
 

Årsberättelse Missionskyrkan Vännäs 2021  
 

Inledning  
”Din trofasta kärlek aldrig oss lämnar...”. Inledningsvis vill jag lyfta denna sångtext som efter 
denna första strof fortsätter med att visa på varje dags förnyelse och att Gud alltid är oss 
nära. I 2 Kor 12:9 står att det endast är nåden vi behöver och hur Kristi kraft är som starkast 
när vi känner oss som allra svagast. Gud är trofast och det som vi kanske varken ser eller 
förstår kan Gud vända till någonting nytt och fantastiskt.  2021 skulle jag säga var ett år som 
präglades av hopp. Vi startade året med att längta och hoppas efter att kunna ses, finna en 
ny pastor, hoppades att vi skulle få växa/fördjupa vår tro och att vi åter skulle kunna få 
samlas tillsammans i kyrkan. Vi hade även förhoppningar om att finna nya sätt att mötas, 
sprida och visa på Guds kärlek till alla i Vännäs. Nu när vi summerar året kan vi se att vi haft 
ett fantastiskt år på många vis. Vi har fått välkomna vår nya pastor, nya medlemmar, ny 
verksamhet har startat och vi har även sett att många av de mötesplatser vi kunnat hålla i 
har fått ha stor betydelse för oss själva och för många andra. Vi har dock samtidigt utmanats 
på olika sätt och lever i saknad efter personer som lämnat oss.   

Vi har som församling även prövats i tålamod då vi under rätt lång tid befann oss i ovisshet 
om när och hur vi skulle kunna få mötas “på riktigt”. Sakta kunde vi dock under sommaren 
ses en del och under hösten var det mycket som kunde starta igång, nästan som före 
pandemin. Trots att året kantats av smittlägen och olika restriktioner har vi agerat i 
gemenskap och tillsammans stöttat varandra och hjälpts åt att hantera både lokala och 
nationella restriktioner samt bistått varandra i omsorg och bön.  

Så, kanske blev inte 2021 riktigt så som vi hoppades när det inleddes men vi har trots allt fått 
uppleva mycket gott tillsammans, som har fått betyda mycket både för oss i församlingen 
och för andra i och utanför Vännäs.  I vår verksamhet har vår vision - Jesus är världens 
viktigaste person. Han vill vara centrum i livet för var och en. Här finns utrymme för ung och 
gammal. Tillsammans vill vi älska Vännäs. Välkommen hem hit! - varit central och ledande.  

När vi nu tillsammans summerar året som har gått, kan vi göra det med förundran och i 
tacksamhet och samtidigt med en förhoppning om att vi ska få se vad Gud har förberett och 
tänkt för oss i Vännäs det kommande året. 

                   Malin Lagerlöf, ordförande 

Församlingsboken 
En församlingsbok är ett levande dokument, människor kommer till och människor flyttar 
vidare. Vid starten av 2021 hade församlingen 185 medlemmar, vid årets slut bestod 
församlingen av 177 medlemmar. Under 2021 har följande förändringar skett i 
församlingsboken: 

• Hemgångna till Herren: 5 st 

• Utgångna ur församlingen: 8 st 

• Nya medlemmar: 5 st 



 

Styrelse, pastorer och vice församlingsföreståndarråd 
Församlingens styrelse 
Styrelsen har under 2021 haft följande sammansättning; Malin Lagerlöf, ordförande, Nikita 
Eldegyll, vice ordförande, Gun Nygren, kassör, Karin Fransson, Tommy Karlsson och Torbjörn 
Carlsson ordinarie ledamöter samt Ludvig Essebro har varit suppleant. Under året har 
personalutskottet bestått av Malin Lagerlöf, Gun Nygren och Torbjörn Carlsson.   

Styrelsen har under året mötts till 13 sammanträden. I september genomfördes på 
Pengsjögården en ledardag, en uppstartsdag, tillsammans med ungdomsrådet, Vice 
församlingsföreståndarrådet och församlingens pastorer. Styrelsens möten har under året 
delvis varit digitala och delvis hållits i kyrkan.  

