Verksamhetsberättelse för Suderkyrkan 2012
Följ mig! sa Jesus (Mark 1:17) och allt blev nytt. I den kallelsen föds och förnyas
kyrkan varje dag. Suderkyrkan är del av den nya kyrka i Sverige som kallas
Gemensam Framtid (GF) som vill Följa – Möta – Tjäna – Lära i gemenskapen med
Jesus Kristus. (Se mer:
http://gemensamframtid.se/var-tro/strategisk-plattform-och-vagledandeforhallningssatt/)
Vi vill följa Jesus i varje ny tid. Vi är som kyrka och församlingar sända till det
grannskap och samhälle vi finns i, till världen. Kyrkan, vi – du och jag, är en del av
samhället och vi kan tillsammans göra skillnad för en hel värld! När vi sammanfattar
verksamhetsåret 2012 är det med församlingens syfte som mått:
Suderkyrkans uppgift är att ”göra Kristi evangelium känt, trott och efterföljt i världen” .
Möten, gemenskap och gudstjänster
Året inleddes med nyårsdagens gudstjänst i Baptistkyrkan, som nyårslägret, Elias
Sjöberg och Kerstin Bjärgvide svarade för. På trettondagen var det jul- och
missionsfest i Strandkyrkan, mat och program med indisk smak. Helen Friberg och
Paul Enlund medverkade.
I februari hölls missionshelg med Missionssekreterare Bertil Svensson, i Väte och
Havdhem. I april fick vi ett uppskattat besök av Vasa Gospel, då Fredrik Olsson
predikade. Vi firade pingstdagen och tillblivelsen av den nya kyrkan på Snäckan
tillsammans med övriga Gotlandsförsamlingar i Gemensam Framtid, och med en
friluftsgudstjänst i Burgsvik, vid Karlhäll. I juni firade vi Baptistkyrkans namnbyte till
Korsbykyrkan, ett namn som fått många positiva reaktioner i
bygden. Två sommarkvällar var det program i Strandkyrkan; med biskop SvenBernhard Fast, och musik av Liv Stenström och Andreas Marmbrandt; och med
Annika Östman, vetenskapsreporter på Sveriges Radio, och sång av Christina
Östman. Scoutgudstjänster med scoutinvigning hölls på våren en söndag och på
hösten en torsdag kväll. Det märks att scouterna och deras familjer har svårare att
komma en söndag, medan församlingen är mindre välrepresenterad en torsdag kväll
– ett svårt dilemma. Vi har inbjudit till Stugmöten ett par gånger per termin, ett tillfälle
att mötas samtala och be i mindre grupper, då det ibland varit naturligt att bjuda med
vänner. En glädjande besök av pingstförsamlingen i Hemse fick vi när Miriam Berge
välsignades, med Fredrik Olsson som officiant. Temagudstjänst hade vi tillsammans

med Hajdes i Fröjel, ett berikande möte mellan församling och personal & boende på
Hajdes. Vid Nissevikens ungdomsgård inledde Valborgsmässofirandet våren, med
körsång och vårtal av Fredrik Olsson. Ungdomarna svarade för servering och
korvförsäljning. Delar av sommarverksamheten är knuten till gårdarna Snäckan och
Gustavs, som drivs inom GBMS-samarbetet (Gotlands Baptist- och
Missionsförsamlingar i Samverkan). Fyra ungdomar från vår församlings arbete
deltog i sommarens konfirmationsläger på Snäckan, Gustav Mattson, Arnold Pöppel,
Elin Sedersten och Jenny Wahl. Dopgudstjänst hölls på morgonenden 1 juli. Rut
Stenlund, Anna Ljung och Bimbi Ollberg var ledare för konfirmanderna,
tillsammans med fritidsledarna Elias Bjärgvide, Tobias Norrby, Maja Westerlind,
Madde Wetterlund och Turid Almqvist.
Sudersångarna har sjungit vid flera tillfällen. I maj gavs en uppskattad vårkonsert i
samarbete med Hoburgs och Havdhems kyrkokörer, i Grötlingbo kyrka. Rut Stenlund
har varit ledare, med hjälp av Inger Andersson och Kerstin Bjärgvide. I november fick
vi besök av Diakonia och Zifa – Mikael Eriksson – som förkunnade med afrikansk
sång och dans. Många har bidragit i gudstjänstlivet. Roland Andersson, Sandra
Berge, Öystein Berge, Bengt Bjärgvide, Elias Bjärgvide, Kerstin Bjärgvide, Allan
Båtelsson, Eva Gustafsson, Kjell Larsson, Agneta Lindqvist, Thomas Nilsson, har
svarat för gudstjänstledning och predikan. Gästande talare och sångare har berikat
våra gudstjänster: Orvar Alteryd, Curt Bjerhagen, Henrik Isaksson - student från
Teologiska högskolan Stockholm, Fredrik Olsson, Olle Alkholm, Ola Dorve, Tito
Silva, Folke Jakobsson, Kjell Jonasson, Petter Jacobsson och Bimbi Ollberg.
Statistiken för gudstjänstdeltagande är inte heltäckande, men noterat finns:
Korsbykyrkan, 18 gudstjänster noterade, med 31 deltagare i genomsnitt.
Genomsnittet på ej medlemmar är 13*. (2011: 11 gtj noterade, med 35 deltagare i
genomsnitt. Av dem var i genomsnitt 7 deltagare per söndag ej medlemmar.)
Strandkyrkan, 12 gudstjänster noterade, med 34,5 deltagare i genomsnitt.
Genomsnittet på ej medlemmar är 9*. (2011: 28 gtj noterade, med 30 deltagare i
genomsnitt. Av dem var i genomsnitt 4 deltagare per söndag ej medlemmar.)
* Gudstjänst med Vasa Gospel, temagudstjänst med Hajdes drar upp genomsnittet.
Eftersom inte alla gudstjänster under året är räknade är det svårt att få en rättvis bild
av deltagandet.

