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INLEDNING
Årstemat vi haft för 2019 var HOPP – här & nu. Hopp leder ofta tanken till framtiden och kanske vi även tänker på något efter jordelivets slut.
Navigatörerna vill göra budskapet om Jesus Kristus tillgängligt och verksamt
tillsammans med människor i vår samtid.
Vid valet av årstema upplevde vi det högst relevant att, i en tid då det talas mycket om
psykisk ohälsa bland både yngre och äldre, som förening vara med och bidra till hopp,
här & nu.
Vi har med verksamheten strävat efter att koppla ihop liv och tro, och vice versa. Mitt
i det dagsaktuella har vi velat lyssna, tala och handla på sätt som visar på Jesus. Vi tänker att Gud blev människa för att just vara med oss och ge hopp mitt i det liv vi nu lever, där vi lever. I Bibelns evangelier lever Jesus nära människor i deras nu. Det vill vi
ta emot i våra egna liv. Och så vill vi leva med andra.
Det som ofta kännetecknar Navigatörerna är personliga relationer där vi delar livet,
gruppsamtal och Bibeln som utgångspunkt för tro och liv. Verksamhetsberättelsen
skildrar hur detta har tagit sig uttryck under 2019.
Föreningens arbete under 2019 har fokuserat på två uppgifter:
1. Att fortsätta arbetet bland studenter och unga vuxna.
2. Att fortsätta skapa förutsättningar för en tillräcklig och hållbar ekonomi.
Det är med stor glädje och tacksamhet vi sammanfattat utvecklingen under året.

MEDLEMMAR – NÄTVERK
Medlemsantalet blev för året 105. Det är en minskning som vi sett som problematisk,
men vi tror den delvis förklaras av våra egna bristande administrativa resurser och initiativ. Vi ser behovet av att medlemskap ska vara enkelt att ingå och fortsätta, för både
medlem och förening, samt behov av information och inspiration för att uppehålla
motivation.
Vi inbjöd under året till två föreningsträffar. Den första var årsmötet, som genomfördes i Bifrostkyrkan i Mölndal den 30 mars med 18 deltagare. Samma kväll hölls en temakväll på årstemat HOPP – här & nu där 29 personer deltog. Efter måltidsgemenskap
presenterade sig det nystartade ledarteamet för studentarbetet i Göteborg. Mikael och
Kristina Avaheden, som leder studentsatsningen med arbetet bland studenter och unga
vuxna, berättade tillsammans med Jakob Fälthammar om arbetet, som kallas
NAViVäst,. Rubriken var HOPP – för studenter och vi fick även en presentation av resultatet av den enkätundersökning bland studenter som Mikael och Kristina gjort,
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Studenters tankar om existentiella frågor. Rapporten finns på hemsidan (se under
STUDENT/UNG VUXEN). Under rubriken HOPP – vad är det för oss? samtalade vi
och provade i grupper på vår samtalsmetod Bokhyllan & Förstoringsglaset, och kvällen avslutades med James Starr, rektor/högskolelektor på Johannelunds teologiska
högskola, som tog oss med på en tankevandring kring HOPP – vad vill Bibeln säga oss?
James har efteråt delat med sig av sitt manus, vilket finns på hemsidan (sök på Vad är
vårt hopp enligt Bibeln?).
Styrelsen och nationella ledarteamet beslutade vid ett möte i september att framåt begränsa verksamheten, med fokusering kring studentarbetet. Bakgrunden till beslutet
var att få medlemmar, och andra intresserade enligt vårt adressregister, engagerat sig
för de geografiskt spridda nätverksträffar vi genomfört de senaste åren. Därtill är respons på nyhetsmejl och hemsida, liksom inkommande kontakt/förfrågningar mycket
lågfrekvent. Ytterligare en orsak till beslutet var att den satsning vi tänkt oss – att
sprida information, inspiration och erbjudande om ledarutbildning för Bokhyllan &
Förstoringsglaset, vilket vi tror skulle kunna vara till nytta i många sammanhang där
navigatörer finns – såg vi oss inte mäkta med. Det sistnämnda utifrån befintliga anställningsnivåer och upplevelsen av att medlemmar idag har andra engagemang och
inte i någon omfattande grad önskar aktivera sig med Navigatörernas föreningsverksamhet.

