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Vasakåren:
en evangelisk församling mitt i Vasastan

Vi önskar att leva med Jesus i våra liv
Vi vill förmedla Jesu kärlek till alla
Vi önskar vara Jesu lärjungar
Vi vill bygga Guds rike på denna plats
DU ÄR VÄLKOMMEN!
Mission Statement:
Frälsningsarmén är en internationell rörelse,
ett evangeliskt trossamfund inom
den universella kristna kyrkan.
Vårt budskap har sin grund i Bibeln.
Vår tjänst har sin källa i kärleken till Gud.
Vårt uppdrag är att förkunna evangelium om
Jesus Kristus och utan åtskillnad möta
mänskliga behov i hans namn.
Frälsningsarmén Vasakåren
Observatoriegatan 4, 113 29 Stockholm
08-31 23 71
e-post: vasakaren@fralsningsarmen.se
http://www.fralsningsarmen.se/vasakaren
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Anställd persona
Jon-Anders Marthinussen (100%)
Camilla Kenny(100%)

Kårledare
Biträdande kårledare (tom. aug)
Kaplan 50% Soc Centret Hornstull
(fr.o.m. nov 2019)
Handledare, Tro, hopp & arbete
Barn- och ungdomskonsulent (80% VT-50% HT)
Barn- och ungdomskonsulent (VT)
Kadett på utbildning (HT)

Heléne Petersson (50%)
Nellie Bäckrud (80%)
Frida Gyll (20%)
Amir Moghadam

Kårnämnden (kårens ledningsgrupp
Kårledarna
Margaretha Andersson
Malin Jeppsson
Camilla Kärnhagen

Fanjunkare
Fanjunkare (VT)
Övrig ledamot (VT)
Fanjunkare för ungdom (HT)
Sara Ådvall
Fanjunkare med ansvar för barn
Niclas Hjerpe
Fanjunkare
Emmy Dahlquist
Fanjunkare (HT)
Gunilla Eld
Skattmästare
Jacob Kärnhagen Hjerpe
Fastighetsansvarig
Andreas Holmlund
Musikmästare VasaBand
Margit Östman
Ansvarig för Träff för daglediga
Ebba Enskär
Representant VasaGospel (HT)
Frida Gyll
Representant VasaGospel (VT)
Nellie Bäckrud
Barn- och ungdomskonsulent
Amir Moghadam
Kadett på utbildning (HT)
Jenny Alm
Inkallad vid frågor kring Akallacentret
Kårnämnden sammanträder 3-4 ggr/termin

Nämnden för andlig vård (NAV
Kårledarna
Fanjunkarna
Bengt Karlsson
Margit Östman
Mats Wiberg
Kadett på utbildning

Värd-ansvarig & Listor
Hembesökare, Språkrör TFD
Övrig ledamot

Gruppen har träffats vid fyra tillfällen.

Lokalt ledarskap
Margaretha Andersson
Malin Jeppsson
Niclas Hjerpe
Emmy Dahlquist
Sara Ådvall
Camilla Kärnhagen
Gunilla Eld

Fanjunkare
Fanjunkare (VT)
Fanjunkare
Fanjunkare (HT)
Fanjunkare med ansvar för barn
Fanjunkare med ansvar för ungdom (HT)
Skattmästare
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Bo Johansson
Johan Ådvall
Jacob Kärnhagen Hjerpe
Andreas Holmlund
Mikaela Häger
Fredrik Åberg
Marcus Hammarberg

Skattmästare
Skattmästare
Fastighetsansvarig
Musikmästare VasaBand
Musikmästare VasaGospel
Vice Musikmästare VasaBand
Andlig sergeant VasaBand, webbproduktion

Frivilliga ledare utan fullmakt
Mats Prennmark
Bengt Karlsson
Mats Wiberg
Margit Östman
Elisabeth Mossberg (VT)
Andreas Hemström
Ebba Enskär
Emmy Dahlquist
Evelina Landh
Anne-Li Marthinussen
Linnea Nilsson
Frida Gyll
Nellie Bäckrud
Ann Christine Holten
Kerstin Alm
Elisabeth Hjerpe
Maria Sundbring Hörnqvist
Magdalena Sjödahl
Elina Wiberg
Britt Ahlbin
Sven Nilsson
Leif Alm
Britt Marie Jakobsson
Elin Hammarberg
Vivan Frisk
Tristessa Åberg
Benjamin Lindmark
Hugo Marthinussen

