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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
Verksamhetsberättelsen beskriver EFS Mittsveriges verksamhet i distriktet. Av
allt som sker i vårt distrikt står enskilda föreningar och grupper för den största
delen. Den verksamheten beskrivs i respektive förenings eller grupps egna
verksamhetsberättelser .
EFS Mittsverige

2018 (2017)

Antal föreningar, grupper och övriga föreningar:
46 (45)
Antal medlemmar:
2 777 (2 742)
varav distriktsmedlemmar:
46 (43)
Antal distriktsanställda, omräknat till heltid:
79,9 (77,8)
Anställda av EFS Mittsverige
6,7 (-)
Anställda med EFS riks som arbetsgivare:
17,6 (-)
Anställda direkt av missionsföreningarna:
25,3 (26,1)

Salt Mittsverige
		
2018 (2017)
Antal föreningar:
samt 6(2) vilande

17(22)

Antal medlemmar: 862 (836)

Det goda arbete som gjorts lokalt i föreningar och i EFS Mittsveriges verksamhet
under 2018 har genomsyrats av både en längtan och en målsättning att främja
Kristi rikes tillväxt. Verksamhetsberättelsen återger på vilket sätt EFS Mittsverige
i enlighet med 2018 års Mål- och handlingsplan verkat för att uppmuntra, stödja
och betjäna föreningar och grupper i den målsättningen.
Rubriker och underrubriker i verksamhetsberättelsen nedan följer i allt väsentligt den Mål- och Handlingsplan som
antogs vid 2018 års årsmöte.

EFS MITTSVERIGE
BETJÄNAR
Möta behov och vara
en resurs för missionsföreningarna, Hagaberg
och Åkerögården
Vårt distrikt är stort och bjuder
på många olika förutsättningar och sammanhang. Stöd har
getts åt föreningar och grupper
i distriktet vid förhandlingar av
samarbetsavtal, råd och stöd i
interna frågor, start av nya sammanhang och avslut av gamla
sådana. Efter beslutet 2017 om
att flytta arbetsgivaransvaret
för större delen av distriktets
personal har 2018 präglats av
mycket arbete för expeditionen

med att få den ekonomiska och
personalmässiga hanteringen
runt detta att fungera. I juni
tog expeditionen också över
ekonomihanteringen för S:ta
Clara kyrka.
Efter sommaren avslutade
Amanda Vadian sin tjänst som
vikarierande Saltkoordinator
och Maria Smeds tog över på
50 procent. Oskar Eriksson
gick under hösten över från
ekonomi
assistent till 50 procent som administratör för
Salt. Simon Ström arbetade
under hösten 50 procent som
ekonomiassistent. I september
började också Elias Manfredh
som ekonom på 100 procent.
Lennart Blixth avslutade sin

tjänst som Controller i början
av hösten.
Arbetsbelastningen
har
även detta år varit hög under
året vilket resulterat i att
kompetensutveckling inte skett
i önskad omfattning. Hans
Lindholm har under året arbetat som distriktspräst på 25
procent. 
Ulrica Stigberg arbetar fortsatt 20 procent som
präst i Fryskyrkan och Magnus
Lennartsson 20 procent som
Scoutkonsulent. Även detta år
har medel kommit in från Länsstyrelsen i Örebro, vilket gjort
det möjligt för Elsie-Britt Elf att
fortsätta som Konsulent inom
Örebro län på 20 procent med
inriktning på barn och ung
domar.
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Driva den gemensamma
verksamheten som kompletterar den lokala verksamheten

”Livskraft betydde jättemycket
för mig, att få lämna vardagen med jobb och vänner, för
att komma till ett sammanhang av att bara vara sig själv
med Gud i fokus”
Livskraftdeltagare