KOMMUNIKATION
Förutom våra olika träffar och möten kommunicerar vi också med föreningens vänner
och medlemmar genom våra nyhetsmejl och vår hemsida.

Nyhetsmejl
Det är glädjande att vi detta år kunnat hålla i produktion och utskick av nyhetsmejl helt
internt och därmed hållit nere kostnader för extern hjälp. Verksamhetsledare Annika
Andreasson ansvarar för innehåll och samordning, och produktionen görs i samarbete
med Mikael och Kristina. Per Florén, som håller ordning på vårt adressregister, gör det
praktiska utskicket. Under 2019 sändes sju nyhetsmejl ut, och därtill individuella utskick som haft med enbart medlemskap att göra. De sistnämnda har Per arbetat med i
samarbete med kassör Susanne Joelsson.
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Hemsidan www.navigatorerna.se
Även hemsidan har vi i år kunnat sköta mestadels själva. Annika, Mikael och Kristina
gör nyhetsuppläggen, vilka vi länkar till i nyhetsmejlen. Övrig redigering på hemsidan
klarar vi mycket av, men har vid ett tillfälle köpt extern hjälp.

DOKUMENTATION & MATERIAL
Historik
Ett omfattande arbete, som startade redan under 2018, som förutom att involvera Annika och Berne Persliden också engagerat ett antal medlemmar, var att ”skriva om vår
historia”. Annika upplevde ett behov av att revidera den text vi hade på hemsidan och
komplettera den. Genom att lite mer omfattande måla bilden av Navigatörernas verksamhet genom åren, med bland annat erfarenheter som gjorts och lärdomar vi fått de
senaste decennierna, tycker vi oss ha synliggjort den röda tråden – vilka vi är, vad vi
vill och varför vi tycker vi fortsatt behövs – genom förändringar som gjorts.
Syftet med ”omskrivning” var dels för intern nytta, att vi kunde må väl av den bearbetning, reflektion och dialog som gemensamt författande leder till, dels för externt bruk,
hur vi exponerar oss och när vi presenterar oss för andra. Dokumentationen blev klar i
maj och finns tillgänglig på hemsidan.

Rollups
Inför sommarens OAS-konferens, och även för andra sammanhang där vi vill visa oss
och skapa kontakter, tog vi med extern hjälp fram tre rollups. De har olika teman, om:
Bokhyllan & Förstoringsglaset – Navigatörerna allmänt – Studentarbetet
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Medvandrarhäfte
Häftet Medvandrare – att växa tillsammans i lärjungaskap har varit under revidering under
2019 och pågår fortfarande. Berne Persliden är medförfattare tillsammans med en person inom EFS och Kristina och Annika finns med och ger synpunkter.

Enneagrammet
Som en del i att berätta vår egen historia har Ann Timm ombetts dokumentera hur det
kom sig, att den modell för självkännedom som heter Enneagrammet tagits till hjälp
inom Navigatörerna. I dokumentet, som finns på hemsidan, finns en kort beskrivning
av modellen, koppling till andlighet och hur och när vi använt den.

