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Inledning 
”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig 

någonsin törsta.” (Joh 6:35-36) Löftesord av Jesus. Både brödet och vattnet som utgår från Jesus är 

den helige Anden. I och genom församlingen vilar, inspirerar och längtar Helig Ande efter just den 

gemenskapen som Jesus uttrycker i bilden av törstsläckare och mättande. Det är genom Anden som 

församlingen blir hållbar, mognar och får sin dragningskraft. Ni som församling har alla den gåvan att 

bruka Andens tillgångar. Ni bär alla heliga händer, som kan användas mitt i gemenskapen och i det 

sammanhang ni befinner er i.  Lita på Jesu ord mitt i det ni står i och inför. ”Och hoppet sviker oss inte, 

ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga Anden.” (Rom. 5:5) 

 

Kristina Gustafsson                                                                
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Gudstjänstliv 
Under året har vi firat totalt 44 gudstjänster 

varav sju har ägt rum på andra platser och i 

andra kyrkolokaler, såsom Vaggeryds Kyrka, 

Betel- och Pingstkyrkan. Under sommaren 

2018 firades sex gemensamma gudstjänster 

med Betel och Pingstförsamlingen, varav två 

var hos oss i Equmeniakyrkan. Vid 14 tillfällen 

har vi firat nattvard, vilket också inkluderar 

nattvardsfirandet på vårt tillsammansläger på 

Strandgården hösten 2017. Åtta gudstjänster 

har varit förlagda till kvällstid. Vidare har vi 

under året haft fyra dophögtider, varav tre 

barndop, samt en gudstjänst med 

barnvälsignelse.  

Gudstjänsterna har varierat i sin form 

beroende på̊ tema och vilka som har ansvarat 

för innehåll och genomförande. Vid tre 

tillfällen har gudstjänsten varit anpassad för 

alla åldrar, med betoning på de yngre. När 

pastor Kristina har varit ledig, har andra talare 

predikat. Här kan nämnas Ansgar Skillemar, Jan 

Eirestål, Thommy Rosenspira, Roger Josefsson, 

Margareta Wahrenberg, Christer Gustafsson, 

Helge Örebäck, Emanuel Furbacken, Lennart 

Johansson och Göran Stålhammar. Utöver 

talarna, bör också alla mötesledare nämnas, 

vilka ger av sin tid och sitt hjärta. 

För att gudstjänsten ska bli en fungerande 

helhet behöver vi ljud- och ibland också 

bildansvariga personer, samt medverkande 

som delar exempelvis bibeltexter eller står för 

musik- och sångmedverkan. Det är glädjande 

att vi kan variera oss och låta mångfalden och 

gåvorna ta plats. Tack alla som känner sig 

berörda! Så lever gudstjänsten även ett 

osynligt liv, skulle man kunna säga. Där finns 

alla de som inte kan vara med fysiskt, men vars 

böner i tysthet bär församlingen. Församlingen 

utgör en kropp, Jesus Kristus och den har 

många kroppsdelar – alla är så viktiga!  

 

 

 

Några tillbakaglimtar:  
Även detta år fick vi njuta av söndagsskolans 

uppförande av musikalen ”Drömmen om jul” 

där vår ungdomsledare Albin Ullerås gjorde sig 

känd som Herodes.  Vid två tillfällen har vi haft 

temagudstjänster för alla åldrar och båda var 

välbesökta, av just alla åldrar!  

En god tradition följde vi även denna påsk med 

Getsemanestund, innehållande passions-

berättelsen och nattvardsfirande.  

En solvarm dag i slutet av vårterminen hade vi 

en friluftsgudstjänst på Skomakarebygget, då 

söndagsskolan medverkade i vanlig ordning. 

 

Andakter på Furugården har följt schemat där 

olika församlingar och kyrkor har delat på 

ansvaret. Sammanlagt har vår församling haft 

sex sådana tillfällen. 

Equmeniakyrkan har gett ut ett stödmaterial 

för gudstjänster, andakter med mera. Det finns 

en webbsida med en materialbank, där du som 

mötesledare kan t.ex. hitta söndagens 

bibeltexter, bönekalender, psalmförslag, bilder 

m.m. Du hittar detta på www.gudstjänst.se 

Så får vi lägga ännu ett år med gudstjänster och 

andakter bakom oss. Vår önskan och bön är att 

alla ska få en längtan efter den gemenskap som 

gudstjänsten erbjuder. Kanske det handlar om 

att ta beslut mer än känsla. När vi är trogna i 

det lilla, kommer Gud välsigna oss på ett större 

plan.  

