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Årsberättelse Missionskyrkan Vännäs 2022 
 

Inledning  

Varje år kännetecknas av olika händelser samtidigt som vi kan uppleva att händelser kommer igen, 
om än i lite förändrad teckning. ͞sĂƌ�ĚĂŐ�ćƌ�ĞŶ�ƐćůůƐĂŵ�ŐĊǀĂ�- ĞŶ�ƐŬŝŵƌĂŶĚĞ�ŵƂũůŝŐŚĞƚ͕͟�ƐĊ�ƐŬƌŝǀƐ�ĚĞƚ�ŝ�
psalmen från 1917. Ord som lever från tid till tid med ett budskap fyllt av eftertanke och hopp. Det år 
vi nu lägger till handlingarna är på så sätt inget undantag, det är både unikt och likt tidigare år där 
varje stund glimrat och fyllts av sina olika skimrande förutsättningar. Vi startade året med 
restriktioner på grund av den pågående pandemin men fick glädjande nog avsluta det i gemenskap 
och med möjlighet till samvaro som än mer liknar det vi under så många månader längtade tillbaka 
till. Så samtidigt som vi fått nyorientera oss i ett samhälle med sår efter en svår tid så är det nya rätt 
ůŝŬƚ�ǀĊƌ�͟ŐĂŵůĂ͟�ƚŝůůǀĂƌŽ͘�DĞŶ�ƐĂŵŚćůůĞƚ�ŽĐŚ�ŬǇƌŬĂŶ�ŚĂƌ�ćǀĞŶ�ƉƌƂǀĂƚƐ�och prövas fortsatt av andra 
händelser genom krig och oro i vår närhet och stigande omkostnader/priser. Vi har dock under året 
åter fått mötas till gudstjänst, hemgrupper, middagar, gemenskap, sång och bön utan tvingande 
avstånd. I allt detta får vi glädja oss, be för varandra och samtidigt vara öppna för frågan hur vi var 
och en känner oss trygga i en fortsatt tid med nyorientering.  

Under året har vi som församling fått välsignas i fördjupad gemenskap, fått växa tillsammans och 
generöst erbjuda andra att dela det vi har. Vi har också fått ta avsked av kära vänner och glädjas åt 
nya individer som vill dela vårt hemma med oss. I vår årsberättelse möter vi olika skildringar och 
axplock från det år som passerat. Händelser som på olika sätt bidrar till att visa att vi tycker att: 

͞:ĞƐƵƐ�ćƌ�ǀćƌůĚĞŶƐ�ǀŝŬƚŝŐĂƐƚĞ�ƉĞƌƐŽŶ͘ 

Han vill vara centrum i livet för var och en. 

Här finns utrymme för ung och gammal. 

Tillsammans vill vi älska Vännäs. 
sćůŬŽŵŵĞŶ�ŚĞŵ͊͟ 

Inför 2023 hoppas jag att vi var och en liksom församlingens gemenskap än mer ska få växa och att 
hemmakänslan ska vara självklar för var och en som vill vara en del av vår gemenskap, tillsammans 
med oss i Missionskyrkan Vännäs.   

     Malin Lagerlöf, ordförande 

Församlingsboken 
En församlingsbok är ett levande dokument, människor kommer till och människor flyttar vidare. Vid 
starten av 2022 hade församlingen 177 medlemmar, vid årets slut bestod församlingen av 177 
medlemmar. Under 2022 har följande förändringar skett i församlingsboken: 

ͻ�,ĞŵŐĊŶŐŶĂ�ƚŝůů�,ĞƌƌĞŶ͗�ϲ�Ɛƚ 
ͻ�hƚŐĊŶŐŶĂ�Ƶƌ�ĨƂƌƐĂŵůŝŶŐĞŶ͗�Ϯ�Ɛƚ 
ͻ�EǇĂ�ŵĞĚůĞŵŵĂƌ͗�ϴ�Ɛƚ 
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Styrelse, pastorer och församlingsföreståndarråd 

Församlingens styrelse 
Styrelsen har under 2022 haft följande sammansättning; Malin Lagerlöf, ordförande, Åza Jonsson, 
vice ordförande, Gun Nygren, kassör, Nikita Eldegyll, Tommy Karlsson, Torbjörn Carlsson och Stina 
Härgestam-Brown ordinarie ledamöter samt Sture Andersson suppleant. Under året har 
personalutskottet bestått av Malin Lagerlöf och Torbjörn Carlsson.   

Styrelsen har under året mötts till 12 sammanträden. I september genomfördes, i anslutning till 
församlingens gemenskapshelg en ledardag, en inspirerande uppstartsdag tillsammans med 
ungdomsrådet, föreståndarrådet och församlingens pastorer. Under eftermiddagen inspirerades 
gruppen bland annat av Stefan Beimark, pastor i Pingstkyrkan Örnsköldsvik, när han pratade om 
ledarskap utifrån sina erfarenheter som ledare inom olika sammanhang. I jultid möttes denna grupp 
än en gång, för att samtala kring den termin som passerats och det år som ligger framför oss.  

Styrelsens möten har under året delvis varit digitala och delvis hållits i kyrkan. I varje fråga har 
styrelsen vägt in de tre delarna som är centrala för oss som församling och funderat över hur 
styrelsen genom beslut och samtal visar att Jesus är i centrum, att vi är en generös församling samt 
att vi är en gemenskap som vill verka tillsammans.  