Bokhyllan & Förstoringsglaset
Folder

I vår ambition att sprida samtalsmetoden, bland
annat på sommarens OAS-konferens och
Hönökonferensen, togs en kortfattad folder om
metoden fram. Foldern finns för nedladdning
från hemsidan.
Seminarium på OAS-konferensen

I juli deltog Mikael och Kristina på OASkonferensen i Ljungby och höll i två seminarietillfällen med temat Bokhyllan & Förstoringsglaset ett nytt sätt att upptäcka Bibeln och samtala om tro och
liv. Inledningen på seminarierna var: ”Vill du
samtala kring tro och liv i vardagen? Vill du inspireras att läsa Bibeln mer och med nya ögon?
Samtalsmetoden Bokhyllan & Förstoringsglaset
kan vara en hjälp när du vill skapa gemenskap och relationer där Bibel, tro och liv är i
centrum.” Föreläsning varvades med prova-på-stunder i smågrupper.
Deltog gjorde 22+17 personer, varav flera ”gamla” navigatörer, bland andra två som
blivit kristna genom vår verksamhet. Några köpte ledarhäften att använda i sina egna
sammanhang, andra föredrog att kunna ladda ner det som pdf från Navigatörernas
hemsida.
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Navigatörerna
hade också möjlighet att under
OAS-veckan ha
rollups och utställningsbord,
där Mikael och
Kristina sålde ledarhandledningar
och delade ut
foldrar om Bokhyllan & Förstoringsglaset.
Kickoff i Saronkyrkan Göteborg

I slutet av september föreläste Mikael och Kristina på kickoff för hemgrupper, om
Bokhyllan & Förstoringsglaset, inklusive avbrott för ”prova-på”.

INTERNATIONELLT
Vi har, som anställda och styrelse, regelbunden kontakt med delar av det världsvida navigatörsnätverket, framför allt de kontakter Mikael och Kristina har för studentarbetet
och med Jeff Steinke, en amerikan med lång internationell navigatörserfarenhet, som
ger nationella teamet support. Mikaels holländska kontakt är ett fortsatt ovärderligt
stöd i byggandet av finanser och relationer med medstödjare. Kontakten med Jeff har
varit via mejl och Skype, där han lyssnar in teamet och ger input.
Studentsatsningen i Sverige väcker fortsatt intresse och uppskattning internationellt,
framför allt i Europa, men via Jeff även i andra delar av världen. Jeff har flera gånger
berättat om hur han delar med sig av det han hör om vårt arbete och han har bland annat uttryckt uppskattning och uppmuntrat vår ambition att beskriva vår svenska navigatörshistoria.
Navigatörernas Europastyrelse (Nav Europe Board, NEB) beslutade den 12 oktober
vid ett möte på Schiphol/Amsterdam att stödja det svenska studentarbetet med 80 000
SEK. Ett underlag för finansiellt behov hade lämnats in av ordföranden Magnus, som
deltog på mötet. Styrelse och ledarteam är mycket tacksamma för gåvan.
Annika har som landsledare under året kommit med på en lista för regelbundna mejlutskick till nätverks- och landsledare och fått möjlighet att delta i det digitala ledarskapsforumet International Leadership Community, som är en del av Navigators Worldwide.
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STYRELSE, LEDARTEAM & ANSTÄLLDA
Styrelsen har under året haft sex möten, inklusive det konstituerande mötet och en del
av ett möte som ajournerades och delades upp på två tillfällen. Vanligtvis träffas styrelsen sex timmar en lördag, men en septemberhelg tog styrelsen ytterligare en dag tillsammans med nationella ledarteamet för att samtala om visioner, ekonomi och hur
samarbetet oss emellan ska fungera. Styrelsen har bestått av:
Magnus Halling, ordförande
Susanne Joelsson, kassör
Agneta Smittberg, ledamot
Karin Woxlin, ledamot
Alexander Dahlquist, ledamot
Lars-Göran Carlsson, suppleant
Annika Andreasson, adjungerad och sekreterare
Styrelsens arbete har under året fokuserat på att, på olika sätt, stödja och möjliggöra
studentarbetet. En del i det var att sälja fondmedel som föreningen haft som säkerhet
sedan många år. Vi gläds åt att vi sålde dem innan börsturbulensen som coronaviruset
orsakat och att vi som allmännyttig förening inte behöver skatta för vinsten.
Det är med glädje styrelsen ser tillbaka på ett år som, i den satsning vi är i sedan 2017
och som börjat ge många tydliga uttryck, varit både osäkert och spännande, men i
backspegeln helt klart med positiv utveckling. Vi ser med förväntan fram emot vad
verksamhetsår 2020 kommer att innebära.
Det nationella ledarteamet – bestående av Annika Andreasson, Robert Lindqvist och
Kristina och Mikael Avaheden – har träffats vid sju tillfällen, varav ett var den gemensamma dagen för team och styrelse i september.