Livskraft
samarrangerades
även i år av fyra distrikt, EFS
Syd, Västsverige, Sydöstsverige
samt Mittsverige och uppskattades av många. Från Mittsverige deltog ett 30-tal ungdomar
på lägret. Ledarskolan Växa
genomfördes på Åkerögården
sista helgen i februari med ett
tiotal deltagare.
Vinterkonferens
hölls
i
Stockholm sista helgen i januari i samarbete mellan EFS
Mittsverige, Hammarbykyrkan,
S:ta Clara och Evangeliska
brödraförsamlingen. Temat för
konferensen var ”Tillbaka till
friheten” och talare var bland
annat Tomas Nygren och Kerstin Oderhem.
Distriktskonferensen hölls
på Hagaberg 13–15 april med
temat ”Bryt ny mark” och
vid
inledningsgudstjänsten
predikade Ralph Sjöholm. På
fredagskvällen höll distriktets
internationella föreningar och
grupper det mycket uppskattade inslaget ”Mission Possible”
lett av Belay Negeri från
Distriktsstyrelsen.
Årets planerade konfirmationsläger på Åkerögården fick
dessvärre ställas in på grund av
för få anmälda. Även den planerade Sommarbibelskolan fick
ställas in av samma orsak.
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Åkerögården
”Skön miljö med skog, hav,
tystnad, gemenskap och god
mat i vilsam andlighet.”
Gäst på gården
Åkerögården har under året fått
fortsätta att vara en mötesplats
för många olika grupper och har
många återkommande gäster
som uttrycker stor glädje att få
komma till den fina miljö som
gården utgör. För många er
bjuder miljön en möjlighet till
lugn och återhämtning för både
kropp, själ och ande, samtidigt
som den också ger utrymme för
gemenskap. Det är en stor variation på gäster som kommer till
gården alltifrån enskilda del
tagare på öppna arrangemang
som erbjuds, grupper från EFS
och Svenska kyrkan men också
från andra håll, dagkonferenser, vandrarhemsgäster, etc. Totala antalet gästnätter för året
uppgick till ca 3275, förutom
daggäster som deltagit i olika
arrangemang där det inte ingått
övernattning.
Många av de öppna kurser
och arrangemang som erbjudits är återkommande, som har
funnits under flera år. Några
nya kurser togs fram under
året, men det tar tid att förankra dem. Totalt deltog cirka 500
personer i de arrangemang som
Åkerögården själva erbjudit.
Det är glädjande att sommarkonferensen fortsätter att
dra mycket folk. Rubriken för
2018 års konferens var ”Kristen hela tiden – hela livet” och
ca 125 personer i olika åldrar
deltog. På midsommarafton
arrangerades festligheter där
ca 100 personer, många från
grannskapet, kom trots ihåll
ande regn.
En stor dag var det i slutet
på maj då invigningen av de
tomter som förberetts för att
kunna försäljas skedde. Tio

tomter är redo att säljas till
hugade spekulanter och vatten och avlopp är framdraget.
Därmed finns också kommunalt vatten till Åkerögården
självt, vilket gjorde att trots den
torra sommaren så var det, till
skillnad från många tidigare år,
inget problem att få vatten att
räcka till.
Arbetet
fortsätter
med
att hitta formerna för Åkerögårdens framtid. Det finns
många utmaningar med att
driva en kurs- och konferensgård idag och det krävs många
olika kompetenser och villiga
personer för att en gård av detta
slag ska kunna utvecklas.

Hagaberg
” Jag tror att det handlar
otroligt mycket om att bli
sedd, att du är någon, att
någon ser dig, att du får vara
med i en gemenskap, att du
inte är ensam.”
Ur filmen Hagaberg – en gömd
oas i Södertälje

Folkhögskolans vardag
Hagaberg, med möten, lärande
samtal, kreativa processer och
vidgade perspektiv. I folkhögskolans vardag, med vårt utbud
av kurser och verksamheter
och i samverkan och dialog
med närsamhället är Hagaberg en tydlig folkbildningsaktör
för Söder
tälje och närliggande kommuner, liksom för EFS,
Svenska kyrkan och andra kyrkor och organisationer. Hagaberg som mötesplats rymmer
förutom kursdeltagare och personal också konferensgäster,
restauranggäster, kyrkobesökare, deltagare vid språkcafé och
kulturkvällar. Vår miljö får vara
en arena för samverkan och
viktiga samtal, lokalt, regionalt
och kyrkligt.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Fritidsledare som formas av tiden på Hagabergs folkhögskola. 			

