
 

Årsberättelse 
Missionskyrkan Vännäs 2020 

 

 

 

 

”Ett annorlunda år i Herrens hand” 

 

 

 



Årsberättelse 2020                                           

2 (14) 
 

 

 

 



Årsberättelse 2020                                           

3 (14) 
 

Inledning  

"Se, jag gör något nytt... (Jes 43:19)" Guds löften är många och omsorgen 

oändlig men vad det nya vi lovats kommer att innehålla vet vi inte förrän 

tiden är inne. Som församling har vi under det senaste året mer än tidigare 

prövats i tålamod och fått leva i ovisshet när det gäller svar om 

morgondagens innehåll. Inledningen av året fylldes av nationella beslut 

gällande handtvätt, nya begränsningar om möten och samlingar, 

avståndstagande, påminnelser om vikten av omsorg om varandra och 

mycket mer - allt orsakat av ett osynligt virus (Covid-19). Som församling 

har vi tillsammans under året hjälpts åt att följa alla lokala och nationella 

restriktioner och bistå varandra med omsorg och bön. 

Men även om mycket har utmanat oss, påverkat oss och inneburit svåra 

beslut samt helt nya ställningstaganden har det samtidigt varit ett år med 

många fantastiska upplevelser och en verksamhet som har nått och givit 

många en doft från himlen. Så även om allt inte alls blev så som vi trodde 

när verksamhetsplanen beslutades på årsmötet senast har vi gjort och fått 

uppleva mycket tillsammans och fått betyda mycket för varandra och andra i 

och utanför Vännäs. I vår verksamhetsberättelse blandas glädje och hopp 

med utmaningar – men i allt som vi står hjälper Herren! Så tillsammans 

summerar vi året och ser tacksamt fram emot kommande år med det nya 

Gud har förberett för oss i Vännäs. 

Lukas Borgemo och Malin Lagerlöf 

Församlingsboken 

Under året har det varit ovanligt få förändringar i församlingsboken.  

Den 19 januari 2020 mottogs Lovisa Askevik som medlem i församlingen. 

Den 14 februari 2020 somnade Siri Karlsson in och flyttade hem till Herren.  

Vid årsskiftet bestod församlingen av 184 medlemmar.   

Johan Wikström 

Anställda 

Daniel Strömner, Johan Wikström och Stina Hägglund har varit anställda i 

församlingen under året. Daniel var anställd som 

Församlingsföreståndare/pastor på heltid men tjänstledig på 50% för 

studier. Under hans ledighet var Stina Hägglund anställd som 

församlingskreatör på 50%. Daniel valde att säga upp sig och avsluta sin 

tjänst under året och arbetade sin sista dag den 31/8. 

Johan Wikström, pastor, har arbetat 80% i församlingen och 20% som 

Skolpastor på Liljasskolan under året, ett uppdrag som finansieras av 

Vännäs Ekumeniska råd. Sedan 1/9 är Johan anställd som 

Församlingsföreståndare och pastor. Vi är tacksamma för det arbete som 

våra anställda bidragit med för oss i församlingen och för Vännäs som 

kommun under detta år.  

Malin Lagerlöf 
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Styrelsen 

Styrelsen inledde 2020 med följande sammansättning; Lukas Borgemo, 

ordförande, Gun Nygren, kassör, Andreas Max, Malin Lagerlöf, Margareta 

Vigren, Karin Fransson och Tommy Karlsson som ordinarie ledamöter samt 

Nikita Eldegyll, suppleant. Under året förändrades sammansättningen 

eftersom Lukas och Andreas pga personliga skäl valde att avsluta sina 

uppdrag i förtid och Torbjörn Carlsson invaldes på en vakant plats. 

Styrelsen har under året mötts till 16 sammanträden, där många av 

samlingarna varit digitala på grund av smittläget i samhället. 

Malin Lagerlöf 

Vice församlingsföreståndarrådet 

Vi har träffats ungefär var tredje månad i kyrkan under 2020. Tillsammans 

har vi samtalat och bett över församlingen. Fokus har legat på var 

församlingen är, vilka behov vi ser och vad som väntar i framtiden. 