Styrelse och ledarteam under
den gemensamma septemberdagen
Från vänster:
Robert Lindqvist (ensam på
bild eftersom han fotograferade oss andra), Alexander Dahlquist, Annika Andreasson,
Agneta Smittberg, Susanne Joelsson, Karin Woxlin (värdinna i hemmet på Öckerö),
Kristina & Mikael Avaheden, Lars-Göran Carlsson och Magnus Halling
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En dag per termin har nationella ledarteamet bönedag, som Robert ansvarar för. Höstterminens bönedag annonserades i nyhetsmejl och på hemsidan för att uppmuntra till
att vara med i bön på distans. Dessa dagar är mycket värdefulla då vi tillsammans kan
be för enskilda personer, grupper, varandra och arbetet nationellt och internationellt.
Anställda under 2019 var:
– Annika Andreasson, verksamhetsledare, 25 % (partiellt tjänstledig i dec, arbetade då 10 %)
– Kristina Avaheden, verksamhetsutvecklare, ledare för arbetet med studenter/unga vuxna, 75 %
– Mikael Avaheden, verksamhetsutvecklare, ledare för arbetet med studenter/unga vuxna, 75 % (partiellt tjänstledig sept-dec, arbetade då 55 %, se vidare under STUDENTSATSNINGEN)

Mikael och Kristinas anställningar övergick den 1 september från viss tid till tillsvidare
och i samband med det upprättades både anställningsavtal och arbetsbeskrivningar.
Utvecklingssamtal har genomförts; ordförande Magnus med Annika, och Annika med
Mikael respektive Kristina.
Utöver ovanstående vill vi tacksamt nämna att Per Florén regelbundet hjälpt föreningen med administrativa sysslor, som omnämns under andra rubriker.
Vi vill också berätta att Rinus Baljeu i sitt självständiga arbete för Navigatörerna nationellt och internationellt har ekonomiskt understöd från givare utomlands. För att underlätta Rinus administration har vi, svenska Navigatörerna, sedan 2017 inlemmat hans
ekonomi och bokföring i vår förenings bokföring. Ett skriftligt avtal som reglerar detta
har upprättats.

STUDENTSATSNINGEN
Mikael och Kristina leder arbetet med studenter och unga vuxna tillsammans med det
vi kallar ledarteam NAViVäst. Här följer Mikael och Kristinas berättelse om 2019.
Arbetet med att skapa nya kontakter med studenter och unga vuxna har fortsatt, samtidigt som vi försökt vårda och underhålla de kontakter vi redan har, så att de kan växa
och utvecklas. Vi har precis som tidigare år arbetat med personliga kontakter, grupper,
temasamlingar, dörrknackning och Samtaloteket. Nytt för 2019 var att vi hade en studenthelg i slutet av september och att vi under hösten började med Mer än mat på Jeriko studenthem.
Året började väldigt positivt med en studentkonferens i Holland i januari, där de båda
killarna i ledarteamet medverkade på det seminarium vi höll. Året har sedan präglats av
både en del lite tyngre och mestadels andra glädjande händelser.
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Studenter/Unga vuxna
Ledarteam

