de medlemmar som predikat 
under året. Vi har haft predikobesök av Owe Jansson, Tomas Lundblad, KG Larsson, Göran Larsson, 
Stefan Holmström, Karl-Göran Hallabro, Jonathan Andersson samt Barbro Bjerle. 
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Sång och musik 
Andreas Åkerman har haft ansvaret för sångmedverkan vid gudstjänster. Sandra Palmborg med systrar, 
Kerstin Karlsson, Andreas Åkerman, Viola Grafström, Cajsa Turesson, Hans-Olof Wallin,  
Sven-Erik Sjölander, Fyrklangen m.fl. har sjungit och spelat på gudstjänster. Vi har också haft besök av 
Malin Aspenes, ett lovsångsteam från Töllsjö m.fl. Gunilla Wallin, Andreas Åkerman, Margareta 
Isaksson har spelat till psalmerna.  
 
Mission 
 
Församlingen stöder EFS mission i Etiopien i dess verksamhet WSG, (”Win Souls for God”) ”Vinn 
människor för Herren”. Detta är en ungdomsorganisation inom EFS systerkyrka Mekane Yesus Church. 
WSG arbetar inom fem områden: 1. Gatubarn, 2. Ensamstående mammor, 3. Slavinnor, 4. F.d. 
prostituerade, 5. Skolor, kliniker o dyl. 
 
Församlingens missionsåtagande har också varit att stödja ett missionsprojekt i Eritrea (Barentu) och 
missionsradioarbete i Equador. 
 
Programkommitté 
Programkommittén har bestått av Karin Hallgren, Andreas Åkerman, Gunnel Emgård-Olsson, Britt 
Nyrenius och Lars Westberg. Programbladet har satts samman av Karin Hallgren och layout har David 
Larsson bidragit med. Hans Svensson har haft ansvaret för annonsering och notiser i Alingsåskuriren 
och i Alingsås Tidning. Affischering utanför kyrkan har skötts av David Larsson. 
 
Närradio 
EFS-kyrkan har sänt närradio torsdag kväll med repris lördag morgon med uppehåll under juli månad. 
Ronny Carlsson har varit sändningsansvarig. Programmen har gjorts av Karl-Erik Appelfeldt, Willy 
Aspenes, Lars Westberg, Heléne Werlefors, Svein Nymo och Magdalena Karlsson. 
Söndagsgudstjänsterna har sänts i närradio var fjärde vecka ungefär och vi har lagt ut predikningarna, 
både som radio och vissa söndagar även videoinspelningar för nedladdning på EFS-kyrkans hemsida 
med adress www.efskyrkan.se. Det var även varit direktsändningar på webbtv under året.  
 
Regelbundna samlingar i kyrkan 
Gudstjänsten på söndag förmiddag är församlingens huvudsamling under veckan. Den besöks av både 
medlemmar och besökare utifrån. Nattvard har firats en gång i månaden vid söndagsgudstjänsten. Ett 
antal av föreningens medlemmar har fungerat som mötesledare. Vid gudstjänsterna har förbönen varit 
en naturlig del och förebedjare har funnits till hands för samtal och bön.  
 
Under vår- och höstterminerna har söndagsskolan samlats. Sven Petterson har varit föreståndare för 
söndagsskolan. Söndagsskolan har haft en barnruta vid gudstjänsten samt haft ansvar för två 
gudstjänster för alla åldrar per termin. Den sista gudstjänsten för alla åldrar varje termin är också 
söndagsskolans avslutning. Ett 15-tal barn har varit inskrivna under året. 
 
Vår nya hemsida släpptes under 2009 och är fortfarande under uppbyggnad. En grupp ljudtekniker med 
Ronny Carlsson som sammankallande, har skött ljudet vid alla samlingar i kyrkan. Hans Svensson har 
haft ansvaret för att sånger och pålysningar har kommit upp på projektorn i kyrkan på gudstjänsterna. 
 
Ljudtekniker under året har följande varit: Hans Svensson, Ronny Carlsson, Lennart Bengtsson, 
Tomas Nätterlund och David Svensson.  
 
 
 
 

http://www.efskyrkan.se/
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Vi har haft en grupp fotbollskonfirmander som träffats i vår kyrka varannan fredag för 
konfirmationsläsning. Peter Klason är ansvarig för detta. Fotbollskonfirmationen är ett ekumeniskt 
kyrkligt samarbete mellan EFS, Missionskyrkan, Pingstkyrkan och Metodistkyrkan, samt ett samarbete 
med Holmalund IF fotbollsklubb. Ledare har kommit från alla de medverkande kyrkorna och 
fotbollsklubben. 
 
En grupp f.d. konfirmander har träffats varannan fredag och haft en ungdomsgrupp, ”Frajdej”. Josef och 
Katarina Backhans har haft ansvaret för denna grupp tillsammans med Jonatan Hallgren, Thomas 
Jensen, Peter Klason och Ann-Sofie Blomqvist. 
 
Varannan måndagskväll, jämna veckor, har en bibelstudiegrupp samlats i kyrkan. Mats och Ann-Marie 
Erlandsson har varit ansvariga för denna grupp. Ojämna veckor på måndag har en bibelstudiegrupp 
träffats sedan september 2010, som studerar boken Hesekiel under ledning av Martha Klason. En 
tisdagskväll i månaden har vi haft bön i missionshuset i Storeskogen, tillsammans med Töllsjö EFS.  
På onsdagarna varannan vecka övar vår kör, under ledning av Viola Grafström. Varje torsdagskväll har 
det varit församlingsbön i kyrkan. En samling hålls också varje fredag förmiddag med bibelläsning och 
bön, året om. En söndagskväll i månaden har det arrangerats bön- och lovsångskväll. 
 
En grupp av de lite äldre medlemmarna har under året regelbundet besökt lasarettet och sjukhem för 
andakter och sång. I församlingen finns också hemgrupper som träffas i hemmen för att dela 
funderingar kring den kristna tron och för att be och ha gemenskap. 
 
Andra satsningar och händelser under året 
 
Februari 
Besök av EFS missionsföreståndare Stefan Holmström. 
 
Mars 
Tema ”Låt det blomma”, med kreativitet, i kyrkan under två helger under mars månad. I kyrkan var en 
utställning uppsatt och genom möten delade flera med sig av sina kreativa gåvor – till Guds ära. 
 
April 
EFS distrikts årsmöte på Hjälmared. 
 
Juni 
Torgmöte under Potatisfestivalen. 
Gemensamma gudstjänster med Metodistkyrkan och Frälsningsarmén under juni t.o.m. augusti 
 
September 
Församlingsdag på Attholmen i Långared med gudstjänst och gemenskap. 
 
Oktober 
Möteshelg med vår förra pastor KG Larsson. 
 
November 
Möteshelg tillsammans med Noltorpskyrkan, Barbro Bjerle talade. 
 
December 
Julbön på julafton med Sven-Erik Sjölander. 
 
Inför ett nytt år vill styrelsen uppmuntra alla med orden från Lina Sandell;  
”Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt...” 
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Alingsås 2012-02-11  
 
 
Karin Hallgren 
 
Styrelsen EFS-kyrkan 
 
 