Anja Hänninen 

Verksamhetsplan 2020 

I vår vision uttrycker vi att vi med Jesus i centrum ska ge utrymme för var 

och en oavsett ålder. Vi har drömmar och vi vill växa i vår tro och som 

församling och tillsammans vill vi älska Vännäs. I vår verksamhetsplan 

beskriver vi hur vi under det kommande året tänker att vi ska göra för att 

komma närmare målet i vår vision. Under 2020 var planeringen ”som 

vanligt” när besluten fattades men därefter gavs vi nya förutsättningar för 

allt vårt arbete. Många av de tankar som låg till grund för 

verksamhetsplanen 2020 finns fortfarande kvar och inväntar rätt tillfälle 

medan andra aktiviteter som bönepromenader och omsorg verkligen givits 

utrymme i vår vardag. Kärleken är central, säger vi i vår plan och det har 

den även varit under detta år även om kärleken fått visa sig i andra och 

delvis nya former. 

Styrelsen har under året haft med verksamhetsplanen som en punkt på 

varje styrelsemöte, reflekterat och samtalat utifrån den och innehållet har 

varit ledande för de beslut som fattats. Detta eftersom allt arbete utgår från 

verksamhetsplanen. Om vi alla var och en bär bönen om att älska Vännäs i 

vårt inre kan vi bara ana, men styrelsens och församlingsledningens 

uppfattning är att så är fallet. Gudstjänsternas teman har utgått från vår 

vilja att älska Vännäs och arbetet med att stötta varandra i våra uppdrag 

pågår men behöver ständigt formas och utvecklas samt fördjupas.   

Under året har vår pastor Johan Wikström fortsatt att verka som mental 

tränare i Vännäs HC. Samtalsstöd, själavård och mental träning är några av 

de saker som står på agendan när Johan är på ishallen. Några 

föräldraföreläsningar hann vi genomföra under våren, dock stoppades 

flertalet av restriktioner pga covid-19. Detta har dock inte minskat vår vilja 
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och även våra försök att fortsätta finnas för barn och familjer i Vännäs, tvärt 

om så ser vi att behoven ökar och att vi som församling behövs på olika sätt. 

Inför 2021 kommer vi att fortsätta stötta varandra i omsorg, finnas till för 

varandra och andra i Vännäs med omnejd samt tillsammans med rimliga 

och lagom höga målsättningar finnas redo för att bistå i de utmaningar en 

pandemi ger liksom det som kommer därefter. 

               Johan Wikström och Malin Lagerlöf 

Gudstjänster 

Under året har vi primärt firat två olika typer av gudstjänster. Dels fysiska 

på plats i kyrkan samt digitala på Youtube. Vi har under året haft fyra olika 

teman där vi mer koncentrerat talat om ekonomi, guds storhet, kvinnor i 

bibeln samt möjligheterna som öppnats till följd av pandemin. Från påsk har 

vi till följd av Covid-19 restriktioner inte firat gudstjänst fysiskt på kyrkan, 

istället har vi firat gudstjänst tillsammans men på var sin plats med stöd av 

inspelning på youtube. I genomsnitt har varje digital gudstjänst nått ett stort 

antal individer, nämligen ca 220 personer per vecka. Under hösten var 

längtan stor och vi prövade att under två söndagar fira gudstjänst 

tillsammans i kyrkan innan vi återigen fick övergå till digitala gudstjänster. 

 Johan Wikström 

Musiklivet i församlingen  

Under den del av året vi firade 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. Grupperna har träffats 

under veckorna samt inför gudstjänsterna för övning av lovsånger och 

psalmer. Under hösten ordnades, för de som ingår i dessa team några träffar 

med bön och lovsång för att fortsätta lovsjunga tillsammans. Detta 

avslutades när gudstjänster under en kortare period åter var möjligt att 

genomföra på plats på söndagarna.  

Kristin Max 

Söndagssklubben 

Varje söndag under vår- och höstterminen har Söndagssklubben erbjudits 

barn från 4 år och uppåt. Tidigt under gudstjänsten följer alla barn med två 

ledare till 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 med pedagogiska 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 

av mars och framåt skickade vi ut inspelade samlingar till de föräldrar och 

barn som brukar finnas med i Söndagsklubben. Samlingarna fortsatte med 

samma struktur men med inspelade videoklipp från söndagsklubbens 
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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 Söndagssklubben 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. 

