ÖSTGÖTAMISSIONEN

Kallelse till
Östgötamissionens årsmöte 2021
via Zoom
Lördagen den 13 mars 2021 kl 15.00

Program
1. Välkommen
2. Årsmötesandakt, Björn Strömvall
3. Sång Björn och Alexandra Strömvall
4. Årsmötesförhandlingar
5. Årsmöteskollekt och sång
6. Avslutning

ÖSTGÖTAMISSIONEN

ÖSTGÖTAMISSIONENS ÅRSMÖTE 2021
Plats: Zoom
Tid: Lördagen 13 mars 2021 15.00
Förslag till dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Val av årsmötesfunktionärer
a) Mötesordföranden
b) Sekreterare
c) Två protokollsjusterare
3. Fastställande av dagordning
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
5. Närvarolista
6. Föredragning av verksamhetsberättelse
7. Föredragning av ekonomisk berättelse
8. Föredragning av revisionsberättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av ordförande på 1 år
13. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter på 1 år
14. Val av lägerkommitté på 1 år
15. Val av ledningsgrupp för ”Älska Östergötland”
16. Val av valberedning på 1 år (avsägelser senast den 30/11)
17. Fastställande av
a) Budget för 2021
b) Verksamhetsplan för 2021
c) Årsmöte 2022 lördagen den 12 mars
18. Motioner
19. Information om läger, tonårsbibelskola mm
20. Övriga ärenden
21. Årsmötet avslutas
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
”Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron, och
hans mantelsläp fyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en med sex
vingar: med två vingar skylde de ansiktet, med två skylde de kroppen och med två
flög de. Och de ropade till varandra: Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela
jorden är full av hans härlighet.” Jes. 6:1-3
”Det år då kung Ussia dog” Jesaja levde i en tid av andligt förfall. Det var också en
tid av förändring och omvälvning i samhället. För många var det också en tid av sorg.
För Jesaja var det sannolikt personlig sorg, då Ussia troligen var hans kusin.
”Det år då corona drabbade världen”, skulle man kunna säga om det gångna året. En
tid som i mycket liknar Jesajas tid. Tider av omvälvning och tider av sorg.
I sådana tider är det viktigt var vi har vårt fokus. ”Jag såg Herren sitta på en hög och
upphöjd tron” Vi behöver på nytt påminna oss om att Herren sitter på tronen om än
jordiska härskare växlar. Även när omständigheterna omkring oss ändras. Han har
makten även när livet är fullt av frustrationer och besvikelser!
När vi nu blickar tillbaka på ännu ett år med Östgötamissionen, konstaterar vi att det
året blev helt annorlunda än vi planerat och tänkt. Ändå tror vi och vet att många
unga under året haft gudsmöten på Östgötagården.
Evangeliska Frikyrkans församlingar i Östergötland utgör EFK Östgötamissionen och
driver tillsammans lägergården, Östgötagården, i Rimforsa.

Styrelse
Ledamöter i styrelsen har varit:
Lars Newman, ordförande, Johanneskyrkan, Linköping
Per Andersson, vice ordförande, Korskyrkan, Norrköping
Jan Persson, kassör, Brokyrkan, Rimforsa
Jan Gustafson, sekreterare, Kisa Frikyrkoförsamling (pastorsrepr. första halvåret)
Eva Johannesson, sekreterare (andra halvåret), Betelförsamlingen Fornåsa
Börje Johansson, Brokyrkan, Rimforsa
Birger Ingberg, Åkerbo Frikyrkoförsamling, Linköping
Henrik Sjöberg Salemförsamlingen Borensberg
Ramona Turesson Kisa Frikyrkoförsamling
Niklas Bjernhagen, Salemförsamlingen, Borensberg (suppleant, pastorsrepr.)
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden, varav 1 via Zoom.

Lägerkommitté
Ledamöter i lägerkommittén har varit:
Sofia Holst, Härnakyrkan, Ljungsbro (smk )
Johanna Elander, Elimförsamlingen, Askeby
Cornelia Newman, Ryttargårdskyrkan, Linköping

Ekonomi
Det har varit ett tufft år ekonomiskt för Östgötamissionen. Läger har fått ställas in
och de flesta gäster till gården har tvingats att boka av på grund av pandemin.
Årets ekonomiska resultat visar ett underskott på drygt 260.000:- kronor!
Det innebär att vi har fått ta av sparat kapital. Även om kapitalet har minskat har vi
en tillräckligt god likviditet för att jobba vidare, vilket framgår av den ekonomiska
redovisningen. Men vi vädjar till församlingarna om extra insatser för att förbättra
ekonomin.

