Verksamhetsberättelse för Suderkyrkan 2008

….det gamla är förbi, något nytt har kommit…
2 kor 5:17b
Redan vid årsmötet 3 februari kände vi av förändringens vindar. Efter 17 år
lämnade Inger Andersson sitt uppdrag som församlingens ordförande. Vi
tackar Inger för allt troget arbete som lagts ned i församlingen.
I slutet av april meddelade församlingens pastor Fredrik Olsson, att han
önskade avsluta sin tjänst hos oss för att gå vidare till nya utmaningar.
En annan förändring, en mycket positiv sådan, är att det äntligen bildats ett
”Missionsråd” som skall hjälpa oss sätta fokus på evangelisation i andra
länder, och öka vår nyfikenhet på mission i retur. Arbetet startade med en
Stödkonsert i Strandkyrkan den 5 oktober. Vid det tillfället medverkade
jazztrion ”för eders förnöjelse”, bestående av: Rune Fröling, Folke Jacobsson
och Göran Westerlind. I Missionsrådet ingår Inger Andersson, Eva Gustafsson
och Folke Jacobsson.
I januari var 7 st av församlingens medl. på konferens i Linköping, ”Vi vill växa”,
och under påskhelgen hölls en konferens på sudret där Stojan Gajicki var
huvudtalare. Temat var ”Död eller levande” och arrangörer var förutom
Suderkyrkan, Hemse pingstförsamling och Frälsningsarmén i Visby.
En lördagskväll i april hade vi besök av Daniel Lindberg som berättade om sitt
arbete på olika fängelseanstalter. Under våren anordnades också en
bussutflykt till Visby där vi delade Gudstjänstgemenskap med vännerna i
Frälsningsarmén.
Under sommaren hölls
två samlingar under temat ”Sök din vila” med medverkan av Märta Ekström,
Axel Bjärgvide och Susanne Björkegren. Vi ser också med glädje att flera av
församlingens medlemmar utrustats med undervisningens gåva. I predikstolen
har vi vid ett flertal tillfället sett Inger Andersson, Roland Andersson, Agneta
Lindqvist och Thomas Nilsson.
Församlingens kör ”Sudersångarna” har medverkat vid ett flertal tillfällen,
under påskhelgen, vid valborgsmässofirandet på Nisseviken, med en egen
vårkonsert, i allhelgonahelgen, vid första advent och julottan. Men
höjdpunkten var nog då kören fick möjlighet att medverka vid en TVinspelning på Bottarvegården, i ett program som sändes rikstäckande på
midsommarafton. Den 18 maj tillät vädret att vi kunde fira gudstjänst i det fria
vid Petsarvebod i Eke. Med solen och havet som altartavla hade vi en fin
stund på stranden.

Under sommarens konfirmationsläger på Snäckan fungerade vår pastor
Fredrik som ”rektor” och vi hade glädjen att där få stödja nio ungdomar, såväl
ekonomiskt som genom våra förböner.
I Strandkyrkan i Burgsvik har vi under året inbjudit till Bibelläsning och bön samt
gemenskap på Onsdagscafé. I Baptistkyrkan i Havdhem har det bjudits in till
gemenskapslunch en gång i månaden.
Sista söndagen i augusti fick vi alla möjlighet att framföra församlingens och
vårt personliga TACK till vårt pastorspar Fredrik och Lisa. I en fullsatt
Strandkyrka fick vi lyssna till avslutningspredikan och sedan dela
gemenskapen vid det efterföljande samkvämet.
Många är engagerade i församlingen, valda till olika uppdrag. Styrelse,
Församlingsråd, Utvecklingsgrupp och Ungdomsråd har varit samlade vid flera
tillfällen för att samtala och byta idéer om vår församling och dess framtid. Vi
ställer oss frågan, vad vill Gud med vår församling, och vad har vi själva för
önskningar. Frågor som vi tar med oss in i nästa verksamhetsår.
Styrelsen som haft 10 möten, varav 8 protokollförda, har bestått av Kerstin
Bjärgvide, ordf. Johan Wessman, v ordf. Thomas Nilsson, sekr. Allan Båtelsson,
kassör samt Stig Hansson. Suppleanter: Eva-Pia Mattsson och Lisa Olsson. Från
ungdomsrådet har Mauritz Eriksson varit adjungerad. Som bokhållare har
Ranita Gustafsson varit adjungerad i styrelsen. Vi säger vårt TACK till Ranita för
allt arbete med våra siffror!
Församlingsmöte har hållits fyra gånger och två informationsbrev har gått ut
till samtliga medlemmar. Församlingsrådet har bestått av: Roland Andersson,
Bengt Bjärgvide, Sylvia Båtelsson, Viola Båtelsson och Eva Gustafsson.
Utvecklingsgruppen har bestått av Roland Andersson, Kerstin Bjärgvide,
Marina Norrby. Under våren fanns också Fredrik Olsson och Mårten Bjärgvide
med, men de lämnade uppdraget efter sommaren och då har istället Inger
Andersson varit med.
Fastighetskommitén, som ser till att hålla våra byggnader i trim har bestått av
Allan Båtelsson, Arne Båtelsson, Folke Norrby och Roland Mattsson.
Medlemsantalet var den 1 jan. 2008: 92 st.
Under året har två medlemmar fått sluta sin jordevandring. Det är Berta
Pettersson och Torgny Andersson. Vi tackar Gud för vad de fick betyda för vår
församlingsgemenskap.
Tre nya medlemmar har hälsats välkomna in i vår gemenskap nämligen: Elias
Bjärgvide, Tobias Norrby och Marita Westerlind.
Antal medlemmar 31 dec. 2008: 93 st.
Ekonomi ur kassarapporten
Årets resultat:
-101 372