Hampus Jönsson 

Servering 

Vi har under året varit 19 personer i 6 serveringsgrupper och under 

vårterminen var Apg29 pijonjärteamet ansvariga för ytterligare en grupp. Vi 

fick däremot inte vara aktiva vid så många serveringstillfällen innan 

pandemin slog till och verksamheter sattes på paus. Innan vi på grund av 

pandemin tog paus hade vi Smulgudstjänst där Equmenia ansvarade för 

serveringen. 

Karin Fransson 

Restriktionerna under 2020 innebar att Smulorna inte kunnat genomföras 

”som vanligt”. Deltagarna hann öva vid 5 tillfällen i början av året med 

träffar på kyrkan och med tillhörande föräldrafika. I och med att 

restriktioner för sammankomster infördes så gick de över till mer digitala 

övningar. Det fick till konsekvens att även föräldrafikat drogs in.    

     Margareta Vigren 

Kyrkfika på zoom 

Under hösten började vi att träffas till kyrkfika via den digitala plattformen 

zoom. Här har vi samlats som om vi satt på kyrkfika i kyrkan för att fika 

tillsammans och tala om det som ligger på hjärtat. 

Johan Wikström 

APG29 Pionjär 

Under vårterminen fick vår församling glädjen att ta emot ett team från 

Karlskoga folkhögskola och Apg29 Pionjär bestående av Hans Eriksson från 

Tumba, Alfred Kjellberg från Göteborg, Wilma Oscarsson från Kumla och 

Fah Srimalee från Thailand. De hade under höstterminen varit ute på 
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Apg29-skolor i Thailand och Spanien och fortsatte under våren hos oss. 

Teamet bodde i kyrkans lägenhet och hjälpte till i flera av de befintliga 

verksamheterna. De försökte också möta nya människor genom utåtriktad 

verksamhet, stötta upp församlingen i bön och i omsorg möta olika behov i 

corona-tid. Vi tackar Gud för alla fyra och för det de fick betyda för vårt 

arbete och vårt samhälle. 

Daniel Strömner 

Bönepromenader 

Under hela våren företogs bönepromenader i byarna kring Vännäs under 

ledning av våra pionjärer (Apg29 Pionjär). Under ca en timme varje onsdag 

promenerades det under samtal eller tystnad med stopp på nyckelplatser 

såsom skolor, missionshus och kommunhus för gemensam bön. Antalet 

deltagare varierade mellan två (2) och sex (6). Möjlighet fanns även att delta 

hemifrån. Exempel på platser för dessa bönepromenader är Brån, Pengfors 

och Hjoggsjö. 

Hans Eriksson 

Bön på Zoom 

Under hösten började vi att hålla gemensam bön varje onsdag klockan 19.00 

via den digitala plattformen zoom. Bönen har utformats utifrån att vi ber 

först för oss själva, sen för Vännäs och slutligen för världen. Uppslutningen 

har inte varit jättestor men jag tror att jag talar för alla som varit med när 

jag säger att jag uppskattat det mycket. 

Johan Wikström 

Alpha- och bönekurs 

Alphakurs 
Alpha är en grundkurs i kristen tro som vi i församlingen inbjudit alla 

intresserade till, både i och utanför församlingen, under många år. Vårens 

kurs riktades i första hand till församlingsmedlemmar med syfte att ge 

församlingsmedlemmar möjlighet att bli tryggare i sin tro, få formulera sin 

tro med andra och ta del av andras sätt att formulera sin tro. Tanken var 

även att ge möjlighet till att få lära känna fler medlemmar i församlingen och 

att själv få uppleva vad Alpha är för att lättare kunna bjuda med vänner till 

kommande Alphakurser.  

Det gav ett stort gensvar och kursen hade drygt 30 deltagare. 

Utvärderingarna visade att kursen upplevts värdefull för att det gavs 

möjlighet att få lyssna till andras tankar kring tro och att få dela tro och att 

det var givande att få mötas i grupper med olika åldrar. Flera uttryckte en 

vilja att få finnas med i en böne- och gemenskapsgrupp efter Alphas slut. 

