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1. Vision 
 

● Människor och samhällen förvandlade av Jesus, är EFS gemensamma vision. På 
riksnivå har man sagt att EFS uppdrag är att med Guds hjälp 

● Leva mission, genom tro, ord och handling 

● Växa i lärjungaskap genom undervisning, träning och verktyg 

● Forma kristna gemenskaper 

● Och med den visionen för ögonen är det nödvändigt att i hela EFS prioritera 
följande fokusområden 

● Nå nya människor med evangeliet 

● Nå nya generationer med evangeliet 

● Utrustande ledarskap på alla nivåer. 

● På regionsnivå vill man erbjuda arrangemang som svarar mot EFS vision men även 
skapa engagemang för visionen i de lokala sammanhangen. Regional 
missionsledare samt saltkooordinator vill vara ett stöd för de lokala 
sammanhangen samt uppmuntra till nyplantering och till stärkt relation med Sv 
Kyrkan. 

 

 

2. Organisation och ledning  
 
Regionala utskottet 
Det regionala utskottet för EFS i Sydöst arbetar på uppdrag av EFS riksstyrelse. Utskottet 
arbetar vidare för att hitta sin form, arbetsuppgifter och arbetssätt samtidigt som utskottet 
är lyhörda för förändringar och behöver vara flexibelt. Det regionala utskottet är ett stöd för 
regionens ledning och ska tillsammans med ledningen utveckla och leda verksamheten i 
regionen. En viktig del av vårt arbete är att be tillsammans för regionen. Vi längtar tills vi kan 
återigen börja planera för aktiviteter inom regionen där vi kan komma tillsammans. 

Distriktsorganisationen har även under 2022 funnits kvar. I våras hade man digitala möten 
för att diskutera möjligheten att överta Västrabokyrkan i Växjö. Distriktsstyrelsen utsåg en 
arbetsgrupp bestående av Magnus Carlsson, Sven-Ingemar Svensson, Lucas Mellergård och 
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Magnus Widholm. Gruppen hade till uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett 
eventuellt övertagande. Man hade ett antal interna möten och även möten med 
Västrabokyrkans styrelse.  Gruppen kom fram till att det inte fanns förutsättningar för ett 
förvärvande av fastigheten. Detta återrapporterade till distriktsstyrelsen.  
Distriktsordförande Magnus Carlsson har också flera gånger varit adjungerad i det regional 
utskottet. Han har även fortsatt att utgöra ett stöd för regional missionsledare i olika 
situationer. 

Utskottet har under 2022 växlat mellan fysiska och digitala möten. Under andra halvåret har 
utskottet inte haft någon kontinuerlig ordförande. Detta har återspeglat sig i arbetet.  
Ledamöterna i det regionala utskottet har varit; Ola Nilsson (Markaryd), Henrik Polback 
(Växjö), Sharelle Sånglöf (Kristdala), Fredrik Weflö (Norrköping), Elisabeth Evertsson 
(Söderköping), Robert Ortiz (Markaryd), Claes Johannesson (Värnamo) samt Lena 
Hammarsten (Linköping). I samband med den regionala mötesplatsen 2022 avgick Sara 
Rocafort (Kalmar) och ersattes av Ida Sjölin (Kalmar) och Benner Löwenham (Kalmar. 
Regional missionsledare Magnus Widholm och Salt-koordinator Lucas Mellergård är 
adjungerade till utskottets möten. 

Den regionala mötesplatsen och distriktets årsmöte 2022 hölls i Söderledskyrkan i 
Norrköping den 19 mars. 

 

Regionens kansli - regional missionsstation 
Den regionala missionsstationen finns i Växjö på Arabygatan 44. Regionen hyr lokalerna av 
Missionsföreningen i Växjö, som äger fastigheten, där också Västrabokyrkan är inrymd. 

Både Saltkoordinator Lucas Mellergård och regional missionsledare Magnus Widholm har 
sina kontor i lokalerna. I bottenvåningen finns ett kapell som används både av personalen 
och EFS-gruppen Växjö Bönehus. På övre plan finns, förutom kontorsutrymmen, även ett 
litet kök och en välutrustad studio. Studion har under året använts för både direktsändningar 
via EFS egna kanaler och på Vision Sverige, där regional missionsledare har undervisat en 
eftermiddag i månaden. 