Ledarteamet har träffats med 2-3 veckors mellanrum. I januari och februari fortsatte
de två killar som började hösten 2018, men därefter fick den ena killen tyvärr, av personliga skäl, ta ”time out” och bestämde sig senare för att sluta och vi avtackade honom i juli.
Under slutet av våren och början på hösten tillfrågades ytterligare killar och tjejer att
vara med. En kille antog utmaningen och började i teamet i augusti, så då bestod teamet återigen av två killar. Vi har bett för att få med oss fler, framförallt tjejer, men är
ändå mycket glada för teamet vi haft. Båda
killarna har varit med i Mer än mat på Jeriko.
I slutet av året fick vi ett glädjande besked
då en tjej, som vi träffat på studentkonferensen och som bott i Malmö i 1,5 år, bestämde sig för att flytta till Göteborg och
vara med i teamet från och med 2020.
Grupper
Grupp för livsfrågor

Livsviktigt på studenthemmet Jeriko, övergick under hösten till Mer än mat då vi av Jerikos styrelse fått tillåtelse att nyttja ett av köken. Vi har fått nya kontakter genom denna
grupp, som är blandad med både kristna och ickekristna. Att utöver gruppsamtalet få
äta tillsammans har varit mycket positivt för gemenskapen i både grupp och team. Vi
har fortsatt att använda samtalsmetoden Bokhyllan & Förstoringsglaset (B&F) i denna
grupp.
Lärjungagrupp

Gruppen på Guldhedens studiehem har under hela året fortsatt med en trogen skara
som fördjupat sig i olika bibelböcker.
Temasamlingar

Under 2019 har vi haft tre temasamlingar, en på Jeriko och två på Guldheden, som arrangerats i samverkan med studieförbundet Bilda, med fr a praktisk hjälp med inbjudan. Teman vi haft:
– Konflikter - på gott och ont? med Claes Högsveden
– Tro och vetenskap - går det ihop? med Karin Woxlin
– Jag vill göra skillnad med Per-Olof Edström
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Till temasamlingarna har det kommit nya personer varje gång, men vi beslutade ändå
att inte ha någon andra temasamling på Jeriko, eftersom vi upplevt att vi inte når så
många på detta sätt.
Studenthelg

I slutet av september genomförde vi vår första studenthelg med temat Kom till mig – en
helg om liv och rytm. Vi vistades på ett mindre ställe med plats för sex övernattande studenter. Förutom oss deltog tre studenter och helgen blev en mycket positiv upplevelse
med tid för reflektion, fördjupning och gemenskap.
Samtaloteket

Detta arrangeras i samverkan, genom ett nätverk med kyrkor och organisationer i Göteborg som vill nå unga vuxna. Nätverket träffas 2 ggr per termin.
Samtaloteket (www.samtaloteket.se)
har nu pågått i ett och ett halvt år,
med tre föredrag per termin. Det har
dragit många besökare, i snitt ca 70
per gång. Temat under våren var
Tvärsäkerhet och tvivel och under hösten
Klimathopp. Vid varje tillfälle görs en
utvärdering och det är genomgående
mycket positiva svar.
Varje gång inbjuds också till fortsatta samtal och Navigatörerna ansvarar för uppföljningsgruppen, vilken träffas 1-2 gånger per termin. Under året har ett fåtal anmält sitt
intresse, några har testat på samtalsgrupp, men inte fortsatt. Vi tycker att det är viktigt
att erbjuda fortsatt samtal, eftersom kvällarna kan öppna upp för reflektion och vidare
samtal i grupp eller enskilt.
Medvandrarskap

Vi har fortsatt att på individuell basis träffa studenter, några vid ett eller några tillfällen
och andra som vi följer under längre tid, bland andra de i ledarteamet för NAViVäst.
Angående vår delaktighet i den pågående revideringen av häftet Medvandrare – att växa
tillsammans i lärjungaskap, se under DOKUMENTATION & MATERIAL.
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Outreach

Vi fortsätter att ibland genomföra dörrknackning på studenthem. De allra flesta som vi
fått prata med är positiva, därför kommer vi att fortsätta med dörrknackning med
jämna mellanrum. I höstas dörrknackade killarna i ledarteamet själva på Jeriko, inför
vår andra omgång med Mer än mat och som ett resultat av detta kom några till gruppen.
Facebookgrupp

Vår Facebookgrupp NAViVäst växer sakta men säkert. Där lägger vi ut information
om grupper och temakvällar, vilket kompletteras med affischer på Jeriko och Guldhedens studiehem, men framförallt med information genom personliga möten, som vi
upplever är det bästa sättet.