Hagaberg har under året
haft ca 350 deltagare i kurser och verksamheter och runt
65 anställda. Vi har ett stabilt
kurs
utbud med en stor allmän kurs med sju olika profiler, Livskunskapskurser med
samtal, sammanhangsförståelse
och skapande uttryck, och efterfrågade yrkesinriktade ut
bildningar som fritidsledarutbildning med socialpedagogisk
inriktning,
hälsopedagogut
bildning och lärarassistentutbildning. I samverkan med
kommun och myndigheter har
vi etableringskurs för nyanlända, studiemotiverande folkhögskolekurs, synskadekurser, SFI
-undervisning för deltagare
med särskilda behov och Origo
med arbetsträning.
Vi har ett fortsatt gott sök
tryck till Kyrkans grundkurs
som vi genomför i samverkan
med Strängnäs stift. Bibel
skolan som vi genomför i samverkan med Johannelunds
teologiska högskola har profil
Teologi och församling. Clara
lärjungaskola som vi genomför
i samverkan med Clara kyrka
och föreningen S:ta Claras
vänner har sin kombination av
livsfrågor, kristen fördjupning

och allmän folkbildning. Inom
ramen för Clara lärjungaskola har vi också kunnat möta
asylsökande. Vi har två olika
språkcaféer som vi genomför
tillsammans med volontärer.
Vår årliga adventsbasar
samlade in 63 tkr som gick till
Dövskola i Eritrea. Vi har engagerat oss tillsammans med
övrig idéburen sektor i Södertälje kring integrering och
språkmobilisering. Vi är aktiva
i samverkansprojektet , Hovsjö
forum, som har som syfte att
främja trygghet, bildning och
egenmakt för boende i Hovsjö. Vi är fortsatt en aktiv part i
arbetet kring samverkansöverenskommelse mellan idéburen
sektor och kommun.

Folkhögskolan som
konferensmiljö
Hagaberg är en attraktiv
konferens
miljö för regionens
myndigheter,
organisationer
och föreningar. Vi har under
året haft ett fortsatt tryck på
dagkonferenser under veckorna. Dygnskonferenser finns
framför allt under helgerna,
och då i första hand med ideella
föreningar som gäster. Vand
rarhemmet året runt är ett

Foto: Hagabergs fhsk.

viktigt komplement för rums
uthyrning, med under året
mycket god beläggning. Hagabergs kapell är välbesökt för
gudstjänster och stillhet. Under
veckorna finns organiserat and
rum och morgonmässa. Kyrkan
används till körövningar, begravningar, dop och gudstjänster varje vecka. Samarbetet
mellan Östertälje församling,
EFS Södertälje och Hagaberg är
fortsatt gott.

Våra utsträckta
sammanhang
EFS folkhögskolor, distriktsföreståndare och EFS riks
möttes till Samverkansforum
i Betlehemskyrkan. Föreningen svenskkyrkliga folkhögskolor i samverkan samlades
för Oktoberkonferens på Helsjöns folkhögskola för samtal
om profilkurser, gemensam
marknadsföring och dialog och
samverkan med svenska kyrkan
och EFS.
Hagaberg har ett fortsatt
starkt engagemang i nätverket för Folkhögskolorna i
Stockholms län och i RIO; vår
gemensamma
intresseförening för rörelsedrivna folkhögskolor. Folkbildningen och
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Hagabergs folkhögskola erbjuder många möjligheter för givande möten. 		

folkhögskolornas roll lyfts fram
återkommande i politiken, och
vårt uppdrag har blivit större
genom ökade statsanslag.
Hagabergs
folkhögskola
fortsätter sitt arbete att genom
dialog och samverkan se och
möta behov. Detta kommer
på sikt resultera i ny diakonal,
socialpedagogisk
uppdrags
verksamhet.
Hagabergs ekonomiska resultat för 2018 blev betydligt
sämre än budgeterat. Orsakerna är identifierade och en extern konsult är anlitad för att
tillsammans med ledningen på
Hagaberg göra en helhetsöversyn med ekonomistyrning nära
verksamheten.