Församlingens anställda 
Under 2021 har Johan Wikström och Elin Lagerhäll varit anställda i församlingen. Johan 
Wikström, Församlingsföreståndare och pastor, har arbetat 80% i församlingen och 20% som 
skolpastor på Liljaskolan under hela året. Anställningen som skolpastor finansieras av Vännäs 
Ekumeniska råd. Johan var ensam som anställd under årets första månader, fram tills dess 
att Elin Lagerhäll anställdes som pastor den 3 augusti. Elin har 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 och för Vännäs som kommun under detta år. 

Vice församlingsföreståndarrådet (VFFR) 
VFFR har träffats ett tiotal gånger under 2021. Tillsammans har VFFR samtalat och bett över 
församlingen. Fokus för samtalen har legat på var församlingen är, vilka behov vi i VFFR ser 
och vad som väntar i framtiden.  

Under året har VFFR i församlingsmöten lyft frågor kopplade till hur vi som församling kan 
älska Vännäs och varandra, hur vi visar varandra omsorg och vad vi drömmer om. Vi har 
också i församlingsmöten samtalat om när vi är kyrka, när vi känner att vi är kyrka, vilka 
gåvor vi har som vi kan dela med oss av till andra och hur vi hjälper varandra i funktion.  

 

Samlingar och Gudstjänster 
Gudstjänstliv 
Gudstjänstlivet har under året präglats mycket av den pågående pandemin. Fram t.o.m. juni 
månad hänvisades samtliga gudstjänster till Youtube. Predikanter under denna tid var pastor 
Johan Wikström samt två gästpredikanter. Under våren genomfördes dessutom två digitala 
nattvardssamlingar över teams. Vi fick inse att vi saknade att ses på riktigt men att vi genom 
gåvorna också kunde mötas över nätet. Under juni-månad så lättade restriktionerna och vi 
kunde börja mötas utomhus till gudstjänst. En av dessa firades i kyrkans trädgård, ytterligare 
en trädgårdsgudstjänst firades i Östansjö och vid midsommar genomförde en liten skara en 
pilgrimsvandring från Bjurholm till Lagnäset för att där fira friluftsgudstjänst. Under 
sommaren firades gudstjänst på Pengsjögården tillsammans med Pingstförsamlingen samt 
EFS. 



 

I augusti kom vi äntligen tillbaka på kyrkan igen och har kunnat fira gudstjänst under hösten. 
Vi pastorer har insett att vi inte riktigt är samma gemenskap som innan pandemin och det 
har varit tydligt att många alltjämt hållit sig hemma. Extra glädjande var därför att när vi mot 
slutet av året knöt ihop terminen så var det med glädje vi insåg att vi såg mer barnfamiljer än 
på länge. 

Musiklivet 
Under året då vi kunnat fira gudstjänst på plats i Missionskyrkan är det främst tre 
musikgrupper som ansvarat för musiken. Grupperna har letts av Josefine Weinehall, Kristin 
Max och Jonas Holmberg. Vid ett antal tillfällen har även andra tillfrågats, både 
församlingsmedlemmar och andra vilket varit mycket uppskattat. Under hösten ledde 
Josefine Weinehall med ett antal från Vännäs lovsången under en heldag med Equmenia 
Nord i Piteå. Året avslutades med en musikgudstjänst “Musik i Juletid”. 