Konfirmation 
Under konfaåret har vi fått lära känna sex 

ungdomar lite djupare. Varje torsdags-

eftermiddag har vi haft lektioner i Betelkyrkan, 

http://www.gudstjänst.se/
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elva tillfällen på höstterminen och elva på 

vårterminen. Utöver dessa har vi varit på 

studiebesök på Skogskyrkogården i Jönköping 

och på ”SAM-hjälp”, där vi fick arbeta och 

packa julpaket till Rumänien. Vi gjorde också 

uppskattade hembesök hos församlings-

medlemmar. Dessutom har vi haft besök av 

”Hela människan” samt några representanter 

från ”Ny Generation”. På hösten hade vi en 

hajk med övernattning i Granarpsstugan 

utanför Norrahammar och i april deltog vi i 

Konfalägret på Gullbranna utanför Halmstad.  

Det här konfirmandåret togs beslutet att pröva 

en annan tidpunkt för konfirmationshögtiden, 

dvs den blir förlagd till hösten den 2 september 

2018, istället för våren. Den högtiden blir också 

vår pastors sista arbetsdag i församlingen och 

hennes uttryckta övertygelse är att det 

kommer bli en härlig gudstjänst för alla.  

Uppbyggelse och utveckling 

Bibel och bön 
Höst och vår har vi även detta år haft samlingar 

runt den kommande söndagens bibeltexter. Vi 

har samlats varannan torsdagsförmiddag och vi 

brukar vara sex till tio personer som funderar 

och kommenterar det vi har läst. Det är 

märkligt hur bibelord kan beröra och tala in i 

våra liv!  Som alltid ber vi tillsammans en stund, 

innan det är dags för fika. 

 

 

 

Möte med Markus 
Under hösten och en bit in på vårterminen 

ledde vår pastor varje vecka en kurs som hade 

rubriken ”Möte med Markus”. Genomförandet 

skedde i samarbete med studieförbundet 

Bilda. Gruppen som deltog läste en bok samt 

Markusevangeliet. Vid samlingarna gavs 

tillfälle för samtal och frågor och deltagarna 

fikade också tillsammans. 

Förvandlingen – bok om 10 Guds bud 
I församlingsrådet har vi inför varje 

sammanträde läst ett kapitel ur boken 

”Förvandlingen av hårda bud till mjuka” skriven 

av Per-Eive Berndtsson. Läsningen har gett 

upphov till goda samtal, vilka fortsätter utifrån 

de sista kapitlen även om studiecirkeln inom 

Bilda är avslutad. 

Tillsammans & Ekumenik 
I mitten av oktober firade vi gudstjänst i 

Skillingaryds Arena tillsammans med, i stort 

sett, samtliga frikyrkoförsamlingar i vår 

kommun. Det var avslutningen på en 

gemensam helgkonferens vars tema var ”Stå 

fast och gå vidare”. Andra inslag i konferensen 

var barnmöte, ungdomsmöte, seminarier samt 

kvällsmöte på lördagen.  

Sista söndagen i oktober samlades vi Vaggeryds 

Kyrka för en ekumenisk gudstjänst med 

efterföljande lunch och seminarier. 

Inför Allhelgonahelgen fanns pastorer, präst 

samt kantor tillgängliga för kyrkobesökarna i 

Byarum på fredagseftermiddagen. För 

andakten, som hölls inne i kyrkan på grund av 

regn, ansvarade Kristina Gustafsson och Jakob 

Fhager-Bjärkhed.  

På julaftonskvällen firades midnattsmässa i 

Betelkyrkan och den ekumeniska nyårsbönen 

hölls i Pingstkyrkan.  

Den ekumeniska böneveckan är en 

återkommande händelse som planeras i 

ekumeniska rådet och i januari 2018 hade vi 

utökat antalet bönesamlingar. På lördags-

kvällen ansvarade vår pastor för en 

Sinnesrogudstjänst. Som avslutning på veckan 

var det predikstolsbyte för präst och pastorer. 