Personal
Ansvaret för köksarbetet har under året skötts av ett köksteam på sju personer, under
ledning av Kerstin Persson. En lösning, som fungerat mycket bra.
Vi har under året haft ett avtal med Härnakyrkan i Ljungsbro, då vi köpt 10 % av
Sofia Holsts tjänst.
Örjan Holmberg har under året varit anställd som vaktmästare på 60 %.
Vi är glada för den lösning vi har fått på personalsituationen och tacksamma till
personalen för deras arbete och helhjärtade insats för Östgötagårdens bästa.

Årsmötet 2020
Årsmötet hölls i Rytargårdskyrkan, Linköping lördagen den 7 mars med ett 30-tal
ombud från östgötaförsamlingarna. Årsmötet inleddes med sång av Eva-Marie
Hultberg, som också höll en andakt.
Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar informerade Emelie Lindé om planerna för
Tonårsbibelskolan. Årsmöteskollekten gick till arbetet med Tonårsbibelskolan.
Vid val av styrelse och övriga funktionärer var det genomgående omval.
Årsmötet beslutade också om att sälja 700 kvadratmeter tomtmark till Daniel och
Lisa Bunne. Det är en hörna av Östgötagårdens marker, som inte utnyttjats.

Liljeholmens Folkhögskola
Östgötamissionen är en av tre huvudmän för Liljeholmens Folkhögskola, som vi
också har ett gott samarbete med. De hyr Rosen av oss för sina elever på terminerna,
vår och höst. Vid större läger har vi bokat in oss på Liljeholmen och en del
församlingar sambokar så att man kan ta vara på serveringen på Liljeholmen. När
Liljeholmen får bokningsförfrågningar om självhushåll hänvisar de till
Östgötagården.

Östgötagården
I början av året avslutades upprustningen av Rosen med bättre isolering i rummen
och en uppfräschning av samtliga ytskikt.
Köket har under året förnyats med två kombiugnar, vilket underlättar
kökspersonalens arbete.
På tomten har det genomförts en röjning av dungen ner mot Liljeholmen.

Läger
Vi har under året anordnat 3 läger. På sportlovet genomfördes ett läger som samlade
ett 50-tal barn. Lägret hölls under vecka 8.
Barnkörlägret i början av juni, blev inställt på grund av covid -19.
Sommarlägret gjordes om till två stycken tvådagarsläger vid månadsskiftet juli –
augusti, med 29 barn på lågstadielägret och 27 barn på mellanstadielägret.

Uthyrningar
På grund av restriktioner angående covid-19 har de flesta tvingats boka av sina
planerade samlingar på Östgötagården. Men under året har ändå 8 församlingar hyrt
gården och vi har haft 8 andra hyresgäster.

Tonårsbibelskola
Inför Tonårsbibelskolan hade Emelie Lindé kontinuerlig kontakt med
Smittskyddsenheten på Region Östergötland och följt Folkhälsomyndighetens
rapporter och uppdateringar av rekommendationer. De gick igenom
Folkhälsomyndighetens riskbedömning och bedömde att det gick att genomföra
Bibelskolan med vissa ändringar. Det blev 30 deltagare från närområdet (högst 2
timmars restid). I ledarteamet ingick 10 ledare. Responsen var överväldigande från
deltagarna: ”God gemenskap. Allt var fantastiskt! Bra lägerväder! Bästa lägret vi
varit på!”

Avslutning
Vi tackar Gud för det år som gått och ber om Guds välsignelse och ledning i arbetet
det nya året. Ett år som börjar med nedstängning av Östgötagården. Ett år med nya
utmaningar, nya frustrationer. Men då vill vi påminna oss om Han som sitter på
tronen. Han är inte bara mäktig och högt upphöjd. ”Släpet på hans mantel uppfyllde
templet” Den evige stiger ned för att vara nära oss.
”Hela jorden är full av hans härlighet!”

Linköping den 11 februari 2021
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Verksamhetsplan
Östgötagården 2021
MÅNAD

DATUM

AKTIVITET

Mars

13 15.00

Årsmöte via Zoom

April

12
21
30-2/5

Arbetsdag
Arbetsdag
Konfaläger 1

Maj

6–9

Konfaläger 2

28 - 30

Barnkörläger åk.1-6

Juli

26-4/8

Tonårsbibelskola

Augusti

5-8

Sommarläger åk.1-6

Oktober

25

Arbetsdag

November

3

Arbetsdag