Söndagsklubben 
Varje söndag under vår- och höstterminen har Söndagssklubben erbjudits barn från 4 år och 
uppåt. Tidigt under gudstjänsten följer alla barn med två ledare och har en egen gudstjänst 
en trappa ner. Sång och musik, bibelberättelser, lekar, ljuständning, skaparaktiviteter och 
bakning är några av de saker som söndagsklubben innehåller. Undervisning och 
bibelberättelser utgår från ett material som heter Skatten. Det är ett samlingsmaterial från 
EFS pedagogiska med förslag och tips på hur samlingar kan gå till. Det uppskattas av både 
barn och ledare. På grund av pandemin fick vi ställa om verksamheten till digitala samlingar. 
Från slutet på mars och framåt skickade vi ut inspelade samlingar till föräldrar med barn som 
brukar finnas med i söndagsklubben. Samlingarna fortsatte med samma struktur, med 
inspelade videoklipp från söndagsklubbens ledare. Vi bytte ut Skattens bibelberättelser till 
berättelser från Berättelsebibeln. Alla familjer med barn i verksamheten under 2020 fick en 
hemskickad berättelsebibel. På så sätt kan alla som är med på de digitala samlingarna följa 
med i berättelserna i deras egna berättelsebiblar hemifrån.  

Under hösten återgick vi till fysiska samlingar under två veckor när smittspridningen var som 
lägst, men fick återgå till digitala samlingar igen ganska snabbt.  

Antalet barn som är delaktiga i Söndagsklubben varierar kraftigt. Mellan 2 – 10 barn brukar 
vanligtvis vara med. På grund av den nya formen för söndagsklubbens samlingar är det svårt 
att veta hur många barn som har funnits med i arbetet. Ledare som funnits med under året 
är Kristina Nyström, Stina Hägglund, Hampus Jönsson, Stina Wikström, Julia Strömner, Signe 
Jonsson och Nathalie Abrahamsson. Efter sommaren avslutade Kristina Nyström och Stina 
Hägglund sina uppdrag i Söndagsklubben.  

Digitala satsningar 
Under året har pandemin gjort att vi varit tvungna att hitta nya vägar att både nå ut och att 
kunna ses, en av dessa lösningar har blivit digitala plattformar. Förutom det som tidigare 
nämnts, Gudstjänst och nattvardsfiranden, så har vi under året jobbat med kyrkfika via 
zoom, bönekursen via zoom, alpha via zoom samt att församlingsmöten och årsmöte har 
skett via zoom/Teams. Även ett par av våra hemgrupper har under vissa tider setts via zoom. 
Alla dessa satsningar har gjorts möjliga genom att människor ställt sig villiga att pröva nya 
metoder, men också genom att några individer har kommit med sina gåvor och låtit dem 
komma i funktion. 



 

Mötesplatser   
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 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.  Under 2021 var det 
inte möjligt att bjuda in till fysiska frukostträffar på plats och vi valde därför att istället 
genomföra frukostträffarna digitalt.   

20 februari – Vår psykiska hälsa under pandemin   

Den pågående pandemin påverkar oss alla mer eller mindre. När allt ställs på ända blir 
frågan hur vi tar hand om oss själva och vår psykiska hälsa? Åza Jonsson (psykolog och 
psykoterapeut) delade denna morgon med sig av sina bästa råd och tips. Vi fick bland annat 
lära oss mer om hur vi påverkats av den pågående pandemin men också hur vi kan ta hand 
om vår oro, hitta meningsfull sysselsättning och social gemenskap. 

20 mars – När är det vår tur?   

”Är det inte dags snart?” eller ”Ni som är så barnkära, varför har ni inga barn än?” är frågor 
som ofta ställs i all välmening och med ett genuint intresse men som kan orsaka en jobbig 
situation för den som tillfrågas. För, vad gör man när vägen till barn blir lång och snårig? När 
förhoppningar grusas och hjärtat nästan brister? Vad säger man som vän till den drabbade 
och hur kan omgivningen stötta? Elin Wredle delade denna morgon med sig av sin berättelse 
och vi bjöds in att delta i samtal om längtan efter barn.  