Nätverk och Samverkan
Samtaloteket - Se under Studenter/Unga vuxna ovan.
Nätverket Kung i Göteborg

Nätverket har fortsatt att träffas 2 ggr per termin. Det är viktigt för oss att både kunna
ge information om Navigatörerna och få information om arbetet med unga vuxna i
kyrkorna i Göteborg. Dessvärre minskade antalet deltagare under hösten.
Samverkan med Johannebergs församling

Samarbetet med studentprästen Mats Enander har fortsatt att utvecklas under året och
har lett till att Mikael erbjöds ett deltidsvikariat en dag i veckan under perioden september 2019 till mars 2020. Arbetet där har varit inriktat på att nå studenter som bor i
församlingens geografiska område (finns ca 4000).
Focuskonferens i Holland

Ledarteamet för NAViVäst deltog i en studentkonferens i Holland i januari och där
höll vi ett seminarium om det nystartade studentarbetet i Göteborg. Seminariet besöktes av 16 personer, däribland den tjej som senare under våren besökte oss i Göteborg
och som nu börjat i vårt ledarteam 2020. En annan kontakt genom konferensen, en
man anställd inom holländska Navigatörerna, besökte oss i augusti och var med på
höstuppstart av team och grupp på Jeriko.

11

European Student Leader Network (ESLN)

ESLN är ett Learning community med drygt 20 deltagare från 8 länder som samlas för ledarutveckling, erfarenhetsutbyte och planering av det egna arbetet. Vi har under året
varit på två (av totalt fyra) fysiska träffar och mellan dessa månatligen haft möten via
Skype, med deltagare från Norge och England. Detta nätverk är mycket värdefullt för
oss, inte minst genom de kollegiala kontakter vi får.

Övrigt
Sommarfest och julavslutning

Liksom under 2018 har vi även detta år haft sommarfest hemma hos oss och julavslutning på Jeriko, dit grupperna i Göteborg inbjöds.
Studentenkät – Studenters tankar om existentiella frågor

Navigatörerna fick i slutet av mars positiv publicitet i tidningen Dagen, genom en artikel om Navigatörernas studentenkät. Både enkätrapport och artikel finns att läsa på
hemsidan.
Smaka och Se

Vi har i samband med terminsuppstarterna medverkat i Smaka och Se, en gudstjänst för
unga vuxna i Saronkyrkan i Göteborg. Där har vi fått presentera oss med utställningsbord och rollups i entrén.
Intervju av Kanal 10

I november intervjuades vi och några studenter i Kanal 10, i en serie om Kyrkans människor. Temat var Bibelns bruk. Även här fick Navigatörerna positiv publicitet genom
medverkan i det 30 minuter långa programmet, som sändes i januari 2020. Länk till
programmet finns på vår hemsida.
Medstödjare (Partnerskap)
Finansiering av studentarbetet

Mikael har under året fortsatt jobba med långsiktigt partnerskap för finansiering av
studentarbetet. Under året har ca 25 personliga besök genomförts vilket givit 20 nya
medstödjare. Totalt är det nu drygt 80 hushåll plus 21 studenter från Holland som
stödjer arbetet. Vid årsskiftet var ca 90 % av budgeten uppnådd. I den siffran är dock
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deltidsanställningen för Mikael i Johannebergs församling på 20 % (se ovan under
Samverkan med Johannebergs församling) inräknad.
Nyhetsbrev

Vi skickar varannan månad brev till våra givare, per mejl alternativt post, med information om studentarbetet och böneämnen.