Under första halvåret 2022 fungerade regional missionsledare som handledare för 
prästkandidat Robert Ortiz. Undervisning skedde inom ämnesområdena liturgik, 
pastoralteologi och ecklesiologi. Varje månad hade också handledare och prästkandidat 
gemensamma mässor i Berga pastorat. Den 12 juni vigdes så Robert Ortiz i Växjö domkyrka 
för tjänst som pionjärpräst i EFS Sydöst. Vigningen skedde av biskop Fredrik Modéus, men 
även regional missionsledare fanns med vid handpåläggningen. 
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Robert har under andra halvåret 2022 haft sin arbetsplats i Växjö på den regionala 
missionsstationen. Han har framför allt betjänat de nya sammanhangen i Berga, Markaryd 
och Värnamo. 

Under första kvartalet 2022 lyftes alla så kallade pandemirestriktioner. Detta innebar att det 
åter blev möjligt att samla många människor till gudstjänster och allmänna sammankomster. 
Detta återspeglades också i antalet bokningar för regional missionsledare under våren. Det 
fanns ett uppdämt behov av att få möts igen. 

Under vårterminen 2022 tog saltkoordinator Lucas Mellergård initiativ till en 
lärjungaträningskurs för ungdomar med inslag av film- och redigeringsteknik. Kursen, som 
hade namnet Crea-Salt, blev mycket uppskattad av både deltagare och rörelsen som helhet. 
Examensuppgiften för deltagarna blev att finnas med i filmteamet kring årskonferensen i 
Helsingborg under Kristi himmelfärdshelgen 2022. 

I september och oktober anordnade Salt & EFS i Sydöst Svergie i samarbete med lokala 
församlingar två olika ekumeniska missionsdagar. Den första ägde rum i Kalmar domkyrka 
den 17 september, under rubriken "Jag har kommit för att tända en eld." Den andra hade 
temat "I tro under himmelens skyar" och hölls i Urshults kyrka och församlingshem. 

Regionen inbjöd all personal till en trivseldag med båtutfärd i juni 2022. Dagen avslutades 
med mässa på Kronobergs folkhögskola. Vidare inbjöds också all personal till en i Kalmar 
fredagen den 16 september. Dagen med temat "En levande kyrka" genomfördes i samarbete 
med Sverigeavdelningen. 

I november månad deltog regional missionsledare i en missionsresa till Tanzania tillsammans 
med ett helt gäng från Söderledskyrkan i Norrköping. Tidigare under året hade Maria och 
Henrik Polback också besökt landet, med avsikt att fördjupa och odla relationerna mellan 
den lokala kyrkan och EFS i Sydöst Sverige 
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3. Arrangemang 
 

Aktivitet Deltagare Plats 

Inspirationsdag - Gud skapar 
levande församlingar   

måndag 24 januari 

I samverkan med 
Hjelmserydsstiftelsen 

24 deltagare  

 

Hjälmseryds gamla kyrka samt 
Missionshuset i gamla Hjälmseryd 

Magnus Widholm talare 

Crea Salt 

4 kurstillfällen under våren 
10 deltagare 

 Salt Sydöst arrangerade kursen   

Lucas Mellergård  

Årsmöte och regional 
mötesplats 19 mars 50  deltagare Söderledskyrkan i Norrköping 

Trivseldag för anställda i 
regionen juni 2022 25 deltagare 

Båttur med ångaren Thor i Helgasjön, 
följt av måltid och mässa på Sankt 
Sigfrids folkhögskola 

EFS och Salts årskonferens 

27 maj till 29 maj 
 

Helsingborgs arena. 

Saltkoordinator medverkade med 
filmning och seminarier som en del av 
lärjungaskolan Crea Salt. 

Regional missionsledare ingick i 
konferensens själavårdsteam. 

Ql-läger med ledarskola 
29 - 30  juni 

83 deltagare 
Barnläger på Stegeborgsgården. 

Världens Ljus - Kalmar 

21 maj, 17 september mfl 

 

ca 100-200  deltagare 
per tillfälle. En 
lördagkväll i månaden. 
EFS Sydöst stod för 
kostnaderna kring 
konserten med Josefina 
Gniste lördagen den 17 
sep 

Samarr mellan Sydöst, Vasa, och lokala 
församlingar. Både Magnus och Lucas 
medverkade olika kvällar.  