Församlingens anställda 
Under 2022 har Johan Wikström och Elin Lagerhäll har varit anställda i församlingen. Johan 
Wikström, Församlingsföreståndare och pastor, har arbetat 80% i församlingen och 20% som skol-
pastor på Liljaskolan under hela året. Anställningen som skolpastor finansieras av Vännäs Ekumeniska 
råd. Elin har under året haft en tillsvidareanställning på 80% och en visstidsanställning på 20%.  

Vi riktar stor tacksamhet till våra anställda för det arbete som de utfört och allt vad det bidragit med 
till oss i församlingen, equmenia, vår region (Region Nord) och för Vännäs kommun. 

Församlingsföreståndarrådet (FFR) 
Rådet (FFR) träffades 3 gånger, under vårterminen. Tillsammans har vi bett och samtalat om 
församlingen med fokus på var församlingen är, vilka behov vi ser och vad som väntar i framtiden.  

FFR och styrelsen har träffats under året för att samtala om ansvar och ledarskap i församlingen. I 
samband med gemenskapshelgen (2-4 sep) i Örnsköldsvik gjordes ett besök hos Pingstkyrkan 
tillsammans med styrelsen.  

 

Samlingar och gudstjänstliv 

Gudstjänstliv 

Gudstjänstlivet har under året präglats av att allt fler börjat hitta tillbaka efter pandemins 
begränsningar. Under våren hade vi ett tema över fem veckor som handlade om Ordspråksboken, ett 
spännande tema som öppnade en bok i gamla testamentet som många inte tidigare läst. Under 
våren hade vi också glädjen att ha gudstjänst med Smulorna.  

Påsken firades med tre gudstjänster och avslutades med en festdag på påskdagen. God mat, lekar 
och gemenskap verkade uppskattas av alla åldrar. Vi hade även i år gökotta på Björnlandskullen, i år 
kompletterad med gökotta på Pengsjögården för de som inte kunde ta sig upp på berget. Innan 
sommaren planerades det för en gudstjänst i familjen Nyströms trädgård i Östansjö. På grund av regn 
fick dock denna flyttas in i deras hus, det blev en härlig möblering i olika rum men också en härlig 
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gudstjänst tillsammans. Sommarens gudstjänster hölls ekumeniskt på Pengsjögården samt i 
Oscarsparken under Vännäsdagarna. Hösten startades upp med en gemenskapshelg där den 
avslutande gudstjänsten hölls i kapellet på Skeppsmalen i Örnsköldsviks norra skärgård.  

Under hösten hade vi ett längre tema om döden, utmanande kanske men också uttryckt värdefullt. 
Detta tema avslutades med att Smulorna hade gudstjänst på temat, väldigt värdefullt och vackert när 
barnen talade om döden och saknad. I advent firade vi två speciella gudstjänster, dels en tillsammans 
med Pingstförsamlingen och dels en i caféform med avslutande grötfest. 

Kyrkfika 

Sedan vi kunde mötas till gudstjänst har vi även serverat kyrkfika i anslutningen till våra gudstjänster. 
Vi har under hela året fortsatt att servera ett enklare kyrkkaffe då vi har velat att serveringen fortsatt 
skulle vara smittsäker och även relativt enkel för dem som är engagerade i köket.  Equmenia har 
serverat kyrkkaffe i samband med familjegudstjänster. 

Musikliv 

Under året då vi kunnat fira gudstjänst på plats i Missionskyrkan är det främst tre musikgrupper som 
ansvarat för musiken. Grupperna har letts av Jonas Holmberg, Kristin Max, Josefine Weinehall, Elin 
Wredle och Malin Jonsson. Den vecka som en grupp ska leda lovsång träffas man under veckan på 
kyrkan eller hemma hos någon samt innan gudstjänst. Vid ett antal tillfällen har även andra 
medverkat, både församlingsmedlemmar och andra, vilket varit mycket uppskattat. Under hösten 
ledde Josefine Weinehall med ett antal personer från Vännäs, lovsången under en ledardagdag i 
Piteå arrangerad av bland annat Equmeniakyrkan och Equmenia, Region Nord. Under november och 
december anordnades varannan lördag bön- och lovsångskvällar i all enkelhet.  

Söndagsklubben 

Under verksamhetsåret 2022 har Söndagsklubben erbjudit gudstjänster för barn från 3 år och uppåt. 
Söndagsklubbens ledare har i par lett en samling anpassat efter barnens ålder i källaren varje söndag. 
Samlingarna har präglats av rörelseaktiviteter, undervisning, pyssel och öppna samtal med barnen. 
DĂƚĞƌŝĂůĞƚ�ŚĂƌ�ďĞƐƚĊƚƚ�Ăǀ�WŝŶŐƐƚ�hŶŐƐ�ĨƂƌďĞƌĞĚĚĂ�ůĞŬƚŝŽŶĞƌ͕�͟>ĞǀĂ�ůŝǀĞƚ͘͟ 

Innehållsmaterialet blandar berättelser från gamla och nya testamentet på ett välstrukturerat och 
organiserat sätt. Vårterminen avslutades med en sommarfest där vi tillsammans lekte lekar, tävlade 
och anordnade fiskedamm. Avslutningen var anmärkningsvärt rolig, främst på grund av att det var 
över 20 barn närvarande. 