Onsdagskafé har som tidigare hållits i Strandkyrkan varannan onsdag . Omkring 20
personer är regelbundna deltagare, varav flertalet ej är församlingsmedlemmar.
Öppen kyrka har det varit den andra onsdagen, en viktig mötesplats, trots den oftast
lilla grupp som deltar. Bibelläsning och Bön, har det varit varannan måndag i
Strandkyrkan. Gemenskapsluncherna i Baptistkyrkan/Korsbykyrkan har återkommit
tre gånger per termin, med 25-60 deltagare, varav flertalet ej är
församlingsmedlemmar. Inger Andersson, Nils-Erik Gustavsson och Viola
Båtelsson har svarat för matlagningen.
Ekumenisk samverkan .
God samverkan råder mellan Suderkyrkan och Havdhems och Hoburgs
kyrkoförsamlingar. Världsböndagen firades med Otendagsbön i Öja Församlingshem.
Sammanlysta passionsadakter hölls under fastan. Påsknattsmässa, Gökotta och
Julotta är gemensamma traditioner. Dessutom firades ekumenisk gudstjänst på
”enhetens söndag”, 14 söndagen efter trefaldighet, och en Alpha-kurs startade
under hösten tillsammans med Hoburgs församling. Dessa tillfällen bidrar väsentligt
till fördjupad gemenskap mellan människorna i våra olika församlingar – känslan av
att vi hör ihop och har ett gemensamt uppdrag i våra bygder. God samverkan finns
också i den medarbetargrupp av anställda inom frikyrkorna som träffas
regelbundet samt i samarbetet kring ungdomsledare på Sudret, med Hemse Pingstoch missionsförsamlingar, Västra Missionsförsamlingen och Mellersta
Baptistförsamlingen (och Öster?). I september anställdes Jesse Ashmen som
ungdomsledare, efter Elias Sjöberg som slutade vid årsskiftet. Jesse har på ett fint
sätt engagerat tonåringarna i By Night på lördagkvällar, varit närvarande på
Högbyskolan och Klinteskolan, deltagit i tonår och ordnat läger för ungdomarna.
Församlingsrådet har till uppgift att samordna omsorgen i församlingen, att bistå
församlingsföreståndaren och tjäna vid nattvarden. En särskild uppgift är att
överlämna julblommor till de äldre. Roland Andersson, Eva Gustavsson, Sylvia
Båtelsen, Viola Båtelsson,
Bengt Bjärgvide samt Rut Stenlund har utgjort församlingsrådet.
Utvecklingsgruppens uppgift är att staka ut väg för församlingens framtid, arbeta
med vision och verksamhetsplan. Fem möten har hållits under året, då vi bland annat
satt samman församlingens hus-grupper och förberett stugmöten, temagudstjänster,
Alpha-kursen, samt inspirationsdagar för församlingsledningen. Roland Andersson,