AVSLUTNING
Årstemat vi haft för 2019 var HOPP – här & nu. Det har vi verkligen känt under
verksamhetsårets gång och ett exempel är utvecklingen kring kontoret. När vår hyresvärd, som vi delade kontor med i Mölndal, i juni sade upp sitt kontrakt behövde vi ta
ställning till hur vi ville ha det framåt. Samtidigt upplevde vi att studentarbetet behövde en central lokal i Göteborg. Vi beslutade att inte ha kvar kontoret i Mölndal och
levde i tro och hopp för att – här & nu – finna en lösning innan årsskiftet. Hösten förlöpte, med bön och arbete för att finna en ny lokal, parallellt med utrensning på befintligt kontor, med god ledsagning av Lena och Per-Olof Edström.

Vi sparade material vi bedömde ha värde för vår förenings historia, men gjorde oss av
med exempelvis dubbletter. För att inte belasta en framtida kontorsyta lämnade vi i
början av december det vi ansåg oss kunna avvara i nutida och framtida verksamhet till
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland. Nyår närmade sig och cirka tio hyllmeter
böcker, pärmar och annat kontorsmaterial behövde flyttas, men vart? Lösningen kom i
precis rätt tid. Några dagar innan jul fick vi svar från Johannebergs församling att Mikael och Kristina kunde få använda kontorslokal där. Och inte bara det. Även passande utrymme för träffar med studenter blev tillgängliga. Tacksamheten är stor till en
Gud som vi upplever ger oss det vi behöver – här & nu.
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I skrivande stund är vi inne i en, för oss nu levande och i vår del av världen, mycket
annorlunda tid. Coronaviruset härjar och många konsekvenser följer i dess kölvatten.
Att få leva i hopp både här & nu, ha hopp för framtid och för den evighet vi också
tror oss leva i, är en ovärderlig tillgång. Den bjuds oss från Jesus på många ställen i de
bibliska berättelser som vi kan hämta näring ifrån.
En av de tidiga efterföljarna till Jesus, Paulus, uttrycker i sina brev vikten av tro, hopp
och kärlek. Dessa tre ses som starka och goda egenskaper i Guds rike och de ses som
förutsättningar för att utveckla kristna gemenskaper och för att Kristusdoften ska
kunna sprida sig vidare, från person till person och från generation till generation. Det
liknar spridningen i corona-pandemin. Men med helt annan karaktär…
I kölvattnet till sjukdom, oro, rädsla med mera ser vi också många goda, kreativa,
frimodiga och omtänksamma ord och handlingar som sprids på många sätt. Det är väl
precis det Gud vill och mänskligheten längtar efter? Så vad passar väl bättre än att vi
för det nya verksamhetsåret 2020 valt årstemat LÄNGTAN!
Vi ser fram emot att få sträva vidare för att koppla ihop liv med tro, och tro med liv.
Vi tänker fortsätta ta initiativ för att ge liv åt personliga möten, samtal enskilt och i
grupp. Vi drar oss om och om igen till Bibeln som vår viktigaste källa för att lära känna
Gud mer och för vägledning i livet. Vi vill både själva ta emot och ge vidare till andra.
Verksamhetsberättelsen skildrar hur detta har tagit sig uttryck under 2019. Det är med
stor glädje och tacksamhet vi sammanfattat året. Beträffande den ekonomiska utvecklingen hänvisar vi till balans- och resultatrapport. Styrelsens förslag är att resultatet
överförs i ny räkning.
Till sist – STORT TACK till alla som bidragit på ett eller annat sätt – genom bön, ekonomiskt, intresse, administrativt, uppmuntran, idéer, dokumentation… Ingen nämnd
här, ingen glömd.

I mars 2020, för ledarteam och styrelse

Annika Andreasson
Verksamhetsledare

Magnus Halling
Ordförande
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