EFS MITTSVERIGE
VILL BIDRA TILL
UTVECKLING
Ge stöd till utveckling
av distriktets missionsföreningar
(VÄXTHUSET)
”Får jag vila hos dig? Du
behöver inte förstå – bara
orka stanna kvar. Jag famlar i
mörkret. Vägen känns alldeles
för lång. Behöver dig.”
Elev på Fryshuset
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På olika sätt bidrar EFS
Mittsverige till utvecklingen i
distriktet. Den stöttande verksamheten i Hälsingland kunde
med bidrag från distriktet
fortsätta även under 2018 och
Ulrica Stigbergs tjänst på Frys
huset har fortsatt finansierats
av distriktet. Stöd till ungdomsverksamhet och projekt
har också getts till ett flertal
andra föreningar.
Föreningarna har på olika
sätt uppmuntrats att söka
bidrag både från EFS Mittsverige och externt för att lokalt
bredda och fördjupa arbetet
med att bygga Guds rike.
Det som händer i föreningar och verksamhet har på olika
sätt lyfts bl.a. i Budbäraren,
på EFS Mittsveriges hemsida,
Facebook och vid distriktets gemensamma arrangemang.

Ge stöd för nyetablering
och utveckling av nya
gudstjänstgemenskaper
(NYPLANTERING)
Fortsatt stöd har under året
getts bland annat både till
den Oromotalande gruppen
och den Persiska föreningen
i Hammarbykyrkan och till
den Fars
italande verksamheten, till Eritreanska gruppen i
Betlehemskyrkan, föreningen

Foto: Hagabergs fhsk.

i Sabbats
berg, projektet Lilla
Clara med flera.

Föra diskussioner om
nedläggning av föreningar där arbetet har haft
sin gång (VETEKORNET)
Några föreningar har under
året påbörjat samtal om eventuell nedläggning. Vi tackar för
allt de betytt och bidragit med
under åren och ber för den process som nu startats.

EFS MITTSVERIGE
FÖRENAR
Föra samman missionsföreningar och medlemmar i nätverk och gemensamma forum
”Det här är den viktigaste
händelsen på hela året för vår
familj”
Deltagare på Åkerö18

Att på olika sätt skapa
mötesplatser i distriktet där
vi kan möta varandra och dela
erfarenheter, be och fira guds
tjänst tillsammans från våra
olika sammanhang är en av
de viktigaste uppgifterna som
distrikt. Vinterkonferens, sommarkonferensen Åkerö 18 och
distriktskonferensen är ex-

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

empel på sådana mötesplatser för hela distriktet. Arbetet
i Hälsing
land skapar regionalt en sådan mötesplats för
föreningarna i Hälsingland.
Som ett forum för föreningsfrågor har ordförandemöten för
ordförande i samarbetskyrkor
hållits. För anställda har med
arbetarmail till personal anställda av EFS Mittsverige och
EFS Riks med tjänsteställe i
Mittsverige skickats under året.

Kommunicera och
stärka vår gemensamma tillhörighet som EFS
och betona gudsfolkets
roll som bärare av hela
kyrkans uppdrag
Arbete med att fördjupa den
gemensamma
tillhörigheten
till EFS både som egen rörelse
och som inomkyrklig sådan har
skett både genom distriktets gemensamma mötesplatser och
genom samtal i avtalsfrågor med
Svenska kyrkan, med stiften i till
exempel frågor rörande dop av
konvertiter, mission bland muslimer, rekrytering till samarbetskyrkoprästtjänster, EFS missionsuppdrag med mera.