17 april – Att skriva för barn   

Elin Johanssons (lärare och författare) första bok, Veckan före barnbidraget, fick mycket 
uppmärksamhet när den kom. Den handlar om ekonomisk utsatthet, ett ämne som inte så 
ofta tas upp i barnlitteratur. Den här morgonen berättade hon om hur det är att skriva 
böcker för barn. Om inspiration och skrivprocess och om olika val som måste göras när en 
bok blir till. Hur tar man upp känsliga ämnen utan att det blir för allvarligt eller tråkigt? Och 
ska man ens göra det? 

13 november – Det vill jag absolut inte, så det borde jag nog   

Denna morgon fick vi ta del av ett samtal där mor och dotter delade sina perspektiv kring 
psykisk ohälsa. Annika Sydberger-Norrman kring hur det är att leva bredvid en närstående 
dotter som kämpar och Johanna Sydberger om den inre kampen för en bättre självkänsla. 
Hösten 2012 stod det klart för Johanna att hon inte ”orkade” längre och hon blev 
sjukskriven. Psykiatrisk vård fanns inte att få. Försäkringskassan avslog ansökan om 
sjukersättning. Men då helt oväntat på ett flyg till Australien dök han med stort ”H” upp. 
Samtidigt som mamma Annika drog nytta av sin erfarenhet som ”byråkrat” och tog upp den 
byråkratiska kampen med både vård och myndigheter. 

Under 2021 pausade vi Stickcaféet under våren men under hösten träffades vi fem gånger. 
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.  



 

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. Under förra året fastställdes att 
det varje vår ska en bönekurs hållas och att varje höst 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.   

Vårens bönekurs hölls online.  Det var två grupper som deltog, varav en hemgrupp. Det är 
fascinerade att känna att Gud inte är beroende av plats utan närvarande också i digital form. 
Deltagare beskrev att de uppmuntrats av gemenskap i bön och att prioritera tid för bön samt 
vuxit i sin relation till Gud.  Under hösten hölls två alphakurser, både en på platsalpha samt 
en onlinekurs. Med stor ödmjukhet till Gud avslutade vi kurserna i slutet av december där vi 
fick lyssna till deltagarnas berättelse om hur de berörts av Guds kärlek och omsorg och mått i 
gott i den gemenskap som funnits i grupperna. Alphateamet har bestått av köksansvariga, 
samtalsledare och förebedjare och vi kan konstatera att förbönen är grunden i allt.   

Hemgrupper 
I vår församling vill vi erbjuda både den stora gemenskapen i gudstjänsten och den lilla 
gemenskapen i en hemgrupp. I hemgruppen ges möjligheten 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. Vår längtan är att varje medlem 
som önskar får en hemgruppstillhörighet. Elin Lagerhäll, pastor kan ge stöd och inspiration 
till de hemgrupper som så önskar och samordnar för att de som önskar en 
hemgruppstillhörighet ska ges den möjligheten. I nuläget finns det sex olika hemgrupper i 
församlingen. Några grupper har mötts under många många år och andra precis börjat. Vissa 
ses hemma hos varandra och andra på kyrkan. Alla grupperna möts regelbundet men med 
olika intervaller, allt ifrån varje vecka till en gång i månaden. I alla våra hemgrupper finns 
också personer som inte är medlemmar i församlingen.  

Sorgegruppen 

Under sex tisdagseftermiddagar i oktober och november samlades en Sorgegrupp i 
Missionskyrkan. En samtalsgrupp för den som förlorat en närstående, där deltagarna 
tillsammans med Carina Carlsson och Elin Lagerhäll delat tankar och erfarenheter om sorg 
och saknad. Ledarna använder ett material som utformats för att under träffarna gå igenom 
sorgeprocessen, bearbeta sin förlust och få verktyg för framtiden. Sorgegruppen har varit en 
återkommande verksamhet i vår församling.    

Bibelsamtal 
I oktober 2021 började pastor Elin bjuda in till Bibelsamtal på torsdagsförmiddagarna. Det 
har i genomsnitt varit åtta deltagare som varje vecka samlats fysiskt på kyrkan för att 
tillsammans läsa Bibeln. Det är en ganska enkel samling där vi möts med varsin kaffekopp, 
läser söndagens bibeltexter och funderar på vad dessa kan och vill säga till oss. Ett tillfälle 
och verktyg för att komma igång ännu mer med bibelläsningen och fördjupa sig men också i 
att lyssna på varandra.  