I vår kyrka predikade Jakob Fhager-Bjärkhed 

medan pastor Kristina talade i Pingstkyrkan. 

Veckan är ett uppskattat samarrangemang och 

kommer att upprepas under böneveckan 2019. 

Långfredagsgudstjänsten var förlagd till 

Vaggeryds Kyrka och som redan nämnts firade 

Betel, Pingst och vår församling gemensamma 

gudstjänster vid sex tillfällen under 

pastorernas semestertid.  

Den verksamhet som nu har hunnit bli stabil, är 

vår gemensamma mötesplats som ligger på 
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Storgatan, ”Mötesplats Café”. Det är ett viktigt 

arbete som drivs av volontärer från ortens fyra 

kyrkor samt de anställda, tillsammans med 

kommunens arbetsmarknadsenhet. Efter en 

enkätundersökning, där bland annat besökare 

har blivit intervjuade, har vi fått 

dokumentation över hur mycket denna 

verksamhet betyder för de besökande. Det 

finns ett exemplar av denna undersökning i 

kyrkan och du kan fråga pastorn om du vill ta 

del av den. 

På Vaggerydsdagen i augusti ansvarade vår 

församling för scenen på Vaggeryds torg och 

pastor Kristina talade och sjöng till 

ackompanjemang av kantor Ellinor Norberg på 

piano.  Mötesplats Café hölls öppet för fika 

under den här dagen. 

Dagledigträffar  
Tillsammans med Betelkyrkan, Pingstkyrkan 

och Svenska kyrkan har vi turats om att inbjuda 

till dagledigträffar, som lockat en trogen publik. 

Antalet besökare har varierat mellan 60–90 

personer. Höstterminen började med att 

Torsten Gunnarsson berättade om och sjöng 

sånger av Fredrik Arvid Blom, mest känd för 

”Guldgrävarsången” och ”Pärleporten”.  I 

oktober kåserade Lars Erik Joakimson om hur 

Waggeryd blev Vaggeryd och i 

novembersamlingen fick vi lyssna till sång och 

musik av Rolf Gabrielsson och Tabergs-

bröderna.  

Bengt och Inga-Lill Ågren kallade sitt program i 

februari för ”En sångskatt – läsarsånger och 

andliga visor”. Norra Mo Mandoliner från 

Bottnaryd gav en konsert vid marssamlingen. 

Ett kärt återseende var det att i april, när vi fick 

höra Christina Brunegård tillsammans med 

Tomas Sjödin berätta om diakonin i Smyrna, 

Göteborg. 

 

Vårterminen avslutades med att vaggeryds-

fotografen Lena Landin visade ett betagande 

bildspel över årstidernas skiftningar, samt att 

Vaggeryds manskör, under Sune Hjelms 

ledning, framförde de älskade vårsångerna. 

Alla våra samlingar har genomförts i samarbete 

med Bilda. 

Diakonala rådet 
Under året har vi som vanligt inbjudit de 

boende på Furugården till två gudstjänster, en 

vid advent och en till påsk. Dessa samlingar har 

bestått av en kort gudstjänst och sedan har vi 

bjudit in till samkväm runt kaffeborden där det 

bjudits på hembakat bröd och tårta. Vi har haft 

god hjälp med underhållning av Da Capo-kören 

som lett oss i allsång och sånger som de äldre 

tycker om. Församlingens pastor eller Ansgar 

Skillemar har ansvarat för andakten.  

För att hämta våra gäster har vi fått hjälp av 

kyrkans manskör, som kört rullstolsrallyt 

mellan kyrkan och Furugården. Antalet gäster 

har varierat, men totalt har vi varit omkring 40 

personer runt kaffeborden.  

Till jul har församlingens vänner och med-

lemmar fått en julblomma och en hälsning från 

församlingen. Det senaste året blev det 16 

hembesök. Några sjukbesök har också skett 

under året. 

Av diakonala rådets medlemmar har några 

även medverkat vid Språkkaféet för SFI-elever 

på Fenix och en del har deltagit i verksamheten 

på ”Mötesplats Café” tillsammans med 

representanter från de andra kyrkorna.  

Rådet har elva medlemmar, varav tre män. Vi 

har nått ”75+ åldern”, så det finns behov av 

förstärkning. 