Söndagsklubbens ledare utgjordes under hela verksamhetsåret av Lukas Borgemo, Stina Wikström, 
Hampus Hänninen och Elin Lagerhäll. Vid tillfällen då särskilt många barn har deltagit samtidigt har 
det även varit föräldrar och vårdnadshavare som har stöttat upp samlingarna med sin närvaro. 

Under höstterminen valde Söndagsklubben att flytta barnens gudstjänst till idrottshallen, då 
utrymmet passar bättre för verksamhetens aktiviteter. Vi avslutade året med en julfest som bestod i 
tävlingar, dans, tomtebesök och julevangeliet. Även julavslutningen var särskilt trevlig med många 
barn närvarande. 

Julspel 
Glädjen har varit stor att i år få planera för att få genomföra julspelet. 2020 sändes en digital julbön 
då det inte var möjligt på annat sätt på grund av pandemin.  2021 ställdes julspelet in med kort varsel 
på grund av sjukdom. Det var spännande att se om det, efter dessa uppehåll, skulle komma några 
personer som ville inleda julafton på missionskyrkan detta år. Svaret blev att cirka 130 personer 
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samlades för att ta del av julevangeliet! Dessutom var ensemblen med 28 personer på plats. Det visar 
att julspelet har en viktig plats i Vännäsbornas julfirande.  

Många av rollerna görs av personer som varit med tidigare år och villigt ställer upp när förfrågan 
kommer. Jesusbarnet får däremot inte möjlighet att ta samma roll året därpå. Var och en får sina 
repliker att öva på innan det är dags för genrep. Innan dess har scenen bokats, levererats och 
monterats med villiga byggare. Scenen fylls med dekor och rekvisita. Scenkläder tas fram, mikrofoner 
ordnas, musiker och sångare repeterar. Genrep sker några dagar innan julafton och framförande på 
julafton. Efteråt finns villiga ideella som monterar ner scenen.  

Många bidrog till att denna tradition fick fortsätta efter 2 års uppehåll. Alla bidrar med sitt och allt 
behövs. Vi är övertygade att detta sätt att levandegöra julevangeliet är viktigt för varje besökare som 
påminns om varför julen firas. Påminns om Guds plan med Jesu födelse till oss människor. Även 
ensemblen får budskapet till sig, som sätter prägel på resten av julaftonen. Med stor tacksamhet till 
alla som på något sätt bidragit till att julspelet 2022 gick att genomföra önskar jag Guds rika 
välsignelse till er alla. 

Hemgrupper 
I vår församling vill vi erbjuda både den stora gemenskapen i gudstjänsten och den lilla gemenskapen 
i en hemgrupp. I hemgruppen ges möjlighet att lära känna varandra mer på djupet, ta del av 
fördjupande undervisning, samtala och be med varandra. Hemgruppen är enkelt sagt en plats att 
tillsammans växa vidare som kristna. Vi har i nuläget sex aktiva hemgrupper i församlingen, där några 
har mötts under flera år och andra vid bara några tillfällen. Vissa grupper ses hemma hos varandra 
och andra på kyrkan.  

Alla grupper möts regelbundet men med olika intervaller, allt ifrån varje vecka till en gång i månaden. 
I flera av våra hemgrupper finns också människor som inte är medlemmar i församlingen. Under året 
har pastor Elin vid ett par tillfällen bjudit in till träffar för att dela och inspirera varandra, där 
representanter från varje funnits med. Pastor Elin är också den som samordnar för att den som 
önskar ska hitta in i en hemgrupp. 

Bibelsamtal 
Under vårterminen bjöd pastor Elin in till att på torsdagsförmiddagarna mötas för ett bibelsamtal och 
bön. En enkel samling där vi tillsammans läste söndagens bibeltexter efter kyrkoåret och samtalade 
kring dessa över en kopp kaffe. 

Gemenskapshelg 

Under första helgen i september bjöd församlingen in till gemenskapshelg på Bergön i Örnsköldsviks 
norra skärgård. Det var valfritt att delta under en eller flera dagar. Totalt sett så var det tre givande 
dagar där vi tillsammans fick mötas i samtal, måltider, gudstjänster och tävlingar. Som flest var vi 
under lördagen ungefär 50 personer, med god åldersspridning där alla generationer fanns 
representerade. 

Gemensam minnesstund 
Under 2022 ville vi återupprepa den gemensamma minnesstunden som vi firat 2021 under 
allhelgonahelgen. Under denna samling samlas vi för att minnas de som avlidit under året, vi firade 
en andakt och delade sedan gemenskapen kring borden tillsammans med kaffe och smörgåstårta.  
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Digitala satsningar 

Under pandemin var digitala samlingar en nödvändighet men när restriktioner släpps blir ju då frågan 
vilka satsningar som det ska fortsättas med? Digitaliseringen är en pågående process som påverkar 
hela våra liv, det är inte längre ett val för oss människor utan en nödvändighet. Det finns de som 
menar att detta är det största teknikskiftet sedan boktryckarkonsten, vad innebär det för oss som 
kyrka? En självklar del är närvaron på olika sociala medier, här fokuserar vi på facebook och 
instagram.  