Ansvarig för listor och mailutskick
NAV
NAV, Barnmöte
NAV, TFD
VasaGospel ordförande, Skatten, Barnmöte
VasaGospel kapellmästare
VasaGospel ordförande (HT)
TGiF
VasaSoulTeens
VasaSoulTeens, Barnmöte
VasaSoulTeens
VasaSoulTeens
VasaSoulKids
Intro svenska och volontär ansvarig
Dagledigträffens sånggruppledare,
Barnmöte
Skatten, Barnmöte
Skatten, Barnmöte
Ledarmedhjälpare Barnmöte
Kassör FAU
Kultursamtal
Kårblad, Kultursamtal
Småbarnsrulla, uppvaktning
Statistikansvarig
Stridsropsansvarig
Webproduktion
Webproduktion
Webproduktion

VasaBand ledningsgrupp
VasaGospel ledningsgrupp

sidan 11
sidan 12

:


Sid 6

Veckoprogram 202
Måndagar 10-12 Intro-svenska
13.00 Träff för daglediga
15.00 Kultursamtal varannan vecka
17.30-19.00 VasaSoulKids, VasaSoulChildren & VasaSoulTeens (HT)

Tisdagar

10-12 Tro, Hopp & Arbete - JOBCLUB

Onsdagar

10-12 Intro-svenska
18.30 VasaBand övning

Torsdagar 10-12 Tro, Hopp & Arbete - JOBCLUB
19.00 VasaGospel övning

Fredagar

18-21 TGIF & Tonårssamling

Lördagar

Söndagar

11.00 Gudstjänst
11.15 Barnmöte
Vissa söndagar speciella JS träffar

HEM och BÖNEGRUPPER träffas regelbundet i hemmen.

0
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Verksamhet
TRO, HOPP & ARBETE (THA)
Tro, Hopp & Arbete - Jobclub har under året 2020 haft ett 30-tal deltagare i blandade
åldrar och med flera nationaliteter representerade. Arbetssökande söker sig till Jobclub
för att få stöd och vägledning i sitt arbetssökande och kommer till oss via våra kårer,
sociala verksamheter, genom information från hemsidan och inte minst via tips från
tidigare deltagare.
Fram till mars månad kunde vi hålla våra kurser på ordinarie vis, dvs med
gruppverksamhet och individuell coachning på kåren. Därefter har vi fått ”ställa om”
om träffat våra deltagare över nätet, via telefon och vid särskilda behov, enstaka
individuella träffar.
Detta arbetssätt har fungerat väl och deltagarna har uppskattat vårt stöd. Vår uppgift
förutom att coacha och vägleda deltagaren till arbete eller studier, har varit att ge
hopp och framtidstro i en orolig tid. Vi har också fått goda möjligheter att samtal med
deltagare om kristen tro och Guds omsorg om varje människa.
Trots att arbetslösheten ökade 2020 har vi ändå fått se deltagare få anställning och i
några fall ta steget att söka utbildning. En 59-årig kvinna sökte vår hjälp efter en
längre tids arbetslöshet och endast efter några veckor, var hon åter i arbete. Det finns
hopp!
Tro, Hopp & Arbete vill också under 2021 fortsätta att öka den arbetssökandes
möjlighet till arbete och självförsörjning.
Vi har 12 platser och det är fullt varje månad
Ansvariga: Heléne Petersson, Camilla Kenny (VT), Jon-Anders Marthinussen

TRÄFF

FÖR DAGLEDIGA

Terminen startade 13 januari med ett intressant terminsprogram med gott mod. Vi
visste inte att ett smittsamt virus nyss börjat spridas i världen. Det var tungt att efter 9
träffar fick vi ställa in och det blev för resten av terminen skulle det visa sig. Ingen
påskbuffé, ingen utfärd som vi brukar avsluta terminen med. Ingen resa till Rättvik och
inga sommarträffar vi brukar ha på olika caféer. Smittan avtog och kåren började i
mitten av september med gudstjänster och vi beslöt att börja med träffar i oktober.
Vi höll avstånd och ordentligt med mellanrum med stolar i lokalen och vid kaffeborden.
Munskydd och handskar vid serveringen. 4 träffar hann vi med sedan blev det stopp
och alla samlingar inställda för resten av året.
Kontakter har vi försökt ha med våra besökare med telefonsamtal kort, brev och
julhälsningar.
Ansvariga för dagledigträff : Margit Östman, Kerstin Alm, Berit Karlsten och Maud
Sandin, med flera.