EFS MITTSVERIGE
FÖRVALTAR
Vara en aktiv ägare av
fastigheter
Betlehemskyrkofastighetens
kommersiella delar har varit
fullt uthyrda under året vilket
ger en god och stabil ekonomi
som kommer hela distriktet
till del. Underhåll har skett i
varierande grad i alla distriktets fastigheter. Att genomföra
under
hållsplaner är en viktig
del i fastighetsförvaltningen

för att bevara fastigheternas
värden.
Mot slutet av året drabbades
Betlehemskyrkofastighetens
källare av ett större läckage av
avloppsvatten orsakat av kommunens ombyggnad av avloppsnätet. Skadorna beräknas
vara åtgärdade under första
kvartalet 2019.

Säkra ekonomiska tillgångar för distriktet och
dess missionsföreningar

Distriktets ekonomi är i god
balans. För de delar som inte
har gått i enlighet med budget
har olika åtgärder satts in. Ett
arbete med att förbereda för
en försäljning av tomter som
styckas av från Åkerögårds
fastigheten för byggnation av
fritidshus alternativt permanenta bostäder har slutförts. En
aktiv marknadsföring av upp
till 10 tomter fortsätter. Möj
lighet finns att sälja ytterligare
ett tiotal tomter.
Eftersom flera delar av dist
riktets verksamheter inte har
uppnått budgeterade mål kan
distriktet i år inte avsätta bud
geterade medel till våra olika
fonder för arbetet med barnoch ungdom, pionjärprojekt och
projekt som siktar mot en mer
långsiktig utveckling av arbetet
i distriktet och våra föreningar. Även om årets avsättningar
inte uppnår budgeterade mål så
skickas en uppmaning till våra
missionsföreningar att 
aktivt
söka bidrag från distriktets
fonder för de projekt och aktiviteter som man vill genomföra
men där medel saknas.

Uppmuntra medlemmar
till ett ansvarsfullt
givande

I dagens samhälle minskar tillgången på kontanter kraftigt.
För att underlätta gåvogivandet
ger vi möjlighet till att till exempel använda Swish eller kort
betalningar där det är möjligt.
Bearbetning har även gjorts för
att öka inbetalningar över autogiro.

Måna om sin personal

Under året genomfördes den
omorganisation som beslutats
tidigare och därmed har arbetsgivaransvaret för personalen
i distriktets lokala föreningar
flyttats från EFS Mittsverige
till EFS riksorganisation. Med
arbetardagar under ledning av
representanter från både EFS
riks och distriktsexpeditionen
har hållits vid två tillfällen för
all personal inom distriktet där
information delgetts och olika
ämnen avhandlats.

Att aktivt värna
EFS identitet som
demokratisk organisation
och dess plats inom
Svenska kyrkan
Inom EFS Mittsverige finns ett
antal samarbetskyrkor där EFS
lokala förening och Svenska
Kyrkan har samarbeten som
regleras i samarbetsavtal. Distriktet bistår den lokala föreningen vid förhandlingar av
dessa avtal och under året har
ett antal sådana förhandlingar
genomförts och nya avtal har
tecknats.

I tacksamhet får vi lämna ännu ett år av arbete och engagemang för Guds rike
bakom oss i Herrens händer och sträcka oss mot nya möjligheter.
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EKONOMIREDOVISNING
MED BUDGET
Utfall
2018

Budget
2018

Utfall
2017

Budget
2019

158

0

4 327

150

1 392

1 349

1 659

1 342

148

176

147

146

3 122

2 973

2 504

3 347

4 820

4 498

8 637

4 985

Personal i lokala föreningar o kyrkor

−158

0

−4 400

−150

Utvecklingsprojekt

−977

−1 330

−964

−1 413

−4 435

−4 723

−4 344

−4 850

−5 570

−6 053

−9 708

−6 413

−750

−1 555

−1 071

−1 428

DISTRIKTSMISSION
Intäkter
Gåvor o bidrag fr fören, för personal
Gåvor o bidrag fr fören, för distriktsgem
Gåvor o bidrag från enskilda
Övriga bidrag och intäkter
Summa intäkter

Kostnader

Distriktsgemensam verks o expedition
Summa kostnader

Årets resultat
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Utfall
2018

Budget
2018

Utfall
2017

Budget
2019

Bidrag

51

50

50

50

Gåvomedel

14

30

28

20

4

17

14

181

69

97

93

251

Arrangemangskostnader

−140

−190

−144

−331

Personalkostnader och tjänster

−659

−618

−675

−635

Summa kostnader

−799

−808

−819

−966

Årets resultat

−730

−711

−727

−715

SALT MITTSVERIGE
Intäkter

Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader

Kommentar 2018: Salt Mittsverige är en egen förening med särskild redovisning och årsmöte. EFS
Mittsverige ger ett bidrag till Salt Mittsverige motsvarande underskottet ovan.