 

Gemensam minnesstund 
Den 6:e november hölls en gemensam minnesstund i Missionskyrkan för Sven Svensson, 
Bengt Jonsson, Ragnar Carlsson och Harry Vigren. På grund av restriktioner var det inte 
möjligt att bjuda in till minnesstund i samband med deras begravningar. När restriktionerna 
hade lättat och det fanns möjlighet att samlas igen kom cirka 50 personer för att minnas 
våra vänner. 

Julspel 
På grund av pandemin ersattes julspelet 2020 av en stämningsfull och fridfull julbön som 
lades ut digitalt. Med förväntan såg många fram emot att julspelet 2021 skulle kunna 
genomföras som vanligt, med tillägget att alla var tvungna att visa upp ett vaccinationspass 
vid entrèn. Allt var förberett. Scenen bokades och monterades med villiga byggare, 
deltagarna var ivriga att få gå in i sin roll och vara en pusselbit i julspelet, kläder och rekvisita 
kollades, repliker skickades ut och genrepet genomfördes. Förmiddagen efter genrepet 
inkom ett telefonsamtal från en i ensemblen som vaknade med halsont och tagit ett 
snabbtest för covid-19 som gett ett positivt resultat. Efter samråd med Johan och deltagare 
beslöts att det enda vi kunde göra i detta läge var att ställa in. Det kändes väldigt tråkigt att 
behöva ta detta beslut samtidigt som vi inte kunde göra på annat sätt.  

Av kommentarer efteråt har det framkommit att julspelet för många fyller en viktig del av 
var och ens julfirande och att det blev en besvikelse och saknad för många att det blev 
inställt, både bland tilltänkta besökare och i ensemblen. Men vi hoppas och tror att vi får ses 
till ett julspel 2022 istället.  

Tisdagslunchen 
I november startade Missionskyrkans nya verksamhet, tisdagslunchen, igång. Tisdagslunchen 
har som fokus att erbjuda gemenskap, bjuda på god mat och vittna om vår tro. Arbetet har 
finansierats och möjliggjorts av medel vi ansökte om och beviljades genom Equmeniakyrkan. 
Vi har med glädje fått se mellan 15-35 personer varje vecka på lunchen och tacksamheten 
gentemot församlingens engagemang har uttryckts gång på gång. Genom tisdagslunchen har 
vi också lyckats knyta kontakter med medmänniskor med extra stora behov och genom 
pastor kunnat förmedla även ekonomiskt stöd. Till jul slogs påsarna ihop med svenska kyrkan 
och deras årliga jullunch blev ett samarrangemang på Missionskyrkan. Cirka 80 personer 
kom att närvaro över två stycken sittningar, julklappar utdelades och en stor tacksamhet 
över arrangemanget hördes från besökarna, både muntligt på plats och genom uppmuntran 
i dagens ros i Västerbottens-Kuriren. 

Servering 
Serveringen har varit begränsad pga pandemin. Under våren hade vi inga serveringar utan vi 
öppnade försiktigt upp under hösten med mycket enkelt fika. En söndag hade Equmenia 
kyrkkaffe i samband med Smulgudstjänst. 

Föräldrafika 
Eftersom SMUlorna delvis varit digitalt och sedan inte haft så många fysiska träffar så har 
inte heller föräldrafikat varit så omfattande utan endast hållits vid ett fåtal gånger innan jul. 



 

Uthyrningar 
Under detta Corona-år har det varit få uthyrningar. Det har varit fem uthyrningar till 
minnesstunder och innan jul serverade vi julgröt till en bostadsrättsförenings medlemsmöte. 