Det har inneburit två nya gemenskapsgrupper. Kursens avslutande 

kurstillfälle genomfördes i september då det inte var möjligt att genomföra 

som planerat i mars, på grund av rådande coronarestriktioner.  
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Inspiration 
Vi i alphateamet har under hösten haft ett inspirationstillfälle tillsammans 

under ledning av Anders Nordström, Karlstad. I den församlingen är Alpha 

en av grundpelarna i församlingens evangelisationsarbete och vi fick ta del 

av många lärdomar från deras arbete. Deras församling har genom ett 

kontinuerligt arbete med Alpha fått uppleva en stark församlingstillväxt 

under de sista 25 åren.  

Böne- och alphakurs 
Inför kommande år är tanken att det årligen ska kunna ges en bönekurs på 

våren och en alphakurs på hösten. Vår bön är att det ska bli känt för alla så 

att den som vill veta mer om kristen tro vet när det kommer vara möjligt att 

gå en alphakurs på Missionskyrkan. På motsvarande sätt ska alla veta att 

det finns en bönekurs att gå själv, tillsammans med vänner eller med 

gemenskapsgruppen under våren.   

Kristina Nyström 

 

Hemgrupper 

Nysatsning på hemgrupper 
Under hösten 2020 togs ett omtag i församlingens hemgruppsarbete, några 

hemgrupper stod kvar sedan tidigare medan några nya kom till. De nya som 

kom till följde också en uttalad tanke om att skapa överbryggningar mellan 

olika generationer. Just detta har vi som församling flera gånger pekat ut 

som en nyckel för en växande gemenskap. De olika hemgruppernas arbete 

sammanfattas i korthet nedan. 

Johan Wikström 

Berättelser från hemgrupper 
Vi har mötts en gång i månaden, på söndagskvällar, förutom 

sommaruppehåll i juli. Vi har träffats i hemmen, på kyrkan och via 

telefonmöten. När vi träffats i hemmen har vi inlett våra träffar med ett 

enkelt fika, medan vi i våra telefonmöten haft en inledande runda när vi 

berättat för varandra hur vårt nuläge är. Därefter läser vi gemensamt, 

samtalar kring det vi läst och ber tillsammans. Under året har vi läst 

"Markus runt på 90 dagar".  

Läsningen har inspirerat oss till intressanta och givande samtal som gjort att 

vi sett fram emot våra träffar. Vi är tacksamma för möjligheten att få dela 

livet med de vardagsbekymmer och glädjeämnen som finns och ber 

tillsammans för det som är aktuellt i gruppen, församlingen och i Vännäs. 

Inför 2021 ber vi för att vi som grupp ska få lära känna Jesus än mer och 

välkomna fler som önskar finnas med i vår gemenskapsgrupp.  

Anders och Kristina Nyström  
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Vi började träffas under hösten en gång i veckan på kyrkan och under 

senare delen av hösten via zoom. Tid för bön och fördjupande av tron har 

varit viktigt under samlingarna. Under hösten läste vi Efesierbrevet och har 

utmanat varandra i de tankar som kommit upp. 

Anja Hänninen 

Vår hemgrupp startade upp i slutet av höstterminen och planen är att ses 

varannan söndag kväll. Vi hann bara träffas fysiskt en gång innan vi 

övergick till att träffas via Zoom. Såhär inledningsvis har vi försökt hitta 

former för hur våra träffar ska se ut. Det har känts gott att få börja lära 

känna varandra och be tillsammans.  

Åza och Erland Jonsson 

Under året har restriktionerna gjort att Hjåggsjögruppen inte kunnat träffas i 

den utsträckning som vi varit vana vid, även gruppens enskilda krafter har 

trutit. Under hösten gjorde vi dock ett par försök till att ses på kyrkan. 

Första gången var Johan Wikström med och vi firade nattvard tillsammans.  

Birgit Kvist 

Vi är sju personer som träffats 10 gånger under 2020 för gemenskap, samtal 

om vår studiebok och bön. Vi har oftast träffats i Missionskyrkans 

samtalsrum. Träffarna ger oss en plats att prata om vår tro och också att 

inspirera varandra att tala om eller visa andra om tron. Extra fint var den 

gång vi träffades i Lagnäset vid Öreälven i Bjurholm och våren fyllde våra 

sinnen med hopp och glädje. Något att dela med sig av! 