Medarbetardag EFS Sydöst 16 
september 

En levande kyrka 
34  deltagare Sankta Birgitta kyrka i Kalmar. Samarr 

med Sverigeavdelningen 

 
Missionsdag 

 250 delt varav 25 
ungdomar som deltog i 
ungdomsspåret och ett 

 
Kalmar domkyrka 
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17 september 

Jag har kommit för att tända en 
eld 

tiotal barn, som hade 
pyssel etc 

EFS Sydöst huvudarr i samarbete med 
Vasakyrkan samt ekumeniskt med andra 
församlingar Kalmar 

Bönevandring 

Inför missionsdagen i Urshult  

lördag 15 oktober 

22 deltagare 
Start vid piren i Urshult. Via kyrkan och 
genom samhället. 

Magnus medverkade  

Missionsdag 

I tro under himmelens skyar 
280  deltagare 

Urshults kyrka och församlingshem 

Salt & EFS i Sydöstsverige i samarbete 
med lokala församlingar 

 
Missionsresa till Tanzania 

november 2022 

 

 

 

22 deltagare, mestadels 
från Söderledskyrkan i 
Norrköping 

 
Iringa, Tanzania 

Anderz och Anna-Karin Grunnesjö 
fungerade som reseledare. Både Magnus 
Widholm och Fredrik Weflö från det 
regionala utskottet medverkade med bl 
a predikningar på stiftskansliet i Iringa.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Särskilda och nya satsningar i regionen 
Regionen förfogar över fondmedel i fyra olika fonder, som samtliga förvaltas av EFS riks. 
Avkastning och ränta från fonderna är ett välkommet bidrag till regionens ekonomi. 
Avkastningen i fonderna har bland annat gjort det möjligt för EFS Sydöst att ligga kvar på 
samma nivå på föreningsbidragen som 2017, utan att för den skull hamna på minus. 

Men det är inte bara avkastningen och räntan som kan användas. Tanken är även att medlen 
i fonderna ska användas till de ändamål som reglerar dem (evangelisation, satsningar på 
barn och unga, mission, nyplantering etc). 

Sedan tidigare har regionen genom fondmedel bidragit till prästtjänsten i Söderköping. 
Denna satsning löpte ut under hösten 2022. Genom att hyra ut församlingslokalen Arken till 
Söderköpings kommun får föreningen in tillräckligt med medel för att själva kunna avlöna sin 
präst. 
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 Under 2022 har vi även kunnat fortsätta satsa på det generationsöverskridande projektet 
Rusta Församlingen i Kalmar.  Detta inleddes redan föregående år med en ambitiös förstudie 
där föreningen i Kalmar och regionen tillsammans formulerade mål och ramar för 
satsningen. 

Under uppbyggnaden av Dalvikskyrkan skänkte regionen hundra tusen kronor i en 
engångssumma. För att ytterligare stötta föreningen gick regionen in med en 
projektanställning av Marga Dabali som vaktmästare under sommaren och hösten 2022. 
Regionen stod även för barnens underhållning i samband med återinvigningen i september. 

I Markaryd har EFS Sydöst tillsammans med Equmeniakyrkan i Sydöstsverige kunnat 
fortsätta att finansiera en satsning mot barn, unga och familj. Detta genom en 
projektanställning av Marie-Louice Nilsson. 

Årets största satsning rent ekonomiskt är inrättandet av en pionjärprästtjänst i regionen. 
Under två års tid skall Robert Ortiz hjälpa nystartade sammanhang i regionen att hitta sin 
form, kallelse och vision. Han skall även arbeta för att stärka nyplanteringsarbetet i stort i 
regionen. 

 

 

5. Statistik  
I regionen finns 19 missionsföreningar/grupper/annan förening som är anslutna till EFS 
Sydöst. Antalet medlemmar varierar i de olika föreningarna/grupperna. Och även 
organisation och verksamhet. Det finns samarbetskyrkor på 5 platser i regionen, Växjö 
(Västrabokyrkan), Kristdala, Norrköping (Söderledskyrkan), Linköping (Ansgarskyrkan), och 
Jönköping (Dalvikskyrkan). 

 

Årsrapport 2022 Totalt antal EFS-
medlemmar 

Total antal unika 
deltagare i aktivitet 

Procentuell förändring 
från 2018 

Kalmar län 275 144 -14% 

Kronobergs län 103 278 -24% 

Jönköpings län 168 362 65% 

Östergötlands län 273 827 -11% 

Stegeborgsgården 145 15  

Sydöst 0 459  

Totalt 964 2085 -8% 
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Kommentar 
Staplarna  ovan  bygger på uppgifter hämtade från medlemsrapporten 2022, EFS riks statistik 
och NGO PRO. Idag har vi sammanlagt  964 medlemmar i regionen. Detta  år märker vi att 
våra verksamheter återgått till mer normala. Antalet unika deltagare räknar vi upp till 2085. 
Det är glädjande att vi når många människor med evangeliet utanför den gudstjänstfirande 
gemenskapen. Det finns goda möjligheter för alla dessa möten kan leda närmare 
gemenskapen inom EFS.  