 

Soppluncher 
Höstens soppluncher började torsdagen den 7 

september. Varannan vecka fram till december 

blev det ytterligare sex tillfällen då vi samlades 

till en inledande andaktstund i kyrksalen, för 

att sedan slå oss ner vid lunchborden. Där är 
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det alltid trevlig stämning med småprat och 

skratt. Antalet gäster har ofta uppgått till 40-50 

personer.  

Höstterminen 2017 avslutades med ett rikt 

julbord som samlade drygt 100 gäster. SPF-

föreningen hade bjudit in sina medlemmar till 

julbordet och för sång och musikinslag svarade 

SPF-kören med Mirjam Larsson och hennes 

man Peter.  

Under våren serverades åtta torsdagssoppor, 

utöver vårlunchen som bestod av silltårta, lax 

och rabarberpaj. Under lunchen spelade och 

sjöng Ted Sandstedt.  Kock har oftast varit Stig 

Punkt och de övriga bestyren såsom bakning, 

dukning och disk, har ett tiotal medarbetare 

hjälpts åt med. Det är en glad arbets-

gemenskap som känns meningsfull.                        

 

Internationella rådet 
Under året har samarbetet fortsatt med 

Unionskyrkan i Estland genom Brobygget. 

I september och i april hade vid klädinsamling. 

Förutom från våra församlingar på Höglandet, 

så får man idag en hel del från Erikshjälpens 

second-hand-butiker i Västsverige. Sådant som 

inte har sålts inom en månad slängdes tidigare, 

men det sänds nu till Estland.  

Oftast en gång varje månad, har vi haft 

missionsinformation och insamling till 

ungdomssekreterare Pilli Havakats i Unions-

kyrkan och hennes arbete där.  

Under adventstid till trettondagen hade vi 

insamling till Equmeniakyrkans gemensamma 

internationella arbete. På annandagen talade 

och inspirerade vår pastor. Tillsammans med 

autogirot och pengarna till Unionskyrkan 

samlade vi in över vårt insamlingsmål som låg 

på 95 000 kr.  

Den 16 november hade vi, genom kontakt med 

”Ljus i Öster”, besök av pastor Alexej från 

Kaukasien. Han berättade utifrån sin situation 

om ”att älska muslimerna”. På våren, den 10 

mars, kom missionärerna Anna och Martin 

Ström (SAM) och berättade om sitt arbete i 

Turkiet. 

Vi försöker bevaka olika samlingar ”inom 

reshåll” kring kyrkointernationella frågor och 

påannonsera dem. För oss alla gäller att 

berätta om den Uppståndne, vänta stora ting 

av Gud och våga stora ting för Gud! 

Sång och musik  

När det gäller sång och musikmedverkan i 

gudstjänsterna har det varierat, som alltid.  

Vårt eget lovsångsteam, som börjat forma sig, 

har deltagit i olika sammanhang, liksom 

Barnkören, söndagsskolbarnen, Vaggeryd 

Brass, vår egen ”Påskkör”, samt en rad solister 

och övriga musikanter. På väg hem från 

brassbandsfestivalen i Värnamo i november 

2017, spelade Västerås Brassband i vår kyrka i 

samband med söndagens gudstjänst. 

Adventsfirandet 2017 inleddes med den 

traditionsenliga adventskonserten, där sångare 

och musikanter från vår församling och 

Skillingaryds Missionsförsamling förenades 

under ledning av Jenny Larsen och Birgitta 

Melin. Den tredje advent höll Vaggeryd Brass 

sin välbesökta julkonsert i Betelkyrkan och 

kvällen fylldes av såväl brassmusik som 

manskörssång.  

Valborgsmässofirandet genomfördes vid 

Linnarebäcken, precis som föregående år. 

Vädret var av det kyligare slaget, men trots det 

samlades en gedigen skara för att lyssna till 

Vaggeryd Brass och dess manskör som spelade 

och sjöng in våren. Därtill fick besökarna lyssna 

till den ekumeniska barnkörens glada sång-

inslag. Axel Swahn, ungdomsledare i Betel, höll 

ihop programmet och Tommy Rosenspira stod 

för årets vårtal.  Den flytande vårelden på 

dammen var ”Fixargruppen” upphov till. För 

arrangemanget svarade alla frikyrkorna i år, 

tillsammans med respektive ungdoms-

verksamheter. De senare stod bland annat för 

korv- och drickaförsäljning.  
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För tredje året i rad, bjöd Vaggeryd Brass in till 

en vårkonsert den första maj. Missionskyrkan 

fylldes av en stor publik som fick njuta av 

klingande vårtoner.  Likt tidigare år stod Ansgar 

och Barbro Skillemar för uppskattade kåserier 

och diktläsning.  