Vi producerar också podcasts som ger undervisning i lyssningsbar form tillgängligt på ett nytt vis. Vi 
har sporadiskt under året släppt poddar på olika teman för att senare under året, lagom till första 
advent, började släppa en podd varje vecka. Vidare har vi också fortsatt i bland annat alpha att göra 
kursen tillgänglig online via Zoom 

 

Mötesplatser    
Vi inbjuder till olika mötesplatser och samlingar där vi tillsammans i gemenskap får visa generositet 
och prata om det som är viktigt och centralt. En mötesplats vi delar med equmenia är föräldrafikat. 
Föräldrafikat är en viktig plats där vi som församling genom vårt deltagande som medlemmar och 
anställda är med och bygger broar mellan equmenia och församlingen.  

Föräldrafika 

Efter en period av restriktioner så har Smulorna kommit igång med sina samlingar igen! I och med 
det så har vi också kunnat erbjuda föräldrafika. Antalet föräldrar varierar, men det är alltid så mysigt 
att få tända ljus, brygga kaffe och ställa fram en kaka och kunna välkomna de som vill slå sig ner för 
en stunds avkoppling under tiden som deras barn övar med ledarna. Under våren var det 6 samlingar 
och under hösten var det 8. 

Tisdagslunchen 

Tisdagslunchen är, just nu, en av församlingens mest regelbundna verksamheter. Varje tisdag mellan 
kl 11.00-13.00, varje vecka under 2022, har vi bjudit in till lunch på kyrkan. Till lunchen kommer en 
salig blandning människor i olika åldrar. En gemensam nämnare är att man söker gemenskap över en 
bit mat. Vi har serverat mellan 15-45 portioner mat per tisdag och har genom detta fått lära känna 
många människor. Flera av de människor som kommer beskriver detta som en viktig del av deras 
veckorutin men också att det fått vara med och bryta ensamhet. Det är med glädje vi också fått se 
allt fler engagerar sig och vill vara med och bära lunchen praktiskt. 

Frukostträffar  

Församlingen bjuder in till frukostträffar som riktat sig till den som har en längtan efter att få mötas 
kring frågor som berör livet. Det delas en god frukost och ges intressanta och berörande 
föreläsningar. Det blir ett möte som medmänniskor i en gemenskap med tillfälle att dela 
erfarenheter med andra runt frukostbordet. Frukostträffarna vänder sig till både kvinnor och män, i 
alla åldrar som är nyfikna på livets väsentligheter.   

19 februari ʹ Att välja hemfödsel   

Att föda sitt barn är en av de största händelserna i livet. Det är en händelse som följer med och 
påverkar oss på många sätt.  En positiv förlossnings-upplevelse och en upplevelse som är stärkande 
för kvinnan och paret främjar anknytning och minskar risk för depression. Barnmorskan och 
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barnmorskedoulan Cia Sandström bistår de som önskar föda sitt barn i trygghet i sitt hem. Under 
denna morgon delade hon med sig av sina erfarenheter av att arbeta som barnmorska tillsammans 
med de som väljer att föda sitt barn i sitt hem. 

19 mars ʹ RE-MAKE ʹ livsväven och textilierna   

Vad är det som gör det så svårt att skiljas från vissa plagg och textilier trots att de bara blivit liggande 
i garderob och förråd? Vilka tankar, känslor och minnen väcker de? Hur kan handens arbete bidra till 
att ge plats för det trasiga, ofärdiga, urvuxna och vackra i våra liv? Med utgångspunkt i de egna 
gömmorna tog Hilda H Strandberg, som är entreprenör inom textil och social hållbarhet, med oss i 
ett samtal kring bearbetning, skaparglädje och existentiell hållbarhet 

24 september ʹ Vad är det för speciellt med Panzisjukhuset och dr Denis Mukwege? 

Ellinor Ädelroth har varit volontärarbetare vid Panzisjukhuset årligen sedan 2009 och har arbetat 
med undervisning, som läkare, administratör och som vikarie för dr Mukwege som sjukhuschef, chef 
för avdelningen för våldsutsatta kvinnor med mera. Denna morgon talade hon om bakgrunden till de 
våldshandlingar som sker mer eller mindre dagligen, om Panzisjukhuset och dess betydelse, vad 
Panzimodellen för omhändertagande och vård av överlevare av sexuellt våld innebär, och även en 
del om dr Denis Mukwege, Nobels fredspristagare 2018. 

Den 29 oktober var ytterligare en frukostträff planerad men den fick tyvärr ställas in på grund av 
sjukdom. 

Sommarkvällar 

Under juni, juli och augusti bjöds det varje onsdag in till gemenskap i olika familjer i församlingen. 
Tanken var enkel, varje vecka hade en familj tagit på sig att öppna sitt hem under två timmar och 
bjuda på fika samt hålla en andakt. Ville man göra något mer så var det frivilligt. Det var härligt att se 
villigheten att bjuda in och kreativiteten kring att hitta på aktiviteter. Många fick lära känna varandra 
bättre och känslan var att sammanhållningen ökade. Anmärkningsvärt var också att vi nästan alltid 
fick fint väder under våra sommarkvällar med långa kvällar som följd. 

Grillkväll 

Den 21 augusti inbjöds det till grillkväll och föreläsning med paret Baudin. Mattias är smed och Linda 
glasblåsare och de kom för att inspirera oss och visa upp lite av sina verk. De delade med sig av 
processerna bakom konstverk, tankar, idéer, möten med människor och visade oss skisser.  