GUDSTJÄNSTER
Våra gudstjänster är öppna för alla som vill komma.
Innan 15 mars hade vi gudstjänster med teman från Kyrkoårets texter
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Från 3/5 har vi haft kyrkkaffe på ZOOM efter webandakten
Under september och oktober månad hade vi fysiska gudstjänster. Gränser var 50
personer och vi hade anmälan via webbformulär och 1 meters distans mellan stolarna i
lokalen.
Håkan och Gunilla Gniste var gäster 18/10.
Barnens samlingar hölls separat på egna platser.

INTRO-SVENSKA
Vi började Introsvenskan 13 januari 2020 med volontärträff och planering av terminen.
Det blir som förut 2 dagar per vecka - måndagar och onsdagar kl. 10.00-12.00.
Vi hade 5 lektioner i januari och besökte en konsert 25/1 i Maria Magdalena kyrka.
7 samlingar.
Totalt 139 närvarande.
I februari hade vi 6 lektioner och besökte en Jazzkväll på Clarion hotell 8/2, Konsert i
Radiohuset 21/2, Konsert med Gatans kör i Korskyrkan 25/2, Bio "Cat walk" 26/2.
(Sportlov) Bokcirkeln startade 11/2.
11 samlingar.
Totalt 148 närvarande.
I mars hade vi 5 lektioner och en bokcirkel.
Många elever var sjuka.
Corona slog till, vi fick stänga!
5 samlingar.
71 närvarande.
Under sommaren inbjöd vi elever och lärare till konversation i Vasaparken.
8 samlingar.
56 deltagare.
Vi startade Introsvenskan igen 15/9 med lektioner en gång per vecka.
Onsdagar 10.00-12.00.
Max antal deltagare 20.
Vi var bara 4 lärare som "vågade ställa upp p g a Coronan. Det blev bara 15 elever
som anmälde sig, alla kom inte varje gång. Varje lärare hade bara 2 elever vid varje
bord. Jon-Anders, Amir och Britt-marie deltog också.
Vi hade bara 7 samlingar i september och oktober, sen fick vi stänga igen. Vi var ca 15
personer varje vecka.
Vi har varit 15 volontärlärare under året.
Vi har haft ca 40 elever inskrivna under vår- och höstterminen.
En av lärarna - Unni - har haft digital svenska med konversationsgruppen från mars december 2020.
Vi har haft kontakt med elever och volontärer under året, några lärarluncher.
Många hör av sig och undrar när vi kan börja igen.
Vi hoppas på vaccin!
Är glad för året 2020 trots Corona!
Sid 9

Hälsningar Ann-Christine Holten

WEBANDAKTER
Under 2020 blev det 35 olika program som vi kunde skapa tillsammans.
De har fått en stor och positiv respons från alla håll i Sverige. Mycket tack vare att
Kommunikationsenheten på Högkvarteret väljer att sända våra andakter på
Frälsningsarméns officiella Facebooksida som har 23.000 följare.
Lite statistik på visningar av våra program:
Facebook och Youtube mäter statistik lite annorlunda än vi vanligtvis gör med
deltagare på en gudstjänst. Den digitala världen pratar in i termer av personliga tittare
utan visningar. Vi behöver konvertera den informationen för att närmare kunna förstå
hur många som sett våra andakter. Två faktorer har vi använt i uträkningen; Hur många
3 sekunders visningar och vilken kvarhållandeprocent har varje program. Det ger oss
en uppskattning av hur många ”hela visningar varje program har”. Det säger tyvärr
mindre om hur många personer som tittat helt enkelt för att varje person faktiskt kan
se den del av ett program eller ett helt program flera gånger.
Den samlade statistiken Vasakårens program hade på Facebook och Youtube är:
3 sekunder:
Kvarhållandeprocent
Antal visningar av helt program