 

Traditionsenligt, deltog Vaggeryd Brass vid 

nationaldagsfirandet i Byarums hembygdsgård. 

Brassbandet har också varit på ”turné” vid två 

tillfällen. På försommaren spelade de på 

Fridhäll i Skillingaryd och manskören sjöng.  I 

augusti gick färden till Korskyrkan i Jönköping 

där musikanterna och sångarna medverkade i 

kyrkans cafékväll intill Vätterstranden.  

Övriga samlingar under året 
I månadsskiftet september-oktober var det 

”Tillsammansläger” på Strandgården. En helg 

med fint väder och där blandade åldrar fick 

möjlighet att umgås med varandra och njuta av 

Guds vackra natur. 

 

 

 

 

 

På programmet stod promenad- och 

samtalsrunda med bibelfrågor och i valbara 

aktiviteter fick deltagarna utmana sina 

förmågor och färdigheter, i exempelvis 

drakbygge, kranstillverkning och golfspel. 

Några valde att fotografera, medan andra hade 

till uppgift att förbereda söndagens gudstjänst. 

På kvällen var det bl a grillning, musikquiz och 

pysselverkstad inomhus. 

 

Årsmöteshögtiden den 22 oktober gick i 

glädjens tecken. Efter kyrkkaffet följde 

årsmötesförhandlingar och lunch. Under året 

har vi haft fyra församlingsmöten i samband 

med förmiddagsgudstjänsterna och kyrkkaffet. 

Höstens skördefest 2017 hölls med sedvanlig 

auktion, lotterier och servering. Ett varierat 

utbud av skänkta, matnyttiga gåvor, lotterier 

och andra praktiska och användbara ting gick 

under klubban av auktionsutropare Ansgar 

Skillemar och Morgan Sparrenholt. De utförde 

detta på ett mycket uppskattat sätt som 

bidrog till en god förtjänst. Egentillverkad ost 

och ostkakor, som några flitiga församlings-

medlemmar ansvarat för, provsmakades och 

såldes.  

På trettondagen hade vi traditionsenlig julfest 

för alla. Den här gången var det omsorgsgrupp 

4 och 5 som ansvarade för programmet.   

 

En ny fas i Vaggeryds Missionsförsamlings 136-

åriga historia har ingåtts under året. Det 

formella beslutet följdes av det s.k. 

”namnkalaset” på pingstdagen. Då fick vi fira 

och synliggöra församlingens namnbyte, från 

Vaggeryds missionsförsamling till Equmenia-

kyrkan Vaggeryd. Det skedde i samband med 

gudstjänsten där bl a Johan Einarsson från 

Region Öst medverkade. Vi tågade ut från 

kyrkan efter gudstjänsten för att bevittna när 

den gamla namnskylten sänktes ned från 

fasaden och den nya avtäcktes. Alla åldrar 

fanns representerade och genom tal, fanfar, 

och ballonger förstärktes upplevelsen av glädje 

och tacksamhet. Efteråt följde ett stort 

tårtkalas i kyrkans trädgård.  
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Omsorgsgrupp 6 och 7 ansvarade för 

sommarens första ”Sommarkväll”, den sista 

lördagskvällen i juni. Den följdes sedan av ännu 

en, den 11 augusti. Vid det tillfället var det 

grupperna 1 och 8 som hade ansvaret. 

När det här verksamhetsåret nästan nått sitt 

slut, var det dags att avtacka vår pastor efter 

åtta års tjänstgöring i vår församling. Lördagen 

den 18 augusti anordnade omsorgsgrupp 2 och 

3, en avskedsfest. Det bjöds på bl a grillad mat 

med tillbehör. För programmet ansvarade 

församlingsrådet och ungdomsrådet. Tinnas 

kunskaper sattes på prov i leken ”Smartare än 

en femteklassare” och alla fick möjlighet att 

deltaga i en tipspromenad på temat ”Tinna”.  