ÅKERÖGÅRDEN

Utfall
2018

Budget
2018

Utfall
2017

Budget
2019

Intäkter
Gåvor

9

8

Kost-, logi-, och lokalintäkter

2 448

3 000

2 726

2 050

Summa intäkter

2 457

3 000

2 734

2 050

Fastighetskostnader

−846

−1 063

−726

−831

Övriga kostnader

−867

−1 125

−823

−739

−1 213

−1 321

−1 572

−1 204

Avskrivningar

−152

−150

−143

−150

Räntor

−107

−68

−24

−107

−3 185

−3 727

−3 288

−3 031

−728

−727

−554

−981

Uttag ur Hävrödalsfonden

128

128

118

Uttag ur utvecklingsfonden

121

140

39

104

−479

−459

−398

−877

Kostnader

Personalkostnader

Summa kostnader

Årets resultat

Årets saldo

Kommentar 2018: Lägre intäkter än budgeterat. Uttag ur Hävrödalsfonden = 128 tkr, utvecklingsfonden = 121 tkr .
Budget 2019: Beslut har tagits att genomföra en genomgripande verksamhetsförändring under
hösten. Budget är lagd utifrån full verksamhet till och med 30 september.
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EKONOMIREDOVISNING OCH BUDGET

HAGABERG

Utfall
2018

Budget
2018

Utfall
2017

Budget
2019

31 302

32 790

30 976

30 206

Intäkter
Bidrag

359

209

257

321

Restaurang

Kursavgifter

5 723

5 965

5 508

6 350

Logi o lokalintäkter, konf o vandrarhem

4 587

5 050

4 891

5 350

Logiintäkter elever o övr intäkter

1 532

1 706

1 547

1 602

43 503

45 720

43 179

43 829

Lokalkostnader

−8 210

−8 484

−7 631

−8 170

Administrativa o allmänna kostnader

−3 925

−3 305

−3 411

−4 176

Summa intäkter

Kostnader

−26 336

−26 046

−24 685

−24 424

Restaurangkostnader

Utbildning

−5 227

−5 309

−5 042

−4 634

Konferens- o vandrarhemskostnader

−2 015

−1 827

−1 986

−1 815

−191

−99

10

−110

−45 902

−45 070

−42 745

−43 329

−2 399

650

434

500

656

0

−200

0

−1 743

650

234

500

Internränta
Summa kostnader

Årets resultat
Avsättning /uttag fonder

Årets saldo

Kommentar 2018: Lägre intäkter skola och uppdrag. Minskade intäkter i restaurang för elever,
personal och externa gäster. Minskad beläggning på vandrarhemmet.
Budget 2019: Total översyn av intäkter och kostnader tillsammans med extern konsult med mål att
nå effektivitet vid bemanning samt ett nollresultat för restaurangen.
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−728

Åkerögården

−1 255

Årets resultat

−0

−150

168

−600

−200

477

500

−700

−500

−200
−300

−400

−1000

0

500

300

200

2 100

−100

3500

200

500

−300

−700

−1 000

0

Ram
2020

−300

−600

314

643

704

216

0

−314

2777

161

500

−981

−715

−1 413

−15

Budget
2019

Kommentar 2018: Årets resultat -1255 tkr. Uttag ur fonder för verksamheten 2186 tkr
och nya avsättningar till fonder 931 tkr.