Under våren läste vi Arvid Nyströms bok: Vägskäl. En bok som verkligen 

berörde oss och gav många intressanta diskussioner och funderingar. 

Rekommenderas verkligen till andra gemenskapsgrupper! Nu läser vi: Möten 

som berör, en guide till Lukasevangeliet av Britta Hermansson. Intressant 

att ta utgångspunkt i Lukasevangeliet (som praktiskt nog finns med i boken). 

Vi tycker den kräver lite mer av oss som läsare men också bra och med 

frågor att diskutera kring. 

En utmaning har varit hur vi behåller gemenskapen församlingen ger oss, 

när kyrkan är coronastängd. Gruppen har känts extra viktig. Vi har nog alla 

prioriterat gruppens möten extra mycket. En gång avslutade vi träffen med 

att fira nattvard tillsammans. Så fint att också få den gemenskapen. I och 

med de hårdare restriktionerna i november valde vi att ställa in kommande 

träffar. Bönegemenskapsgruppen har blivit allt mer viktig för oss, och sorgen 

att inte kunna träffas är stor. Inför detta år önskar vi att vi kan återuppta 

våra möten, på ”riktigt” eller via internet. SMS-gruppen är en viktig 

kontaktmöjlighet för oss. När någon nära blir sjuk eller annat tynger våra 

sinnen känns det gott att kunna be om förbön och känna stöd och också 

kunna dela med sig om bönesvar. 

Gudrun Sandberg, Kerstin Eliasson, Kaj och Malin Hänninen, Marina och Sven Ederlöf,  

genom Åsa Wikström Svensson. 
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Mötesplatser  

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.  

Under våren 2020 var två frukostträffar inplanerade. En genomfördes i 

februari medan den i april ställdes in med tanken att kunna genomföras 

under hösten men inte heller då blev det möjligt. 

15 februari – Ett surrogatbarn berättar.  

Margareta Burman, fil. lic. lärare och författare berättade utifrån sin 

memoarsvit Min beskärda del och Av fröjd och smärta ett autentiskt fall från 

30-talet där en respekterad borgarfamilj i Örnsköldsvik övertalade sin piga 

att föda dem ett barn, ett s.k. altruistiskt surrogatmödraskap. Det var 

surrogatbarnet själv som berättar sin historia byggd på samtida dokument, 

brev och journaler. Framställningen blev ett viktigt inlägg i dagens debatt om 

surrogatmödraskap. 

Vi är tacksamma för de berättelser som besökare har gett om att 

mötesplatserna är viktiga för dem och att de längtar efter dem och att själv 

få komma med. Vår bön 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 besökare. 

Kristina Nyström 

Stickcafé 
Vi har haft stickcafé andra tisdagen varje månad. Vi träffas på kyrkan för 

handarbete och fika. De tre första träffarna var som vanligt på plats i kyrkan 

men sen fick vi ställa om, först med enklare fika men sista träffen på våren 

blev digital. Under hösten träffades vi på plats men fick i slutet mötas 

digitalt. Det har varit en varierande mängd deltagare, men det gläder oss att 

vi får möta både nya människor och ”gamla” medlemmar. 

 Stina Wikström 

Tipspromenad 
Som coronasäker verksamhet anordnades under fem veckor i april och maj, 

tipspromenader för allmänheten längs med älven i både Vännäs och 

Vännäsby. Våra pionjärer ansvarade för tillverkning och uppsättning. 

Möjlighet fanns att vinna presentkort från lokala handlare och de ämnen 

som berördes var fågelarter, poesi i barnböcker, blomsorter och 

kändishybrider. 

Hans Eriksson 
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Föräldraföreläsningar 
Under våren planerades en serie föreläsningar som riktade sig till föräldrar 

och andra som har kontakt med barn. Föreläsningarna innehöll fyra olika 

ämnesområden med fyra olika föreläsare.  

De fyra kvällarna som planerades var: 

• Kampen om en god självbild - Stina Hägglund, Församlingskreatör och 

föreläsare 

• Föräldraskap och idrott - Erik Åström, Klubbdirektör 

• Ett hållbart liv på 40 minuter - Elina Sundholm, Leg Psykolog 

• Plugga stenhårt eller vara rolig - Katarina Kärnebo, Universitetslektor 

Tyvärr kunde enbart två av dessa föreläsningar arrangeras, de övriga fick 

ställas in till följd av restriktionerna. De två kvällar som genomfördes var 

uppskattade och visade sig peka på ett behov. 