 
Vice församlingsföreståndare Britt-Marie Oldin 

höll tacktal till Kristina. Församlingen och 

Equmenia överlämnade en avskedsgåva, vilken 

symboliserades av, en för kvällen, utsmyckad 

hjälm. Ytterligare tal hölls och kvällen 

avslutades med en andakt som Kristina höll i 

och där hon också medverkade med sång. En 

förbönsstund hölls för pastorsparet 

Gustafsson. 

Lyckornas förskola 
Sedan början av 1990-talet har Vaggeryds 

Missionsförsamling/Equmeniakyrkan bedrivit 

ekumenisk förskola i Betelkyrkan, tillsammans 

med övriga kyrkor i Vaggeryd. Förskolan drivs 

på kristen värdegrund och enligt avtal med 

Vaggeryds kommun. 

Under året har det varit cirka 30 barn inskrivna, 

fördelade på två avdelningar. Förskolan har sju 

fast anställda, samt ett antal timanställda 

vikarier och en specialpedagog. Personalen har 

varit densamma under flera år, vilket utgör en 

trygghet för barnen. Det är med stor 

tacksamhet vi noterar det värdefulla och 

viktiga arbete som förskolechefen och 

personalen utför på Lyckornas förskola. 

Församlingens representanter i styrelsen har 

under året varit Gunnar Wahrenberg och 

Stefan Ottosson. Efter årsmötet i mars har 

Gunnar avgått och ersatts av Thomas 

Lundqvist. Föreningens ekonomi är god och vi 

har ett betryggande överskott i reserv. 

Styrelsen har under våren samtalat om olika 

möjligheter att utveckla förskolans verksamhet 

och göra den tillgänglig för fler barn i vårt 

samhälle. Vi tror att den kristna grund som 

förskolan bedriver sin verksamhet på och de 

värderingar som förskolan förmedlar, är bra för 

både barnen och samhället. 

Vår kyrka 
Vi har under verksamhetsåret inte gjort några 

stora åtgärder på fastigheten, men väl ett antal 

små. Stolpen vid köksingången är lagad, spis o 

fläkt är utbytta och den nya skylten på fasaden 

är monterad och inkopplad. Nytt skyltskåp mot 

Storgatan är också uppsatt. 

Vi har också monterat ett nytt akustikundertak 

på den ekumeniska ”Mötesplatsen”. 

Utöver detta har Fixargruppen bland annat 

byggt ytterligare ett kök på Strandgården och 

ett antal andra insatser har gjorts där. Vidare 

har gruppen fixat på Skomakarebygget och 

hjälpt till med Equmenia-aktiviteter, 

exempelvis loppmarknaden, städat toaletter 

på scoutlägret, byggt kontroller och genomfört 

desamma till ledarhajken ”Ta i” i september 

2017. 

Personal 
Under verksamhetsåret har Kristina Gustafsson 

och Albin Ullerås arbetat i vår församling. Det 

är en rikedom att kunna ha två anställda hos 
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oss, Kristina som församlingsföreståndare och 

Albin som ungdomsledare. Som pastor har 

Kristina funnits med i många sammanhang. I 

gudstjänster och i predikan har hon undervisat 

och inspirerat oss till att växa i tro. Hon har 

också mött många i själavård, bön och enskilda 

samtal, vilket är en viktig del i pastorns arbete.  

Ungdomsledaren har varit med i ungdoms-

arbetet som stöd för ungdomar och ledare. Att 

finnas till för ungdomar i vår verksamhet, att 

följa med på hajker, läger och konferenser är 

en viktig uppgift för att visa på Guds 

gemenskap. Tillsammans med ungdomsledare 

från de andra församlingarna i Vaggeryd, 

möter Albin ungdomar i vårt samhälle.  

I slutet av verksamhetsåret sa Kristina upp sig 

för att börja som pastor i Hovslätt i början av 

oktober 2018. Vi tackar Kristina för de år hon 

har varit hos oss och önskar henne Guds 

välsignelse i hennes nya tjänst. Sedan i somras 

söker vi en ny församlingsföreståndare till vår 

kyrka. 

  

Församlingsboken 
Antal medlemmar vid verksamhetsårets början 170901  143 

Utflyttade      4 

Utflyttade till annan församling    3  

Ingångna till församlingen    6  

Avlidna     1 

Antal medlemmar vid verksamhetsårets slut 180831  141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