120612 visningar
ca 19 % i genomsnitt
22.667

Om det jämförs med antal gudstjänstbesökare under 2019 vilket är 2684, så kan vi inte
säga annat än att det blev en oväntad positiv effekt av Coronaomställningen.
Men webandakter kan inte ersätta fysiska gudstjänster! Vi saknar det fysiska mötet och
uppmärksammar den nöd och saknad människor upplever.
Våra lokaler har anpassats för inspelningar under resans gång. Dels har en del av stora
lokalen använts från olika vinklar och tonårsrummet i undervåningen har omvandlats
till en ”black box” / studio med lampor och ljud uppställt för inspelning.
Vasakårens produktionsteam består av:
Jon-Anders Marthinussen, producent och samordnare och lite allt möjligt när det
behövs
Tristessa Åberg, grafisk material till musikstycken, sånger och bibelläsningar.
Sammanställning av programdelar till ett helt program
Övriga som medverkar vid tid och möjlighet:
Marcus Hammarberg, redigering, foto
Hugo Marthinussen, ljudinspelning och ljudmix
Benjamin Lindmark, ljudinspelning
Mats Prennmark, foto
Mats Wiberg, foto
Andreas Holmlund, foto, ljudinspelning och ljudmix
Amir Moghadam, foto
Sid 10

HEMGRUPPER
Vi har två stadiga hemgrupper och gläds åt att en tredje kommit till under pandemin.

Musikgruppe
VASABAND
VasaBand har under pandemitiden ställt om övningarna till coronasäker medverkan för
våra musikanter. Det har varit 15 eller 8 personer på övning beroende på det rådande
läget. En del övningar har också ställts in då det inte kunnat försvaras att samlas. De
gudstjänster som kåren kunde ha med max 50 besökande spelade vi med en grupp på
6 personer och vi hann med en After Work 21/2. Den stora konsert vi skulle öva inför,
Sacred Concert, blev inställd både på vår- och höstterminen. Julkonsert med
VasaGospel kunde tyvärr heller inte genomföras.
Vi kunde dock medverka i Brassfestival i Södertälje med inspelat material 24/10.
Förutom det har vi spelat in både stycken och unisona sånger för användning i
Vasakårens web-andakter. Alla sånger och musikstycken finns dessutom upplagda på
Youtube som separata klipp.
Musikkåren medverkade i TV programmet Helt Lyriskt, som vi spelade in under våren.
Där spelade vi ett nyskrivet arrangemang av vår musikmästare Andreas Holmlund på en
låt som Albin Lee Meldau komponenerat.
Annan kuriosa: Som en direkt effekt av pandemin har två kårer i Stockholm stängt sin
verksamhet och vi har tagit hand om instrument och noter från dessa två;
Kungsholmskåren och Sundbybergkåren. Det har tagit mycket tid att sortera och
validera detta, men vi har fått mycket tillbaka också. Gamla instrument har fått ett
varmt omhändertagande och endel kan faktiskt användas vidare. Vi har även kunnat
förmedla instrument och noter till andra behövande musikkårer.
Ledare:
Andreas Holmlund, musikmästare
Ledningsgrupp:
Fredrik Åberg (vice Musikmästare)
Marcus Hammarberg (andlig sergeant)
Niclas Hjerpe (övrig medlem)
Gunilla Eld är kassör

