Verksamhetsberättelse för Suderkyrkan 2010
”Blott en dag, ett ögonblick i sänder…
Så är det återigen dags att summera ett år. 365 dagar fyllda av olika upplevelser, tankar och
känslor. Vi kan se hur Gud, vår Far har varit med och styrt våra steg. Men när vi sen vänder
blicken framåt och planerar för en framtid så kan vi dock bara ta ett ögonblick i sänder.
Som vanligt har Suderkyrkan erbjudit många tillfällen för möten, gemenskap och
Gudstjänster. Här följer ett litet urval. På trettondagen hölls fest med god samvaro och dans
kring granen. Under böneveckan för Kristen enhet samarbetade vi med Havdhems och
Hoburgs församlingar, med medverkan av både Ulf E J Olsson och Inger Ekvall.
Under våren provade vi att ha bibelsamtal några lördagseftermiddagar under rubrik:
”Bibelsamtal med Otendag”. En lördag i april vårstädades våra lokaler, och dagen avslutades
med gemensam måltid i Baptistkyrkan.
På Kristi himmelfärdsdag hade vi en bussutflykt då Allan Båtelsson rattade bussen mot norra
Gotland. Bl.a. besöktes betongkonstnären Stina Lindholm, samt Stafva Gård.
Under sommarens konfirmationsläger på Snäckan hade vi glädjen att få stödja sex ungdomar
från sudret, såväl ekonomiskt som genom våra förböner.
I början av sommaren medverkade vår gemensamma ungdomsledare, Simon Sjöberg vid en
Gudstjänst i strandkyrkan. Vid två samlingar stod musiken i centrum. Dels en kväll i
strandkyrkan då Axel Bjärgvide och Susanne Björkegren bjöd på sång och musik, dels en
ekumenisk förmiddagsgudstjänst i Eke kyrka där Christina Östman sjöng. Walter Wiklund
predikade, och kyrkkaffe serverades i baptistkyrkan, där vi också fick framföra församlingens
tack till Folke Pettersson som därmed slutade sin vakanstjänst. Att servera kyrkkaffe på
Burgsviks marknad har numera blivit en tradition, och vi fanns där i såväl gassande sol som
hällande regn. En sommarkväll fick vi lyssna till Mikael Lindholm i Strandkyrkan. Vid flera
tillfällen under året har vi inbjudit till samtalsgudstjänst, där alla fått vara delaktiga i samtal
om olika frågeställningar.
Med viss stolthet kan vi notera att det i församlingen växt fram ett lovsångsteam bestående
av bl.a. Sandra Berge, Jonny Österlund och Jakob Andersson.
I våra samfund pågår en process som förhoppningsvis resulterar i ett gemensamt samfund.
Med anledning av detta har vi haft två samtalskvällar för att kunna lämna synpunkter på det
remissförslag som lagts fram.
Till våra mer återkommande verksamheter hör Bibelläsning och Bön samt Onsdagscafé i
Strandkyrkan och Gemenskapsluncher i Baptistkyrkan, med en ihärdig kock, Nils‐Erik
Gustavsson vid spisen.

Den största frågan som följt församlingen under året är dock sökandet efter en pastor.
Söndagen den 11 april kom Rut Stenlund, Umeå, för en provpredikan i Baptistkyrkan. Vid
efterföljande kyrkkaffe besvarade hon församlingens frågor inför en ev. anställning. Det hela
resulterade i ett beslut på församlingsmöte i maj månad, att anställa Rut på 60%. Den 1:a
advent hölls pastorsinstallation under fest och glädje. Akten förrättades av
distriktsföreståndare Helén Friberg. Då medverkade också Sudersångarna under
ackompanjemang av kantor Liv Stenström.
Under 3:e adventshelgen förlades Gudstjänsten till lördagen, och då hade vi alla möjlighet
att få be om Guds välsignelse över Katie och Mårten Bjärgvide som vigdes i USA i juni.
Julhelgen inbäddades i mängder med snö och hårda vindar vilket gjorde att julottan blev
inställd. På annandagens kväll hölls en julsångkväll i Strandkyrkan, och de som trotsat vädret
fick uppleva mycket stämningsfull musik framförd av bl.a. Susanne Björkegren, Axel och Elias
Bjärgvide samt AnnaMaria Grön.
Suderkyrkans styrelse har haft fyra protokollförda möten, samt tre idésamtal tillsammans
med församlingsrådet. Två församlingsmöten har hållits och ett informationsbrev har gått ut
till församlingens medlemmar. Styrelsen har bestått av: Kerstin Bjärgvide, ordf. Johan
Wessman, v ordf. Allan Båtelsson, sekr. Öystein L Berge, kassör, Thomas Nilsson, samt Stig
Hansson. Suppleanter har varit Jakob Andersson och Johanna Österlund. Adjungerade till
styrelsen har varit Eva‐Pia Mattsson från UR samt bokhållare Ranita Gustavsson. Vi vill rikta
ett Tack till Ranita för tid och engagemang då det gäller arbetet med våra siffror.
Församlingsrådet har bestått av: Roland Andersson, v församlingsförest. Bengt Bjärgvide,
Sylvia Båtelsson, Viola Båtelsson och Eva Gustafsson. Utvecklingsgruppen har bestått av
Inger Andersson, Roland Andersson, Kerstin Bjärgvide, Marina Norrby och Jonny Österlund.
Fastighetskommittén, som ser till att hålla våra byggnader i trim har bestått av Allan
Båtelsson, Arne Båtelsson, Göte Norrby och Roland Mattsson.

Antalet medlemmar var vid årets början 91 st.
1 medlem har fått lämna jordelivet och gått in i det eviga livet, nämligen Carl‐Gustav
Carlsson. Vi minns honom och hans livsgärning med tacksamhet.
2 medlemmar, Fredrik och Lisa Olsson har begärt förflyttning till annan församling.
1 medlem, Folke Jakobsson har begärt utträde.
2 medlemmar har hälsats välkomna, Rut Stenlund och Kjell Larsson.
Antal medlemmar 31 dec 2010: 89 st.
Ekonomi ur kassarapporten
Årets resultat: Balanserat
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