Årets saldo efter dispositioner

Avsatt till Barn o ungdomsfond

Avsatt till fond kompetensutv Hagaberg

Avsatt till Rep o fastigh fond

Avsatt till Utvecklingsfond

Avsatt till Pionjärfonden

Uttag ur fastighetsfond Hagaberg

Uttag ur/avsatt till ftg fond Hammarby

−189

785
288
−5
656
−586

Uttag ur Pionjärfonden

118
94
0
−566
−500
−500

481

247

Uttag ur Utvecklingfond

Uttag ur Hävrödalsfond/Utveckl fond Åkerö

183
319

209

1 337

−94

3 477

−128

434

−554

−727

−536

−535

Utfall
2017

Uttag ur Barn o ungdomfond

Särskilda poster & dispositioner

5

3 163

183

Hammarbykyrkan

Bk-fastigheten

Räntenetto

Fastigheter

−2 399

−730

Salt Mittsverige

Hagabergs folkhögskola

−966

216

Utfall
2018

EFS Distriktsmission utvecklingsprojekt

EFS Distriktsmission

Verksamhet

RESULTATSAMMANDRAG

EFS MITTSVERIGE

7 179

Bank, plusgiro

1 606
12 528
52 165

Avsättn o bundna fonder
Övriga skulder
Summa skulder

Summa skulder och
eget kapital

Kapitalbehållning vid
årets slut

Årets resultat

Fonder under eget kapital

Balanserat saldo

84 541

32 376

0

12 115

20 261

30 031

Lån från föreningar

Eget kapital

8 000

Lån i bank

Skulder

84 541

5 587

Fordringar

Summa tillgångar

71 774

31 dec
2018

Fastigheter och inventarier

Tillgångar

BALANSRÄKNING

78 190

31 816

168

11 948

19 700

46 374

8 838

3 322

26 213

8 000

78 190

9 694

3 179

65 316

31 dec
2017
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VISION OCH UPPDRAG

EFS MITTSVERIGES
VISION OCH UPPDRAG
EFS är en självständig missionsrörelse inom Svenska kyrkan, med syfte, att på
den evangelisk-lutherska bekännelsens grund verka för Kristi rikes tillväxt.

VISION

EFS Mittsverige ingår som en del i EFS organisation och tillsammans delar vi
visionen:

FOKUS

UPPDRAG

§
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”MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN
FÖRVANDLADE AV JESUS”
VÅRT UPPDRAG ÄR ATT MED GUDS HJÄLP:

Leva mission genom tro, ord och handling.
Växa i lärjungaskap genom undervisning, träning och verktyg.
Forma kristna gemenskaper genom att plantera, utveckla och utrusta.
Skapa möjliggörande strukturer.
Skapa förutsättningar för mission och lärjungaskap.

I ARBETET MED VÅRT UPPDRAG HAR VI IDENTIFIERAT
FÖLJANDE FOKUSOMRÅDEN:
Nå nya människor
Utrustande ledarskap
Nå nya generationer
Hållbar ekonomi
Hållbar verksamhet

VISION OCH UPPDRAG

MÅL FÖR EFS MITTSVERIGE
Med utgångspunkt från vår vision och vårt uppdrag har vi satt följande mål för EFS Mittsverige under
perioden 2019-2020. Det är EFS Mittsveriges styrelse som med utgångspunkt från dessa mål får i
uppdrag att arbeta fram en detaljerad verksamhetsplan.

DISTRIKTSMISSIONENS VERKSAMHET
MÅL:

UPPDRAG:

Verka för växtplatser för den kristna tron och för att Växa i lärjungaskap
alla MF/grupper skall ha tillgång till en präst/pastor
Att antalet kristna gemenskaper med EFS ankny- Forma kristna
tning ökar med tre per år
gemenskaper
Att missionsuppdraget hålls levande och att en eller Leva mission
flera sänds ut i direkt missionstjänst
Ge stöd till utveckling av distriktets missionsföreni Samtliga
ngar och utveckla missionsarbetet i missionsområdena med fokus på Stockholm under 2019-2020
Möta behov och vara en resurs för missionsförenin- Samtliga
garna, Hagaberg och Åkerögården