VASAGOSPEL
Verksamhetsåret 2020 har varit ett annorlunda år för VasaGospel och vi fick ställa in
samtliga fysiska övningar från 12 mars. Vi har saknat att få mötas fysiskt och dela
budskapet om Guds kärlek till andra människor, ha konserter och gudstjänster. Vi har
känt saknaden av vår sociala gemenskap men är tacksamma för att vi har kunnat ha
andlig gemenskap genom våra träffar på Zoom som vi haft när vi inte kunnat ses på
Vasakåren.
VÅRTERMINEN 2020
Vi startade terminen som vanligt i januari. Utöver de vanliga övningarna sjöng vi på
gudstjänst på Vasakåren 9 februari och gjorde en resa till Uppland 7-8 mars. På
lördagen gjorde vi en kördag med Össeby Gospel i Vallentuna som leds av en fd
VasaGospel medlem, Ann-Louise Wistrand. En härlig kördag som avslutades med
konsert i Vada kyrka. På söndagen sjöng vi på gudstjänst i Örbyhus och spenderade
eftermiddagen hemma hos Elisabeth och Andreas. Denna helg blev tyvärr terminens
sista gång vi sjöng och spelade tillsammans. Vi testade att sjunga tillsammans vid 2
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tillfällen genom livesändning på FB och Zoom. Vi träffades varje vecka digitalt och
hade andakt, sjöng lovsång och bad tillsammans. Det har känts fantastiskt att kunna
hålla vår andliga gemenskap vid liv trots att vi inte kunnat ses. Vi avslutade terminen
utomhus med en sommaravslutning i Vasaparken.
HÖSTTERMINEN 2020
Efter sommarens uppehåll började vi hösten med terminsstart utomhus hemma hos
några körmedlemmar den 27 aug. Under sep, okt och halva nov hade vi ett upplägg
där halva kören (ca 15st) var på plats på Vasakåren och stod med 2 m avstånd mellan
varandra medan andra halvan av kören var med hemifrån via FB-live, youtube och
Zoom. Grupperna alternerade så att man varannan vecka var på kåren och varannan
hemma. Vi fick möjlighet att öva in nya sånger, ha stämrep, andakt men inget fika. Det
var fantastiskt att få möjlighet att sjunga tillsammans igen på plats.
I mitten av november spelade vi in en digital andakt inför domssöndagen med 6
sångare, piano, trummor och bas. Andakten sändes på Vasakårens och
Frälsningsarméns FB-sidor och fick god respons.
I slutet av november blev smittspridningen i landet värre och restriktionerna ändrades
från 50 till max 8 personer vid allmänna ankomster. Detta gjorde att vi fick avbryta
våra fysiska övningar och hade 2 avslutande träffar på Zoom innan jul.
Inställda konserter och resor pga. Covid-19 under VT-20
26/4 Gospel Worship Hour i Betlehemskyrkan
30/4 Valborgskonsert i Uppsala
21-24/5 Resa till Norrland
7-8/12 Julkonserter med VasaBand
Vi tackar Gud för att Han har beskyddat, välsignat, lett och använt VasaGospel under
detta år.
Ledare
Mikaela Häger, Körledare/Dirigent Andreas Hemström, Kapellmästare/Pianist
Ledningsgrupp
Elisabeth Mossberg, Ordförande (VT)
Lovisa Marklund, Sekreterare/Informationsansvarig (VT)
Frida Eklund,
Kassör (VT) Aron Berglund,
Bokningsansvarig (VT)
Johannes Grahn, PR-ansvarig (VT)
Frida Gyll, Andligt ansvarig (VT + HT)
Ebba Enskär, Ordförande (HT)
Hanna Alderblad, Sekreterare/Informationsansvarig (HT)
Amanda Lundström, Kassör (HT)
Stina Nyman, Bokningsansvarig (HT)
Daniel Wall, PR-ansvarig (HT)
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Barn- och ungdomsverksamhe
FREDAGSHÄNG
Fredagshäng är Vasakårens fredagssamling för mellanstadiebarn. Gruppen startades i
början av 2019. Gruppen gör flera olika aktiviteter som spel och tävlingar, har alltid en
andakt och avslutar samlingen med att äta tacos tillsammans med tonåringarna, som
då börjar sin samling.
Vårterminen 2020 startades i januari och körde varje fredag fram till mitten av mars då
Coronapandemin gjorde att några samlingar fick ställas in. Ledarna ställde om och
körde fredagssamlingarna via snapchat och sedan via Zoom.
I mitten av april gjordes bedömningen att gruppen kunde träffas igen under
Coronasäkra förhållanden. Några gånger träffades gruppen utomhus och gjorde
aktiviteter som kubbspel, Spike-ball och snapchat-jakt.
Efter sommarlovet startades höstterminen med flera träffar på kåren. I mitten av
september fick gruppen besök av KRIK (Kristen Idrottskontakt) som hade olika
aktiviteter och andakt med gruppen. Från mitten av november fortsatte gruppen att
träffas via Zoom, pga Coronarestriktioner. På zoomsamlingarna har gruppen lekt lekar
och haft andakt. Terminen avslutades på Zoom med Bäst i Karantest!
Antal barn: 11