De berättade också mer om Missionskyrkans ljusbärare som de skapat. Vi fick även en inblick i det 
hantverksmässiga arbetet med smides-och glaskonsten via ett bildspel. 

Stickcafé/Hantverkscafé  

Under vårterminen bestämdes att vi skulle prova att arrangera Stickcafé varannan vecka och kom på 
så sätt att träffas tio gånger under våren. Då det fungerade bra att ses varannan vecka valde vi att 
fortsätta på samma sätt under hösten. Då bytte vi dock namn på våra cafékvällar till Hantverkcafé 
eftersom alla former av handarbete och hantverk naturligtvis är välkomna. Vi träffades åtta gånger 
under hösten. Vi har mötts för att handarbeta och fika tillsammans. Det har varit ett varierande antal 
deltagare och vi gläds åt att få möta människor både i och utanför församlingen. 

Vår önskan är att Gud ska leda oss vidare så att mötesplatserna ska få skapa fortsatt nyfikenhet på 
livets viktiga frågor och vägledning för att ge en egen inre trygghet för varje deltagare.  
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Alpha och Bönekurs 
Alpha är en grundkurs i kristen tro som vi i församlingen under många år inbjudit alla intresserade till, 
i och utanför församlingen. Bönekursen är en kurs för alla som vill växa i sin relation till Gud. 
Bönekursen har genomförts några gånger. Vår inriktning sedan ett par år är att det under varje vår 
ska hållas en bönekurs och under hösten en alphakurs. Det är vår bön och tanke att det ska bli känt 
för alla, att om jag vill veta mer om kristen tro kommer det att vara möjligt att gå en alphakurs på 
Missionskyrkan eller om jag har en vän som jag vill bjuda med så kan jag bjuda in till höstens kurs. På 
motsvarande sätt veta att det finns en bönekurs att gå själv eller tillsammans med sina vänner eller 
hemgrupp under våren. 

När vi planerade inför vårens bönekurs så hade vi också några anmälda som önskade gå alphakurs. 
Alphateamet beslutade därför att både genomföra alphakurs och bönekurs under våren, då det 
kändes för långt för de anmälda att invänta höstterminen för en kurs. Det var en grupp som gick 
alpha och två grupper som deltog i bönekursen. Det blev en fin och rik gemenskap mellan grupperna 
vid den inledande middagen. Utvärderingarna visade att båda kursernas deltagare uppskattade 
denna middagsgemenskap. Utvärderingarna visade även att för både alphadeltagare och deltagare i 
bönekursen så hade kurserna varit till nytta och alla skulle rekommendera andra att gå. Efter dessa 
kurser startades en ny hemgrupp upp och andra hemgrupper fick nya deltagare.  

Under hösten har en alphakurs genomförts. Deltagare beskriver att samtalen och gemenskapen har 
varit till nytta för dem och gett möjlighet att brottas med frågeställningar tillsammans. En 
samtalsgrupp har startats upp efter denna alphakurs. Med stor ödmjukhet och tacksamhet till Gud 
avslutade vi kurserna i slutet av december. Guds kärlek och personliga omsorg har även detta år 
välsignat enskilda och stärkt gemenskapen. Alphateamet har bestått av köksansvarig, samtalsledare 
och förebedjare och vi konstaterar att förbönen är grunden i allt. 

 

Uthyrningar 
Under den tid som det var nedstängt på kyrkan så gjordes en större renovering av köket med byte av 
golvmatta, köksinredning och vitvaror. Det gör att det nu är trevligare att arbeta där och att vi kan 
erbjuda en fin arbetsmiljö när vi hyr ut till andra. Det har inte förekommit så många uthyrningar 
eftersom vi fortfarande är präglade av de restriktioner som varit. 

Minnesstunder:  3 tillfällen 

Föreningar:  8 tillfällen, exempelvis årsmöten och grötfester 

Kommunen:  3 tillfällen 

Privata födelsedagsfiranden och dopfester: 3 tillfällen 

 

Fastighetsunderhåll 

Under 2022 så har flera mindre åtgärder utförts, bland annat brandlarm och utrymningsskyltar i 
källaren har bytts ut. Taket på höga delen har setts över och innertaket i kyrksalen har reparerats 
efter att det skadats av ett läckage. 

För 2023 så är planen att en besiktning av taket över serveringen ska ske och att underhållsplanen 
ska göras ännu mer konkret och nedskriven i detalj. Jag hoppas även att vi kommer vidare med 
överliggaren till stödmuren utanför entrén. 
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Ekumenik 

Vännäs Ekumeniska Råd (VER) 

VER består av minst en representant från varje kyrka i Vännäs, oftast en anställd och någon ideell. 
VER har ett tämligen etablerat årshjul med ekumenisk bönevecka, andakter på äldreboendena, 
gudstjänster på Pengsjögården, nattvandring under Vännäsdagarna och inte minst 
skolpastortjänsten. 
Under sommaren mötte vi även i år, om än i mindre skala än 2021 behövande i järnvägsparken med 
kaffe och smörgås. Lagom till jul bjöd Svenska Kyrkan och Missionskyrkan in de övriga kyrkorna att 
finnas med och bjuda in Vännäsborna till jullunch på Missionskyrkan. Sammanlagt fick vi gemensamt 
förbereda och servera jullunch till 85 personer samt i samarbete med kommunens stödteam leverera 
ut julmat till ytterligare 12 personer. Vi som arbetade med detta var rörande överens om att det var 
något vi vill göra igen. 