FOKUSOMRÅDE:
Utrustande ledarskap
Nå nya människor,
Utrustande ledarskap,
Nå nya generationer
Nå nya människor

Nå nya människor,
Utrustande ledarskap,
Nå nya generationer
Nå nya människor,
Utrustande ledarskap,
Nå nya generationer
Driva distriktets gemensamma verksamhet som Leva mission, Växa i Nå nya människor,
kompletterar den lokala
lärjungaskap
Utrustande ledarskap,
Nå nya generationer
Stödja diakonalt arbete inom distriktet.
Leva mission
Nå nya människor
Att barn och unga skall lära känna Kristus och växa Leva mission
Nå nya människor
i Honom
Fortsätta (och utveckla) samarbetet med Salt
Samtliga
Utrustande ledarskap
Fortsätta att utveckla vår organisationsstruktur för Möjliggörande
Utrustande ledarskap
att möjliggöra och fokusera på verksamhet
strukturer

EKONOMI OCH FÖRVALTNING
MÅL:

UPPDRAG:

FOKUSOMRÅDE:

Genom aktiv förvaltning skapa resurser som kan användas för Kristi rikes tillväxt inom EFS Mittsverige
Arbeta med frågan om Åkerögårdens framtid som
leder fram till ett tydligt beslut om den väg som
bedöms vara bäst.
Ta fram en strategi för att möjliggöra försäljning av
tomter på Åkerögården och verkställa genomförandet.
Öka det demokratiska engagemanget inom EFS
Mittsveriges olika delar och stödja missionsföreni
ngarnas demokratiska struktur.

Leva mission

Hållbar ekonomi,
Nå nya människor
Hållbar ekonomi

Möjliggörande
strukturer
Möjliggöra mission
och lärjungaskap

Hållbar ekonomi

Möjliggörande
strukturer

Utrustande ledarskap

13

VISION OCH UPPDRAG

HAGABERG
MÅL:

UPPDRAG:

FOKUSOMRÅDE:

Hagabergs folkhögskola ska vara en levande
mötesplats året runt där bildning, utbildning och
kultur får lägga en grund för personlig utveckling
och samhällengagemang.
Hagabergs folkhögskola ska vara en levande
mötesplats där den kristna inriktningen är påtaglig
men inte påträngande.
Hagabergs folkhögskola ska vara en levande
mötesplats som erbjuder möjligheter till reflektion,
samtal, fördjupning och andlig återhämtning.
Hagabergs folkhögskola ska vara en viktig part i regionens utveckling inom utbildning samt spela en
aktiv roll som folkbildare och utbildningsanordnare
i Södertälje.
Hagabergs folkhögskola ska vara nära förankrad i
EFS och en naturlig hemvist för medlemmar i EFS
och Svenska kyrkan.

Leva mission

Nå nya människor,
Utrustande ledarskap,
Nå nya generationer

Möjliggörande
strukturer

Nå nya människor,
Utrustande ledarskap,
Nå nya generationer
Nå nya människor,
Utrustande ledarskap,
Nå nya generationer
Nå nya människor,
Utrustande ledarskap,
Nå nya generationer

Möjliggörande
strukturer
Möjliggörande
strukturer

Möjliggörande
strukturer

Nå nya människor,
Utrustande ledarskap,
Nå nya generationer

ÅKERÖGÅRDEN
MÅL:

UPPDRAG:

FOKUSOMRÅDE:

Genom att arbeta för att både öka intäkter och minska kostnader förbättra Åkerögårdens ekonomi.
Bearbeta frågan om att hitta samarbetsformer med
andra aktörer för en breddning av Åkerögårdens
verksamhet (t ex Strömsborg och församlingar som
idag utnyttjar gården).
Aktivt marknadsföra de egna arrangemang som
bedrivs på Åkerögården.

Möjliggöra mission
och lärjungaskap
Möjliggöra mission
och lärjungaskap

Hållbar ekonomi
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Hållbar verksamhet

Leva mission, Växa i Nå nya människor,
lärjungaskap
Utrustande ledarskap,
Nå nya generationer
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