T.G.I.F. THANK GOD IT´S FRIDAY
TGIF är Vasakårens tonårssamling och dit är alla mellan 13-19 år välkomna, varje
fredagskväll. Dessa kvällar har gruppen ätit middag tillsammans, umgåtts och hittat på
en rad olika aktiviteter. I mitten av varje samling har man delat andakt och bön.
Vårterminen 2020 startades i januari och körde varje fredag fram till mitten av mars då
Coronapandemin gjorde att några samlingar fick ställas in. Ledarna ställde om och
körde fredagssamlingarna via olika digitala lösningar. Utöver fredagssamlingarna har
gruppen deltagit i läger såsom Nyårsfestival i Stockholm , Vinterläger i Vemdalen
vecka 9 samt Ungdomshelg i Uppsala en helg i oktober. Gruppen har också varit med
på på By Night i februari, samt via Zoom i april och november.
(By night är östra divisionens ungdomssamling.)
I mitten av september fick gruppen besök av KRIK (Kristen Idrottskontakt) som hade
olika aktiviteter och andakt med gruppen. Från mitten av november fortsatte gruppen
att träffas via Zoom, pga Coronarestriktioner. På zoomsamlingarna har gruppen lekt
lekar och haft andakt.
Några av våra ungdomar från Vasakåren har varit med på Hemgrupp på nätet, på
torsdagar, som FAung har hållit i sen mars 2020. Ledarna har varit Simon Hurtig och
Isak Borén. De har haft olika teman ur bibeln varje vecka och de har bett för varandra.
Under fyra måndagar i april/maj hade vi zoom-häng på måndagar för att ungdomarna
skulle få chansen att hänga ännu mer och få prata om livet. Det var tänkt som start på
en hemgrupp. Vi kom fram till att det inte var ett behov längre då vi redan hade häng
på zoom på fredagar och att några var med på Hemgrupp på nätet Den 23 maj
anordnade FA Halmstad och FAungSupernajs Online som var en heldag med olika
digitala samlingar på Youtube, Zoom och Instagram . Temat var “Gud och Corona?”.
Ungdomarna var med hemifrån över nätet.
Antal tonåringar: 14
Ansvariga ledare: Nellie Bäckrud, Frida Gyll (VT) och Amir Moghadam (HT) + flera andra
medhjälpare. Föräldrar har hjälpt till med matlagningen.
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VASA SOUL KIDS, VASA SOUL CHILDREN & VASA SOUL TEENS
Under VT 2020 hade vi tre grupper; Soul Kids för årskurs 0-3, Soul Children för årskurs
4-6 samt Soul Teens från årskurs 7 och uppåt.
Soul Children är grundat av Walt Whitman i USA och har utvecklats i Norge av Ragnhild
Hiis Ånestad till ett projekt som spridit sig i flera länder. Vi är med i nätverket i Sverige
och har anpassat det till oss. Vi har erbjudit korv med bröd eller köttbullar med pasta
till barnen innan de gått till sina grupper.
Vårterminen blev kort då Coronapandemin gjorde att körerna sattes på paus från
mitten av mars. Grupperna inbjöds till digitala gudstjänster samt var med på familjefest
i Hagaparken den 7 juni.
Under höstterminen slogs Soul Children och Soul Teens ihop till en kör. Grupperna
träffades under september och oktober. Den 19 oktober hölls en uppskattad
Höstmyskonsert på Vasakåren för föräldrar med picknick utomhus efteråt.
Efter höstlovet tog körerna paus på nytt pga nya restriktioner. Soulchildren och
SoulTeen fick i november äran att spela in Soul Childrens temalåt ”Det är du”. Det
gjordes den 28/11 i Coronaanpassade mindre gruppen på Vasakåren.
Höstterminen avslutades med julavslutning via Zoom. Antal barn: 23
Ledare: SoulKids: Malin Schröder (VT), Nellie Bäckrud, Sara Ådvall (VT), Evelina Landh
(HT), Jon-Anders Marthinussen (HT) SoulChildren: Anne-Li Marthinussen, Frida Gyll och
Linnea Nilsson. SoulTeens: Jon-Anders Marthinussen (VT), Evelina Landh (VT).
Medhjälpare/musiker/korvansvariga: Ebba Enskär, Ella Dahlquist, Andreas Eriksson,
Hugo Marthinussen, Noah Marthinussen, Magnus Holmlund.