En trevlig uthyrning och bra samarbete var den jullunch som Svenska Kyrkan hyrde in sig på 
hos oss. De har mångårig erfarenhet av att inbjuda till en ”social jullunch” och ville nu hålla 
till i våra lokaler. Det innebar att vi samarbetade kring detta och det blev två sittningar med 
drygt 40 personer på den första och knappt 40 på den andra. God mat med fin gemenskap! 
Fint samarbete mellan medarbetare i kök och servering. 

Fastighetsunderhåll 
Gångna året har varit innehållsrikt och vi har under större delen av året arbetat med 
renovering av vårt stora kök. Detta startade i början av april och har pågått under hela året. 
Många har varit involverade och det har löpt på bra trots att vi har arbetat med saker som 
kanske ligger utanför vår normala trygghets-zon men när Gud är med och leder går det bra.  
 
Arbetspaketet var i stora drag detta 

• Utrivning av samtliga underskåp och köksö med spisar för att frilägga golv i kök. 
• Utflyttning av maskiner och inredning från diskrum 
• Utrivning av gamla mattor från kök och diskutrymme 
• Spackling och mattläggning i kök och diskutrymme 
• VVS och El installationer 
• Inköp av kök och vitvaror från IKEA  
• Mycket tid på skruvning av lådor och stommar levererade av IKEA 
• Montage köksinredning under många kvällar  
• Sprutmålning av köksluckor  
• Återmontage av diskutrustning 
• Målning av väggar och lister 
• Ombyggnad av serveringsdisk 

 

I april hade vi även en översvämning i källaren beroende på en felande pump i vår pumpgrop 
som tyvärr är en svag punkt i vår dränering. Allt gick mycket bra utan större kostnader, dock 
ett stort tacksägelseämne.  

Cirkulationspumpen till vårt värmesystem byttes under året till en kostnad på ca 10 000kr.Ett 
större läckage genom yttertaket upptäcktes under hösten 2021 och kommer att åtgärdas 
under första halvåret 2022. 

Vi har en del arbeten runt vår entré och tekniska installationer som vi skall ge oss på nu 
under 2022. Men allt känns bra och vi hoppas att vi blir ett bra gäng som arbetar vidare 
kommande utmaningar och framför även ett tack till alla för det som vi har presterat under 
2021. 

 



 

Ekumenik 
VER - Vännäs Ekumeniska Råd 

Vännäs ekumeniska råd är en sammanslutning av alla kristna församlingar i Vännäs. Året har 
varit speciellt, men vi har försökt göra så mycket vi kan. Här ses bl.a. kring den ekumeniska 
böneveckan då vi bjöd in till en bönepromenad med stationer runt i Vännäs med bön för 
skolor, institutioner, handlarna och kyrkorna. 

I somras tog VER ett gemensamt ansvar för att varje veckodag under Juli månad möta upp 
människor som sitter i järnvägsparken och bjuda på kaffe och smörgås. Detta var mycket 
uppskattat och något som de som medverkade fick mersmak av. Under året har även Johan 
Wikström fortsatt som skolpastor på Liljaskolan, ett uppdrag som finansieras av VER. De 
ekumeniska andakterna på äldreboendena kunde genomföras under den tiden på året då 
man kunde vara utomhus, detta var uppskattat och något som var efterlängtat. Vi fick 
dessutom komma till Borgmästargården och ha en andakt i samband med första advent. 
Under sommaren genomfördes ekumeniska gudstjänster på Pengsjögården. 

VER har sammanträtt ungefär en gång i månaden med undantag av sommarmånaderna. 

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. Även 2021 blev ett speciellt år, om än bättre än 2020. 
Nu har eleverna till största del kunnat få sin undervisning på plats på skolan och det är 
verkligen något som glatt de allra flesta av dem. Under året har jag fått ett tätare samarbete 
med elevhälsan, vilket är något som jag uppskattar mycket. Jag märker också alltjämt det 
intresse som finns för tro, både i personliga samtal men kanske allra främst över en 
kaffekopp med flera elever.  

