Adventkyrkan i Linköping

Verksamhetsberättelse 2020/2021
Vi lägger ännu ett verksamhetsår (2020-07-01 – 2021-06-30) bakom oss, och tackar Gud för
Hans ledning och omsorg, och de tillfällen Gud gett oss att kommunicera det hoppfulla
budskapet om Jesus, i ord och handling.
Medlemsutvecklingen: Församlingens medlemsantal var vid årets början 70. Detta
verksamhetsår har Brita Udén gått bort, och en medlem har flyttat till en annan
adventistförsamling. Vid verksamhetsårets slut var medlemsantalet 68. Även Carina
Tunströmer som var en trogen besökare har gått bort.
Pandemin har haft omfattande påverkan på verksamheten under hela verksamhetsåret. I
början på hösten 2020 trode vi oss skönja en ljusning, och utifrån enkätsvar, intervjuer och
diskussioner bestämde församlingen att pröva med en fyraveckorscykel: på den första
sabbaten en enkel gudstjänst, på den tredje sabbaten gruppträffar i mindre grupper, och på
de andra och fjärde sabbaterna ingen organiserad verksamhet alls i kyrkan (s.k.
”vilosabbater”).
Dessvärre tog pandemin ny fart, och myndighetsrestriktioner begränsade storleken för
allmänna sammankomster till högst åtta deltagare. Utöver några få träffar under hösten har
därför i princip alla gemensamma sammankomster varit inställda under verksamhetsåret. Ett
par enklare digitala gudstjänster hölls också.
Medlemmar har dock på eget initiativ träffats, bl.a. ute i naturen. En bibelläsningsgrupp har
träffats digitalt nästan varje vecka i november-juni.
Renovering: Efter beslut vid senaste årsmötet har kyrksalen, församlingshemmet och hallen
renoverats med medel ur församlingens kassa. Ett stort tack till gruppen som planerat och
slutfört det arbetet! Handikapptoaletten har också byggts så att den nu uppfyller gällande
normer, och detta har gjorts med hjälp av samfundet/hyresvärden.
Personal: Församlingens pastor Karin Rudholm har även detta år arbetat på halvtid
(föräldraledig på halvtid). Från och med mars har hon varit föräldraledig på heltid pga
tillökning i familjen.
Styrelsen har träffats fyra gånger digitalt under verksamhetsåret, och har även avhandlat
mindre ärenden via mail däremellan. Styrelsen har bestått av Paul Annala, Peter Lamberth,
Daniel Leo, Karin Rudholm, Maria Sundvall och Gabriel Ulltjärn.
--Vi vill tacka alla i församlingen som frivilligt engagerat sig genom handlingar, gåvor, böner,
idéer, insatser, tjänande och på många andra sätt. Församlingens vision är att ”Vi vill ge
vidare av Guds kärlek, och på så sätt hjälpa människor att möta Gud och tillsammans leva ett
rikt liv som Jesu efterföljare” och det är en vision som vi vill fortsätta att sikta mot även
under året som kommer.
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