SPANARNA OCH UPPTÄCKARNA - JUNIORMEDLEMMAR
Vasakåren har 14 juniormedlemmar. De har inga egna samlingar utan deltar i den
undervisning som kåren erbjuder alla barn och unga i grupperna och på söndagarna.

BARNMÖTE (VT-20)
Under vårterminen fortsatte vi ha barnmöten på söndagarna för alla barn med samma
tema som de vuxnas gudstjänst. Under barnmötena har vi en fast mötesordning som vi
följer med besök från journalisten Shaun Arlist och kreativ predikan. Vi följde
kyrkoårets texter. Mötena avslutas med bön och lovsång.
Från mitten av mars ställdes de fysiska gudstjänsterna in på Vasakåren vilket gjorde att
även barnmötena fick ställas in. Under denna period började digitala gudstjänster
spelas in, bl.a. en familjefest och många av barnen fick vara med på olika sätt, t.ex. i
sång.
Till påsk träffades vi för en tipspromenad med påsktema i Observatorielunden. Nellie
skickade även ut digitala hälsningar till barnen.
Terminen avslutades med familjefest i Hagaparken.
Antal barn: 20
Ledare: Maria Sundbring, Sara Ådvall, Nellie Bäckrud, Jenny Alm, Mats Wiberg, Emmy
Dahlquist, Maria Prennmark, Anne-Li Marthinussen, Magdalena Sjödahl, Malin Jeppsson,
Elina Wiberg (medhjälpare) och Vilma Prennmark (medhjälpare).
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SÖNDAGSGRUPPER (HT-20)
Under hösten valde vi att återigen dela in barnen i åldersgrupper. Tre olika grupper
träffades varannan söndag . I den äldsta gruppen följde de ett material som hette The
Bible Project (Youtube). Diskuterade och ställde frågor.
I mellan-guppen ställde ledarna frågor till barnen vad de undrar över eller vad de
skulle vilja prata om och gjorde sedan samlingar utifrån det. De lekte och läste bibeln.
I yngsta gruppen fokuserade vi på minnesverser och gjorde ramsor för att barnen
lättare skulle komma ihåg dem. Vi lekte och pysslade också. Alla grupper fikade också
på sina samlingar. Detta blev av tre gånger och efter det kunde vi inte längre träffas på
plats.
I början av oktober firade vi familjegudstjänst med tema ”Änglarna”. Från slutet av
oktober ställdes alla gudstjänster in pga nya restriktioner.
Terminen avslutades med en familjefest via facebook/Youtube där flera av kårens barn
medverkade på olika sätt.
Antal barn: 15

Speciella FAU satsningar under 202
INSTÄLLDA

ARRANGEMANG

Konfirmationsskolan, Barnläger på Hjälmargården, Nyårsfestival, JS helg,
EYE i Holland, konserter med barnkörerna var några av de saker som ställdes in pga
pandemin.

LEDARSAMLING
I början av januari hölls en ledarsamling där vi åt tillsammans, delade information och
fick uppmuntran av inbjuden gäst Julia Adolfsson

SKIDLÄGER I VEMDALEN
Under sportlovet åkte våra barn och ungdomar från klass 6 och uppåt på skidläger i
Vemdalen, tillsammans med ungdomar från Västerås. Det blev en mycket lyckad vecka
med skid- och snowboardåkning, bad i badhus, god mat, gemenskap, härliga andakter
och lovsångskvällar.

PÅSKÄGGS – OCH JULGODISUTDELNING
Till påsk delade kåren ut påskägg med en hälsning till de barn som är medlemmar i
våra olika grupper. Ca 50 st påskägg blev det. Det var mycket uppskattat så till jul
gjorde vi samma sak, delade ut julgodis med en hälsning.