Det som inte syns i statistiken men värt att nämna är att 591 unika deltagare som inte är 
EFS-medlemmar, är barn och unga mellan 6-25 år. Och av alla EFS-medlemmar är endast 27 
st i åldern 6-25 år. Det är viktigt att påminna barn och ungdomar i kyrkorna att bli 
medlemmar både i EFS och Salt. Under 2022 har vi bildat två nya Salt föreningar och i  
regionen har vi nu totalt 228 Salt-medlemmar.  

 

 

6. Personal 
Samtlig personal inom EFS Sydöst har sin anställning via EFS-riks 

Under 2022 var följande personer anställda av EFS i regionen.  

(Här redovisas alltså inte den personal i samarbetskyrkorna som har sin anställning i svenska 
kyrkan.)  

 

Regionkontoret i Växjö 

Magnus Widholm - regional missionsledare 

Lucas Mellergård – saltkoordinator/administratör 

Robert Ortiz - pionjärpräst 

 

Växjö - Västrabokyrkan 

EFS-präst Henrik Polback  

musiker Rebecka Svensäter 

vaktmästare Henrik Henriksson (tjänstledig under hösten) 

vikarierande vaktmästare Björn Svahn 

 

Markaryd - Hagakyrkan 

Präst Ola Nilsson  
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värdinna Susanne Persson 

barn/familj  Marie-Louice Nilsson  

 

Kalmar - Vasakyrkan 

EFS-präst Bertil Åhman 

Administratör/inspiratör Benner Löwenham 

 

Jönköping Dalvikskyrkan 

musiker Linda Sandström 

barn & ungdomsledare Charlie Cramer (tjänstledig under våren) 

vikarie Linda Fröding 

projektanställd Marga Dabali 

 

Linköping - Ansgarskyrkan 

präst John Aldvén (tjänstledig under delar av året) 

vikarie Anna-Sophie Aamand 

 

Söderköping - Arken 

präst Duressa Magesha Teka 

 

Vikbolandet EFS 

Präst Duressa Magesha Teka  

barn & ungdomsledare Johanna Wall 

vikare Elin Johansson 

 

Dessutom har ett antal personer haft timanställningar, sommarjobb och arvoderingar i 
regionen. 
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7. EKONOMISK REDOVISNING 20220101 – 20221231 
 

INTÄKTER    KOSTNADER  

Gåvor (föreningsbidrag) 717.572  Anslag  reg o lokala 
verksamheter 

122.400 

Försäljning (bl.a. tjänster och 
lönepåslag) 

5.004.315  Personal 6.055.113 

Försäljning kurs- och 
deltagaravgifter 

103.605  Läger och konferens 117.140 

Externa uppdrag och tjänster 19.892  Stipendier  11.930 

Övriga intäkter  2.032  Internationell mission 28.284 

Ränta fonder 283.629  Övriga kostnader 97.927 

   Administration EFS riks 214.200 

   Hyra och el 58.092 

   Resor regionsgemensamt 65.516 

   Kontor och inventarier 49.518 

Summa intäkter 6.131.045  Summa kostnader 6.820.120 

    

Förändring av fritt eget 
kapital 

 

 

689.075 

   Periodens resultat 0  
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Årets resultat inklusive tillförda fonder: 585 412 kronor 

Årets resultat efter fondförändringar: 283 086 kronor 

 

Utvecklingsfonden: 8 706 384 kronor 

Marcusson-Eklundfonden: 116 505 kronor 

Evangelisationsfonden: 66 256 kronor 

Ungvikt: 32 941 kronor 

 

Eget kapital vid årets slut: 8 922 086 kronor 

 

Kommentar 

Perioden i sin helhet visar på att vi är tillbaka med ökad verksamhet efter pandemin. 
Regionen har satsat på flera projekt bl.a. Hagakyrkans utåtriktade arbete, Nya sätt vara kyrka 
i Lagan och ett missionellt fokus på Tanzania. Den stora utmaningen vi står inför är det 
minskade bidragen från missionsföreningarna. Det är en minskning på 92 428 kronor av det 
som låg budgeterat.  
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8. Regional verksamhet 2023 
 