Skolpastor på Liljaskolan 
Att vara skolpastor på Liljaskolan är en sådan stor nåd och lyx! Det är ett väldigt omväxlande arbete 
men där det sammanhängande ordet för allt är mötet. Jag möter människor varje vecka genom 
planerade samtal, snack i korridoren eller varför inte över en kopp kaffe i cafeterian. 

Jag är också glad över ett större engagemang under året från de olika kyrkorna inom VER för 
tjänsten, detta uttrycks bl.a. genom att Kristina Eriksson nu har som uppgift att följa upp mitt arbete 
närmare. Det är med stor tillförsikt jag, Johan Wikström, ser fram emot ytterligare ett år på 
Liljaskolan. 

Pengsjögården 
Nu har det 50:e verksamhetsåret, 2022 avslutats. Gården, som ägs och drivs av Svenska kyrkan, 
Missionskyrkan, Pingstkyrkan och EFS visar på hur bra och viktigt det ekumeniska arbetet är. En plats 
för såväl barnfamiljer, tonåringar som medelålders och äldre. 

Församlingarna ställde upp på ett mycket gott sätt vid vårstädningen under den gemensam 
arbetsdagen som genomfördes den 7 maj. Det städades, räfsades och fixades i vanlig ordning och 
anlitandet av en städfirma för städning av förläggningen och storstugan underlättade mycket för oss 
alla. Midsommarfirandet blev äntligen av i år, efter två år av pandemiuppehåll. Vi var något färre än 
tidigare år. Vi vill tro att det var en tillfällig svacka. Nytt för i år var att vi började en timme tidigare 
med att klä midsommarstången och hade ingen kvällsgudstjänst. Midsommardagens ekumeniska 
gudstjänst genomfördes som vanligt och med god uppslutning och en inspirerande predikan av Kim 
Rehnman. 

Sommarkiosken och caféet var som vanligt öppet alla dagar under juli kl.12.00-16.00. Sommarens 
ekumeniska gudstjänster genomfördes som planerat under juli månad. Uppslutningen var god, 
kyrkbussar gick från Vännäsby via Vännäs till Pengsjö. Gudstjänsterna hade mellan 40-50 vuxna 
gudstjänstfirare och några barn. Fyra gudstjänster firades på Pengsjögården och den femte i Vännäs 
under Vännäsdagarna. Marsjögård, Wikström, Söderlund, Lagerhäll, Ruuth predikade var sin söndag 
under juli månad. Styrelsen ansökte om bygdemedel för att kunna installera värmepump i Arken. 
Ansökan har glädjande nog beviljats. 

Under året har planering för 50-årsfirande av kyrkornas övertagande av gården 1973 påbörjats och 
fortsätter under 2023. Triathlon kunde genomföras under bra väderförhållanden. En ökning av 
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deltagandet och med ett gott samarbete med byaföreningen i Pengsjö. En önskan om att nästa år 
starta en barnklass framkom. 

Torsdagskvällarna har bjudit på ett omväxlande innehåll. Den 7 juli kl. 18.00 hade Svenska kyrkan ett 
musikkafé med Lars-Erik Åström och Torbjörn Carlsson. Den 14 juli bjöds vi på ett berättarcafé med 
Henrik Bergner. Den 21 juli inbjöd missionskyrkan till en ett musikcafé med systrarna Cecilia 
Strömberg och Margareta Sandman. Den 28 juli inbjöd pingstkyrkan till en kafékväll med temat 
sånger vi minns. Kvällarna är ett trevligt inslag i sommarkvällarna. Årets surströmmingsfest blev 
tyvärr inställd på grund av strömmingsbrist. 

2022 har Pengsjögården haft en något mindre uthyrning än vanligt, men bland annat ett trettiotal 
orienterare från Irland bodde på gården en vecka under en större orienteringstävlingsvecka som 
anordnades i trakterna. Med tacksamhet avslutar vi 2022 och blickar framåt fram emot 2023 med 
förväntan och inspiration. 

 

Avslutning 

Jag hade precis lärt mig skriva 2022 och så gick det och blev 2023, visst kan en fundera på vart tiden 
tar vägen? Men när vi nu skriver 2023 så är det spännande att se tillbaka på det som blev 
Missionskyrkan Vännäs 2022. Vad berättar egentligen en årsberättelse? Jo, men visst är det en 
sammanställning av vad vi faktiskt sysslat med, det är också en del av en beskrivning av vad vi lagt 
våra pengar på. Vi kan i en berättelse beskriva hur vi upplevt saker, hur många som kommit och vad 
som faktiskt har skett. Vi kan uttrycka tacksamhet och drömma vidare. Men det finns en sak vi aldrig 
någonsin kan beskriva i en årsberättelse, eller för den delen ens tro att vi kan sammanfatta. Det jag 
talar om är essensen i allt vi gör, det är i grunden faktiskt svaret på kyrkans varför? För hur sätter du 
svar på hur Gud verkat i och genom människor? Är det genom statistik? Nej. Är det genom hur glada 
barn och vuxna var på gemenskapshelgen? Nej. Är det genom att svara på hur god frukosten var på 
frukostträffarna? Inte det heller. 