Inger Andersson, Kerstin Bjärgvide, Stig Hansson, Marina Norrby och Rut Stenlund
har deltagit.
Missionsrådet. Under året har missionsrådet varit med och arrangerat flera större
samlingar. I februari hölls en inspirationshelg tillsammans med Hemse
Missionsförsamling och Västra Missionsförsamlingen. På lördagen samlades vi till
seminarium och middag i Väte, och söndagens gudstjänst var förlagd till
Korsbykyrkan. Talare under helgen var Bertil Svensson, Gemensam Framtid. Senare
under våren påbörjade vi ett arbete med att tillverka förbandslinne av lakan. Under
hösten planerade vi och genomförde en stor satsning igen, denna gång med
Mikael Zifa Eriksson, som höll sång- och dansseminarium, och senare också en
konsert. Denna helg planerades ihop med Diakonia, Vi har genom de här
arrangemangen lyft de internationella frågorna ur flera olika perspektiv under året,
och hoppas det skall bära frukt i ökat engagemang framöver. Till vår egen
missionsinsamling under advents- och jultiden har vi beslutat att från missionskontot
lägga till lika mycket som insamlats. Missionsrådet har bestått av: Inger Andersson,
Eva Gustafsson, Meta Mattsson och Rut Stenlund.
GBMS (Gotlands Baptist- och Missionsförsamlingar i Samverkan). Året har präglats
av övergången till det nya Gemensam Framtid. Två ordförandeträffar har genomförts
där frågan om framtiden för GBMS har diskuterats. Även Vårdklockans Församling
har deltagit. GBMS styrelse kommer efter detta att föreslå årsmötet 2013 att ombilda
GBMS till Gemensam Framtid Gotland. I GBMS regi har ett stort antal aktiviteter
genomförts såsom Pingst på Snäckan, Konfirmationsläger med glädjande många
deltagare, Läsa Mera, Gotlandskonferensen samt ett stort antal programkvällar på
Gustavs och Snäckan.
Suderkyrkans styrelse har under året haft 9 protokollförda möten, samt ett möte utan
protokoll där styrelsens medlemmar delade tankar och visioner för vår församling.
Två församlingsmöten har ägt rum, ett under våren och ett under hösten. Det har gått
ut ett brev till samtliga medlemmar. Förutom det lokala arbetet har styrelsen varit
representerad vid årsmöte för Havdhems Sparbanks Stiftelse, samt vid Leader
Gotlands föreningsstämma. Bland de beslut som fattats under året kan nämnas att
styrelsen beslutat ansluta Strandkyrkan till den fiberledning som ska dras fram i
Burgsvik. Under december månad var vår anställde pastor, Rut Stenlund sjukskriven
och i samband med detta inkom hon med en ansökan om en tids tjänstledighet vilken

beviljades. Styrelsen vill framföra församlingens Tack till Rut för det gångna året och
önska Guds välsignelse över den tid av återhämtning som ligger framför.
Under året har Ranita Gustavsson överlämnat kassaboken till vår nya kassör Roland
Mattsonsom tillsammans med Eva-Pia Mattson skött räkenskaperna. Ett stort Tack till
makarna Mattsson! Styrelsen har bestått av Kerstin Bjärgvide, ordf. Johan
Wessman, v ordf. Allan Båtelsson, sekr. Inger Andersson, Stig Hansson samt
Thomas Nilsson. Suppleanter har varit Jakob Andersson och Kjell Larsson.
Adjungerade har varit kassör Roland Mattson samt en representant från
Ungdomsrådet.
Fastighetskommittén. I kommittén ingår Göte Norrby, Roland Mattsson, Allan
Båtelsson och Arne Båtelsson. Våren 2012 lejde vi Kalle Alström att byta ut namnet
på Baptistkyrkan till Korsbykyrkan. Under sommaren fällde vi flaggstången vid
Strandkyrkan. Flaggstångsfästet målades och vi monterade en ny stång av glasfiber.
Arbetet utfördes av ett antal vuxna karlar några ungdomar och ett förbipasserande
motorcykelgäng. Under hösten fick vi mer problem med den oberäkneliga
pelletsanläggningen vid pastorsbostaden. Det föranledde en flytt av pelletsförrådet
och att pelletssugen ersattes av en skruv. Lördagen den 20 oktober var det full
verksamhet i Havdhem. Från matlagning och måltider i Korsbykyrkan till rensning och
städning av vinden på ladan. Garaget som till hälften stod på Meta Mattssons tomt
revs till grunden och bortforslades. Det kändes som fastighetskommittén hade satt
hela församlingen i arbete och vi vill framföra ett tack till alla som kom och hjälpte till.
Senare revs även grunden av Roland Mattsson. Kommittén har tillsammans med
Nisseviksgruppen även ansökt om bygglov och planerat för utbyggnad av
Nisseviken.
Församlingsboken. Antalet medlemmar var vid årets början 85 st. En medlem har fått
lämna jordelivet och gått till det eviga livet, Herman Larsson. Vi minns hans liv och
gärning med tacksamhet. En medlem, Per Fröjdblom, har begärt förflyttning till annan
församling. Antal medlemmar vid årets slut är 83 st. I samband med
konfirmationshögtiden döptes Gustav Mattsson, Miriam Berge bars fram till
barnvälsignelse i oktober.
Välsignelse
Se på era händer, se beröring och ömhet - Guds egna händer för världen

Se på era fötter, se vägen och riktningen - Guds egna fötter för världen
Se på era hjärtan, se elden och kärleken - Guds eget hjärta för världen
Se korset, se Guds son och vår frälsare - Guds eget kors för världen
Detta är Guds värld, Och vi vill tjäna Gud i den här världen
Må Gud välsigna er, må Gud alltid bevara er
och leda era liv i kärlek.
Amen
Januari 2012
Suderkyrkans styrelse
/ Rut Stenlund
pastor och föreståndare