8.1 Förslag till budget 2023 
 

INTÄKTER    KOSTNADER  

Föreningsbidrag 810.000  Anslag  reg o lokala 
verksamheter 

150.000 

Försäljning (bl.a. tjänster och 
lönepåslag) 

5.441.031  Personal 6.579.058 

Försäljning kurs- och 
deltagaravgifter 

220.000  Läger och konferens 220.000 

Externa uppdrag och tjänster 60.000  Internationell mission 95.000 

Övriga intäkter  133.653  Övriga kostnader 80.000 

Gåvor 40.000  Hyra och el 120.000 

   Resor regionsgemensamt 70.000 

   Kontor, inventarier och 
kommunikation 

72.000 

Summa intäkter 6.684.594  Summa kostnader 7.386.058 

    

Förändring av fritt eget 
kapital 

Preliminär ränteberäkning 

 

401.464 

 
300.000 

   Periodens resultat 0  
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8.2 Verksamhetsplan 2023 
Regionen har tagit fram en plan som är i linje med EFS uppdrag och fokusområden. Vårt 
uppdrag är att växa i lärjungaskap, leva mission och forma kristna gemenskaper. Vi vill med 
vår plan för det kommande året fokusera på utrustande ledarskap både hos yngre och äldre 
medlemmar. Vi vill också främja tillväxt och att vi når nya människor.  

 

Aktivitet Datum Plats 

Inspirationsadag om Lovsång 
och tillbedjan  

januari 23 Hjelmseryd 

Inspirationsadag om Mission 
med gäst från Tanzania @ 

Regional Mötesplats 
18-mars Kristdala 

Missionsdagen 09-sep Norrköping 

Missionsresa - Ungavuxna.  18-28 juni Tanzania 

Projekt Injil (Vänner emellan) 
kurs för  att nå muslimer i 

Sverige 
Jan - Maj Digitalt 

Söka ny plats för 
missionsstationen (kansli EFS  

Sydöst) 
December Araby, Växjö 

Projekt nya sätt vara kyrka Jan - Dec Berga/Lagan och Markaryd 

Föreningsbesök av 
Saltkoordinator och regional 

missionsledare  
hela året Regionen 

Filmprojekt "En bro till bön" - 
om rötter och framtidsvisioner 

i regionen 

december deadline 
klar produkt  

Regionen 

Regional medarbetarträff 
"Rusta försalingen" 

08-sep Norrköping 



15 

ITH - I trygga händer utbildning 
2023-02-09, maj och 

oktober 
Kalmar, Vikbolandet och 

Jönköping 

Jesus till barnen - konferens 3-5 februari Jönköping 

QL-läger  26-29 juni Stegeborgsgården 

Patrullriks (scoutläger)  30 juli - 5 augusti Mjösjöliden 

Familjeläger Augusti  

Peppdag för Saltföreningar i 
regioner 

Augusti Åsljunga 

Utarbeta Mentorsprogram,  
kreativitet och lärjungaskap 

(Crea Salt)  

föreberedelser 
mars-april start 

september 
Digitalt 

 

 

 

 

 

Till eftertanke 
I slutet av februari passerades årsdagen av kriget i Ukraina. Många av oss har  blivit både 
berörda och bedrövade av bilderna från de krigsdrabbade områdena. Några har gått från 
tanke till handling och helt sonika åkt iväg med hjälpsändningar till fronten. 

Vasakyrkan i Kalmar har ordnat insamlingsgalor och manifestationer som nått långt utanför 
stadens och församlingens gränser. I skrivande stund har över 6 miljoner kronor samlats in 
och otaliga elverksbilar har rullat från svenska överskottslager till Cherson och Kiev. 

Vad vi gör lokalt och regionalt spelar roll. Jag tror att vi står inför en tid av både stort lidande 
och stor tröst. Herren vill rusta sitt folk och tända kärlekens eld i våra hjärtan. 

Magnus Widholm, regional missionsledare EFS Sydöst 
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Ge gärna en gåva till EFS och Salt Sydöst.  

Det går scanna qr-koden 

 

Swish 123 662 38 88 

BG 900-99 03 

märk Gåva EFS Sydöst 

 

Tack på förhand!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regional missionsstation 

EFS Sydöst 

0470-262 48  SMS 072-0926148   

Arabygatan 44, 35262 Växjö 

efs.nu/sydost 

 