Nej vi som kyrka står alltid i Missio Dei, Guds mission, det kanske minst mätbara du vi kan tänka oss. 
Gud verkar konstant i och genom dig och mig, genom alla som kommer på tisdagslunch och varenda 
smulunge. Värdet och betydelsen i det kan aldrig överskattas! 
Så vad vill jag ha sagt med dessa enkla rader? Jo, att det enda vi kan göra när vi ser tillbaka är att le, 
tacka Gud och låta oss på allvar drabbas av den verklighet vi lever i. En verklighet där Gud blev 
människa och ständigt söker oss alla människor. För så sant som det är skrivet, vi är en kyrka som tror 
att mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.  

 
Guds rika välsignelser! 

 
Johan Wikström 
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De olika delarna i församlingens årsberättelse har nedtecknats av 

Anders Nyström: Julspelet och Pengsjögården 

Anja Hänninen: Församlingsföreståndarrådet  

Elin Lagerhäll: Hemgrupper, bibelsamtal 

Hampus Hänninen: Söndagsklubben 

Johan Wikström: Församlingsboken, gudstjänstliv, tisdagslunchen, sommarkvällar, digitala satsningar, 
minnesstund, VER, skolpastor samt avslutning 

Karin Fransson: Kyrkfika  

Kristina Nyström: Alpha och Bönekurs 

Kristin Max, Josefine Weinehall, Jonas Holmberg: Musiklivet 

Lukas Borgemo: Fastighetsunderhåll 

Margareta Vigren: Uthyrning och föräldrafika  

Malin Lagerlöf: Styrelsen, anställda 

Åza Jonsson: Frukostträffar, Stick-/hantverkscafé och grillkväll 

 



 Vännäs Missionsförsamling  Sida:  1(2)

 894000-2739  Resultatrapport  Utskrivet:  23-01-15
 Preliminär  21:56

 Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31  Senaste vernr:  388
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 22-01-01 - 22-12-31

 Perioden  Period fg år  Årsbudget

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3010  KOLLEKT GÅVOR SERVERING  868 634,00  736 678,04  800 000,00
 3012  KOLLEKT MISSION ANDRA LÄNDER  0,00  1 900,00  5 000,00
 3030  KYRKOAVGIFTER  166 740,00  157 295,00  166 800,00
 3040  AUTOGIRO SMK  74 900,00  103 695,00  213 200,00
 3110  SERVERINGAR UTHYRNINGAR  41 540,00  8 760,00  10 000,00
 3221  SKOLPASTOR  98 560,00  98 560,00  100 000,00
 3260  ÖVRIGA INTÄCKTER  1 204,00  0,00  0,00
 3750  FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL  45 950,00  118 900,00  50 000,00
 S:a Nettoomsättning  1 297 528,00  1 225 788,04  1 345 000,00

 Aktiverat arbete för egen räkning
 3810  HYRA UTHYRNINGAR  15 225,00  1 600,00  4 000,00
 3811  TEKNISK UTRUSTNING  0,00  0,00  1 000,00
 3820  HYRA LÄGENHET  52 000,00  44 000,00  48 000,00
 S:a Aktiverat arbete för egen räkning  67 225,00  45 600,00  53 000,00

 Övriga rörelseintäkter
 3910  RÄNTOR  1 033,00  0,00  0,00
 3950  ANSLAG OCH BIDRAG  80 000,00  95 000,00  40 000,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  81 033,00  95 000,00  40 000,00

 S:a Rörelseintäkter mm  1 445 786,00  1 366 388,04  1 438 000,00

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4130  EQUMENIA  -26 550,00  -27 750,00  0,00
 4140  MISSION ANDRA LÄNDER  0,00  0,00  -5 000,00
 4150  AMORTERING LÅN  0,00  0,00  -6 000,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -26 550,00  -27 750,00  -11 000,00

 Bruttovinst  1 419 236,00  1 338 638,04  1 427 000,00

 Övriga externa kostnader
 5210  LÖNER  -687 600,00  -480 000,00  -693 800,00
 5212  SEMESTERLÖNER  -13 680,00  -2 240,00  -8 000,00
 5320  ARBETSG.AVGIFT  -220 337,00  -151 514,00  -230 800,00
 5330  AMF  -8 892,00  -6 269,00  -10 000,00
 5340  PENSIONSAVGIFT  -47 880,00  -34 282,00  -35 000,00
 5360  PERSONALVÅRD  -27 311,00  -2 057,00  -2 000,00
 5710  VATTEN O RENHÅLLNING  -8 252,00  -8 448,00  -8 500,00
 5720  VÄRME  -67 116,00  -96 090,00  -96 000,00
 5730  EL  -40 785,44  -31 142,08  -31 000,00
 5740  FÖRBRUKNINGSMATERIEL  -22 064,00  -9 583,55  -9 000,00
 5745  INVENTARIER  -8 500,00  -16 088,00  -10 000,00
 5750  YTTRE VÅRD O SNÖRÖJNING  -8 575,00  0,00  0,00
 5760  UNDERHÅLL O REPARATIONER KYRKAN  -32 375,50  -196 638,50  -75 000,00
 5770  FÖRSÄKRINGAR  -20 682,00  -20 221,00  -20 500,00
 5790  ÖVRIGT FASTIGHET  -750,00  0,00  0,00
 6100  RESOR  -10 002,00  -1 239,50  -5 000,00
 6210  ANNONSER  -3 140,00  -2 863,00  -4 000,00
 6240  KURSER  -7 789,82  0,00  0,00
 6460  SPECERIER UTHYRNINGAR  -858,92  -3 217,20  -4 000,00
 6461  SPECERIER  -61 770,73  -11 532,72  -20 000,00
 6510  KONTORSMATERIAL  0,00  -774,08  -1 000,00
 6520  KOPIERING  -24 041,00  -28 647,00  -30 000,00
 6670  BÖCKER O SÄNDAREN  -1 413,00  -4 559,00  -5 000,00
 6675  DIVERSE MUSIKMATERIEL  -25 438,00  -1 667,00  -2 000,00
 6800  TELEFON OCH INTERNET  -13 443,00  -9 147,00  -15 000,00
 6850  BLOMMOR GÅVOR  -5 915,00  -3 079,00  -4 000,00
 6860  ÖVRIGA KOSTNADER  -42 238,00  -39 740,40  -32 900,00
 6865  FINANSIELLA KOSTNADER  -8 210,00  -2 880,00  -4 000,00
 6870  ÖVRIG VERKSAMHET  -598,00  -9 204,00  -11 000,00
 S:a Övriga externa kostnader  -1 419 657,41  -1 173 123,03  -1 367 500,00