Johan Wikström 

Julspel i nytt format 

Tanken att kunna genomföra julspel även 2020 levde länge. Att genomföra 

det på traditionellt sätt, visade sig snabbt vara omöjligt. Men länge verkade 

det som att det skulle vara möjligt att göra en inspelning av julspelet som 

skulle kunna visas på julafton kl. 11. Den stora skillnaden skulle vara att 

inspelningen gjordes utan publik. Det fanns ett arbetslag som påbörjade 

planeringen av inspelningen. Men under tiden blev restriktionerna ändrade 

och vi insåg att det inte längre var möjligt att genomföra en sådan 

inspelning. Det kändes tråkigt, men som det enda möjliga.  

Istället föddes då idén att kunna ge en julbön, en julhälsning, från vår 

församling till alla i Vännäs. Så blev det också. Solgun Jakobsson upplät sin 

stuga för inspelning. Elin Westermark och Julia Strömner julpyntade 

stugan. Ludvig Essebro och Johan Wikström stod för ljud och bild. För sång 

och musik stod Eva-Stina Andersson och David Nestander, Barbro 

Jakobsson läste julevangeliet och vår pastor Johan Wikström stod för en 

betraktelse och bön. Ett mycket gott alternativ till julspelet, som också 

tydligt visade på julens budskap och förhoppningsvis blev till välsignelse för 

en stor skara.  

Anders Nyström 

Byggnads- och fastighetsråd 

Under året som gått har inte byggnads- och fastighetsrådets områden varit i 

prioritet utan begränsats på grund av Covid-19. Under de första månaderna 

uppdaterades lokalerna med förbättrad belysning på initiativ av Gunilla 

Melin. Vi kan glädjas åt detta då det fått lysa i fönstren trots att många 

upplevt en mörk period. Vi hoppas att våra lokaler kan få tjäna sitt syfte och 

fyllas av liv under kommande år. 
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Ett nytt ljud- och bildsystem är under konstruktion i serveringslokalen och 

ett antal aktiviteter som vi hade tänkt påbörja avvaktas det lite med men 

kommer att genomföras längre fram.  

Julia Strömner och Sture Andersson 

Uthyrning av lokaler 

I början av året så var det bra med bokningar av våra lokaler. Fram till 

mitten av mars så hade vi 4-5 tillfällen med grupper, antingen bara med fika 

eller med fika och lunch. Sen var det också några föreningar och 

privatpersoner som hyrde för egna arrangemang (årsmöten, dop eller 

skolavslutning). Med de utökade restriktioner för folk att samlas så har 

hösten varit ”look down”, eller med andra ord, inga uthyrningar alls! 

     Margareta Vigren  

Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) 

2020 var ett annorlunda år. RPG:s styrelse träffades ett par gånger under 

början av året och årsmöte hölls den 4 februari i Missionskyrkan med Erling 

Olmosse som ordförande. Medverkade då gjorde även pastor Johan 

Wikström med en andakt. Hur framtiden ser ut för RPG är svår att säga 

idag. Men då vi möttes den 10 mars på Johanneskyrkan samlades 26 

personer under en fin stund tillsammans med komminister Håkan Holmlund 

från Umeå. Från och med april månad har vi inte haft några samlingar och 

när vi ska kunna samlas igen är tyvärr ovisst.  

   Gull-Britt Andersson  

Vännäs Ekumeniska Råd (VER) 

Vännäs ekumeniska råd är en sammanslutning av alla kristna församlingar i 

Vännäs. Vi började året som vanligt med ekumenisk bönevecka som 

avslutades med stor gudstjänst i Vännäs kyrka där Daniel Strömner 

predikade.  

Under året har verksamheten självklart påverkats av pandemin. På grund av 

pandemin har vi försökt finna nya vägar att finnas för Vännäs och stötta där 

behov finns. Under ett par veckor under våren bjöd vi på kaffe och samtal 

utanför ICA i Vännäs, något som vi uppfattade som mycket uppskattat. 

