
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 
DISTRIKTSORGANISATIONEN 2022. 

 

Inledningsord: Du skall leda och styra mig. Ps. 31:4 

Psalmisten David ber dessa ord i en längre bön i Psaltarpsalmen 31. En bön om att vara överlåten åt 
Gud och bön om att Gud skall både leda och styra oss på det personliga planet, men också i det 
missionsarbete vi finns i. Bönens ord är viktiga som vi uttalar till Gud. Vårt arbete är beroende av 
Guds ledning och styrning. Låt oss också lyssna till och följa hans Gud röst. Vi får vara en bönerörelse 
med bönen i centrum. Låt oss fortsätta med att fördjupa det inom EFS i Sydöst-Sverige. Vi får tacka 
Gud för vår region och det regionala utskottet som tillsammans med den regionala missionsledaren 
och Salt koordinatorn hittar flera och nya vägar att presentera Kristus, men också fördjupar 
missionsengagemanget.  Även om distriktet förändrats till region så gäller samma väg och 
utmaningar, Kristi rikes tillväxt, fördjupning och nyplanteringar som gläder oss. 

Distriktets organisation: EFS i Sydöst skulle enligt beslutat organisationsförändring upphöra och 
flertalet av dessa uppgifter har redan lämnats över till regionen EFS i Sydöst och EFS riks. 
Upphörandet för detta är nu framflyttat till 2024. Under året har arbetet fortsatt med överföring av 
vissa juridiska handlingar och överföringar.  I år har det varit en del arbete med överföring av 
pensionskassor/stiftelser från EFS i Sydöst-Sverige till EFS riks. Regelbunden kontakt har funnits med 
det regionala utskottet och den operativa ledningen för regionen i olika ärenden.  Distriktsstyrelsen 
har genom ordföranden och en speciell arbetsgrupp varit involverade i samband med 
förhandlingarna gällande EFS missionsförening i Växjö och flytten av missionsverksamheten från 
Västrabokyrkan till Högstorps kyrka. Distriktsstyrelsen har för övrigt haft en relativ låg aktivitet och 
vilande funktion under året. Distriktsstyrelsen har haft ett konstituerande sammanträde under året 
och det som ett s.k. Per Capsulam-sammanträde. Ledamöter i styrelsen har varit Magnus Carlsson 
Vimmerby (ordf.), Sven-Ingemar Svensson, Jönköping (vice ordf.), Monika Andersson, Ljungby, 
Barbro Dawidson, Jönköping, Carina Karlund, Ljungby, Paul Månsson, Vikbolandet, och Elisabeth 
West, Vikbolandet. Dessutom finns två vakanta platser i styrelsen. Vid styrelsens möte kan Magnus 
Widholm och Pernilla Janner deltaga som adjungerade ledamöter.  

Årsforum: Lördagen den 19 mars genomfördes distriktets årsmöte tillsammans med den regionala 
mötesplatsen i Söderledskyrkan, Norrköping. Verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse, 
revisionsberättelse och andra årsmötesfrågor behandlas. Distriktsstyrelsen ledamöter valdes om, 
men det regionala utskottet handlägger drifts- och verksamhetsfrågor tillsammans med den 
regionala missionsledaren och Salt koordinatorn. 



Sammanfattning: Distriktsorganisationen EFS i Sydöst-Sverige har även under detta år inte haft 
någon aktiv verksamhet. Endast vissa juridiska överföringar av handlingar, missionssatsningar och 
samtal i samband med förändringar av missionsföreningars verksamhetsområden.  
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