 Vännäs Missionsförsamling  Sida:  2(2)

 894000-2739  Resultatrapport  Utskrivet:  23-01-15
 Preliminär  21:56

 Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31  Senaste vernr:  388
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 22-01-01 - 22-12-31

 Perioden  Period fg år  Årsbudget
 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -1 446 207,41  -1 200 873,03  -1 378 500,00

 Rörelseresultat före avskrivningar  -421,41  165 515,01  59 500,00

 Rörelseresultat efter avskrivningar  -421,41  165 515,01  59 500,00

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  -421,41  165 515,01  59 500,00

 Resultat från finansiella investeringar
 Resultat från andelar i intresseföretag

 8120  RÄNTEKOSTNADER  -10 764,00  -9 426,00  -9 500,00
 S:a Resultat från andelar i intresseföretag  -10 764,00  -9 426,00  -9 500,00

 S:a Resultat från finansiella investeringar  -10 764,00  -9 426,00  -9 500,00

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  -11 185,41  156 089,01  50 000,00

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  -11 185,41  156 089,01  50 000,00

 Resultat före skatt  -11 185,41  156 089,01  50 000,00

 Beräknat resultat  -11 185,41  156 089,01  50 000,00

 8999  ÅRETS RESULTAT  0,00  -156 089,01  0,00



 Vännäs Missionsförsamling  Sida:  1(1)

 894000-2739  Balansrapport  Utskrivet:  23-01-15
 Preliminär  21:57

 Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31  Senaste vernr:  388
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 22-01-01 - 22-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Immateriella anläggningstillgångar
 1080  ELDSJÄL FONDKONTO  2 526,53  0,00  2 526,53
 1081  NÅGONTING STÖRRE  0,00  -500,00  -500,00
 S:a Immateriella anläggningstillgångar  2 526,53  -500,00  2 026,53

 Materiella anläggningstillgångar
 1200  FASTIGHET NORRLANDSGATAN 11  1 000 000,00  0,00  1 000 000,00
 S:a Materiella anläggningstillgångar  1 000 000,00  0,00  1 000 000,00

 S:a Anläggningstillgångar  1 002 526,53  -500,00  1 002 026,53

 Omsättningstillgångar
 Fordringar

 1511  KUNDFODRAN  226 669,00  -148 088,00  78 581,00
 1630  SKATTEKONTO  1 000,00  0,00  1 000,00
 S:a Fordringar  227 669,00  -148 088,00  79 581,00

 Kassa och bank
 1910  FB BANK  313 323,83  -109 614,25  203 709,58
 1950  E-KAPITALKONTO HB  41 484,00  290 981,00  332 465,00
 1960  FÖRETAGSKONTO FB  60 558,22  19 605,00  80 163,22
 1970  HANDELSBANKEN  6 952,35  9 668,00  16 620,35
 S:a Kassa och bank  422 318,40  210 639,75  632 958,15

 S:a Omsättningstillgångar  649 987,40  62 551,75  712 539,15

 S:A TILLGÅNGAR  1 652 513,93  62 051,75  1 714 565,68

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2030  EGET KAPITAL  -895 604,66  0,00  -895 604,66
 2031  FOND  -200 000,00  0,00  -200 000,00
 S:a Eget kapital  -1 095 604,66  0,00  -1 095 604,66

 Långfristiga skulder
 2350  BANKLÅN HANDELSBANKEN  -366 356,00  8 356,00  -358 000,00
 S:a Långfristiga skulder  -366 356,00  8 356,00  -358 000,00

 Kortfristiga skulder
 2510  SKATTER  1 836,50  -56 360,00  -54 523,50
 2530  UPP.ARBETSG.AVG  3 996,36  0,00  3 996,36
 2710  INTERIMA SKULDER  -34 075,08  -25 233,16  -59 308,24
 2745  RÄNTEFRIA LÅN  -160 000,00  0,00  -160 000,00
 2943  REP.FOND  -2 311,05  0,00  -2 311,05
 S:a Kortfristiga skulder  -190 553,27  -81 593,16  -272 146,43

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -1 652 513,93  -73 237,16  -1 725 751,09

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  -11 185,41  -11 185,41
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