Under året har även Johan Wikström fortsatt som skolpastor på Liljaskolan, 

ett uppdrag som finansieras av VER. Men givetvis har även saker fått 

förändras under året. Tyvärr har vi exempelvis inte kunnat genomföra de 

ekumeniska andakterna på äldreboendena i den utsträckning som vi önskat. 

Under sommaren gjorde vi ekumeniska gudstjänster online istället för de 

gemensamma som firas på Pengsjögården. 

VER har sammanträtt ungefär en gång i månaden med undantag av 

sommarmånaderna.  

Johan Wikström 
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Skolpastor på Liljaskolan 

Att vara skolpastor på Liljaskolan är en sådan stor nåd och lyx! 

Det är ett speciellt år jag lägger till böckerna, ett år då elevernas trygghet på 

skolan skakats mer än någonsin. När skolan kom att stängas ned i mitten av 

vårterminen var det många frågor och oroligheter. Att i den här tiden få 

finnas till för ett antal elever som hade extra stora utmaningar kändes 

mycket bra. Jag fortsatte under vårterminen med några av de stadiga 

själavårdssamtal som jag inlett med några elever, mestadels nu då via 

digitala vägar. När hösten började så infann sig nästa osäkerhet, kommer 

man kunna hålla öppet? Kommer allt att kunna funka som vanligt? Höstens 

stängning kom inte att bli lika definitiv som vårens, istället kom utbildning 

att utföras både på plats och på distans. Det är med stor glädje och 

framförsikt jag nu går in i ett nytt år och vi hoppas på en snabb förändring 

av pandemiläget. 

Johan Wikström 

Avslutning 

Vi lägger ett annorlunda, speciellt och på många vis utmanande år till 

handlingarna. Jag minns frustrationen inom församlingen som ledde till 

uttalanden i stil med “finns det ens en församling kvar?”. Det är en befogad 

fråga, en fråga som visar på en sorg och en fråga som på alla vis behöver tas 

på allvar. Mitt svar är ett självklart JA! Och när jag läser årsberättelsen för 

vår församling så ser jag och vill jag ge er alla ett än tydligare svar på frågan: 

Ja, det finns i allra högsta grad en församling kvar!  

Jag tänker att den frågan som kan vara än viktigare att ställa egentligen är: 

Vad är en församling? Är en församling detsamma som en grupp människor 

som samlas varje söndag förmiddag i en angiven lokal? Om det skulle vara 

så, då vore vi inte mycket till församling just nu. Men om svaret istället är 

att en församling är en grupp människor som längtar efter att följa och tjäna 

Jesus genom att bl.a; be och arbeta för vår plats och samhälle, upprätthålla 

gemenskap genom smågruppsarbete, jobba för att barn o unga ska få höra 

om Jesus, aktivt arbeta för att sprida evangelium genom undervisning och i 

den mån det går också fysiskt ses för att bygga gemenskap och tro. Då är vi i 

allra högsta grad en församling. Och frågar du mig, så är detta en bra 

definition på att vara församling. Men jag längtar också, tro mig, jag längtar 

så jag går åt, till den dagen då vi återigen gemensamt kan fira gudstjänst på 

plats igen. Men bara för att saker inte sker som vi är vana, innebär inte det 

att församlingen inte finns eller utför sitt uppdrag. 

I grunden vet vi det här, men jag vill ändå påminna dig: Jesus kallade oss 

primärt inte till att bygga kyrkolokaler och att ses till gudstjänst, han kallade 

oss främst till att gå ut och göra hela världen till lärjungar. Där är 

gudstjänsten absolut ett viktigt verktyg, men min erfarenhet är att det är 

långt ifrån det effektivaste verktyget. Inga restriktioner i världen kan hindra 

oss, varken dig eller mig, från att sprida evangelium till en medmänniska.  
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Slutligen 
Jag ser tillbaka på 2020 med tacksamhet, ännu mer när jag läser den här 

årsberättelsen. 

Tack gode Gud för Missionskyrkan Vännäs, och måtte han öppna våra ögon 

så att vi kan se och förstå allt gott som vi gemensamt får göra in i vår tid. 

Johan Wikström, Pastor och Föreståndare 

 