Det är med stor tillförsikt jag, Johan Wikström, ser fram emot ytterligare ett år på Liljaskolan. 

Avlutning 
Att skriva en årsberättelse är ett knivigt uppdrag, för hur sammanfattar man vad en 
församling gjort egentligen? Visst, vi kan sammanfatta att vi haft verksamheter, vi kan också 
med noggrannhet sammanfatta hur många medlemmar som finns i församlingen och för den 
delen bör vi också vara väldigt nitiska i redovisningen av församlingens räkenskaper.  
Men vi kan inte med en årsberättelse sammanfatta vad en verksamhet, en aktivitet eller ett 
enskilt möte betytt in i en specifik persons liv. Vi kan inte med en årsberättelse få tag om det 
värde en jullunch hade för den enskilde, eller vad sorgegruppen inneburit in i den enskildes 
sorgeprocess. All den typen av sammanfattning sker i mellanmänskliga möten i vår 
gemenskap. I mötet med varandra sker delandet av liv på ett sätt där allt vi gör tillsammans 
får liv. Med andra ord kan man säga; En årsberättelse får liv när vi speglar den utifrån oss 
själva och alla de möten vi gjort med varandra och vårt samhälle det senaste året. 
 
”Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd genom Kristus Jesus. Genom honom 
har ni blivit rika på allt, allt slags tal och allt slags kunskap. Ty vittnesbördet om Kristus har 
vunnit sådan fasthet hos er att det inte saknas något i era nådegåvor medan ni väntar på att 



 

vår herre Jesus Kristus skall uppenbaras. Han skall också ge er fasthet ända till slutet, så att 
ni inte kan anklagas på vår herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast, han som har kallat er till 
gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår herre.” 
Första Korinthierbrevet 1:4-9 
 
Precis som Paulus tackar jag Gud för att han fört er och oss samman, jag tackar för den nåd 
som Kristus gett oss och för hur rik Gud gjort oss i allt. Vi är kallade till gemenskap med 
varandra och med Kristus, i den gemenskapen så blir en årsberättelse på samma gång 
livsviktig och oviktigt. Livsviktig i den meningen att den påminner och återberättar för oss 
vad vi gemensamt faktiskt har gjort. Oviktig i den meningen att den i sin rena form inte 
berättar om det viktigaste, om vad som skett i alla människor som faktiskt berörts av det vi 
gemensamt har gjort. Gud är trofast, han har gett oss alla de gåvor vi behöver för att kunna 
utföra hans mission här i Vännäs, just i vår tid. Låt oss alltid genom alla goda verksamheter 
och aktiviteter vi gör, ha ögonen för det verkligt viktiga: Det personliga mötet med Jesus 
Kristus och förkunnelsen av den nåd som han oss gett. 

Stort TACK för allt gott du bidragit med i vår gemenskap det senaste året, kom ihåg allt det 
goda du varit med och odlat utan att det nämns i en årsberättelse. 
 
 

Guds välsignelse dig! 

Johan Wikström 

 

Skribenter 
Församlingens årsberättelse har nedtecknats av ett flertal medlemmar. De olika delarna har 
skrivits av: 

Anders Nyström, Julspel 

Elin Lagerhäll, Bibelsamtal, hemgrupper 

Hampus Hänninen, Söndagsklubben 

Johan Wikström, Församlingsboken, tisdagslunch, gudstjänstliv, digitala satsningar, VER, 
Skolpastor på Liljaskolan, sorgegrupper samt avslutning. 

Karin Fransson, Servering 

Kristin Max, Musiklivet 

Kristina Nyström, Alpha och bönekurs 

Malin Lagerlöf, Inledning, anställda samt styrelsens arbete 

Margareta Vigren, Uthyrning och föräldrafika 

Sture Andersson, Fastighetsunderhåll 

Torbjörn Carlsson, Gemensam minnesstund 

Åza Jonsson, Vice Församlingsföreståndarrådet och mötesplatser 

 