0
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Nysatsningar & Evenemang
KÅRDAG

PÅ

ÅGESTAGÅRDEN

Efter sommarens upphåll hade vi en uppstartsdag på Ågesta Folkhögskola med
Coronasäkert avstånd och höga förhoppningar.
Vi var 31 vuxna och 13 barn

STÖD

TILL ASYLSÖKANDE

Efter tre år i väntan på beslut från migrationsverket fick vi i år glädjas åt ett positivt
svar. Han har bytt namn till Andreas Eriksson och studera flitigt på Ågesta
Folkhögskola för att få gymnasiekompetens.

KONFIRMANDER
Konfirmationsskolan blev tyvärr inställd, men Barn- och Ungdomsenheten planerar för
ett nytt upplägg för konfirmationsskolan nästa år.

JULGRYTAN
Vi var med julgrytan på Odenplan 4 lördagar med två kollektörer och två som spelade
blåsinstrument från VasaBand. Det var stränga coronarestriktioner vi var tvungna att ta
hänsyn till och det var en annorlunda stämning bland lyssnarna i år. Många var
svältfödda på personliga möten och sökte kontakt. Andra var uppenbart försiktiga och
höll säkert avstånd. Allt som allt upplevde vi som var där att det blev goda samtal och
ett hyfsat resultat även om det var hälften av vad vi brukar få in.
Sammanlagd med Swish och kontanter samlade vi in 28.000 kr.

STAMBYTE

I HUSET

Det planerade stambytet med start i 1 juli blev uppskjutet på obestämd tid.

Utdrag ur kalender
30/1-2/2
17/23 /2

Studiebesök av elever från Rimforsa folkhögskola
Studiebesök av elev från Södra Vätterbygdens Folkhögskola

24/28/2
15/3
Påsk
3/5
7/6
24/8
11-12/9
18/10
24/10
2/11

Skidläger i Vemdalen
Första webandakten
Webandakter på Palmsöndag, Skärtorsdag, Långfredag, Påskdagen
Första kyrkkaffe på ZOOM
Terminsavslutning i Hagaparken med 50 närvarande
Kadett Amir påbörjar sin utbildning
Helg för lokalt ledarskap. Webseminar som vi såg tillsammans på kåren.
Besök av Håkan och Gunilla Gniste på Coronasäker söndagsgudstjänst
VasaBand medverkar med inspelat material på Brassbandfestival i Södertälje
Nedstängning av alla samlingar pga andra vågen av Coronapandemin

28/11
Advent
Julafton

Julgrytan Kickoff
Webandakter varje söndag
Webandakt med Julspel utfört av personal från Akalla kvinnocenter

Juldagen

Sista webandakt för året

:
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Vasakårens ekonomi 2020 - Översiktlig redovisning
Kvarstående skuld efter ombyggna

(2019´s siffror i parentes

0 kr (684.913:-)

Insamlingar
Julgryteinsamlingen inbringade 28.000 kr vid Odenplan

Utdrag ur statistiken 2020 (2019 parentes)
Antal närvarande söndag fm fysiska samling

656 (2684 personer)

Antal visningar av digitala andakter

22.667

Antal närvarande barnmöte (fys)

113 barn-48 ledare (304, 106)

Antal närvarande ungdomsträffar (dig/fys)

327 ungdomar-58 ledare (117, 62)

Antal närvarande barnkörer (fys)

309 barn, 106 ledare (727, 282)

Antal närvarande vid Träff för daglediga (fys)

396 personer (1403)

Antal personer i IntroSvenskan (fys)

519 personer (1574)

Personer som fått presentkort

124

Registrerade telefonsamtal med ensamma

160

Registrerade hembesök pensionärer

66

Antal medlemmar
•

Soldater

137 (140)

•

Civilmedlemmar

40 (45)

•

Juniormedlemmar

14

Stockholm, april 2021
För Vasakårens kårnämnd
Jon-Anders Marthinussen
Kårledare
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Kårledarens årsberättels
2020 - PANDEMIÅRE

Året 2020 hade vi längtat efter på olika sätt. Visionen ”Jesus till alla” skulle ha sitt sista år.
Planerat stambyte och ombyggnad av våra lokaler skulle starta. Vi skulle dela lokal med kåren
i Sundbyberg under byggtiden. Vi skulle helt enkelt ha ”det bästa året någonsin” och bygga en
god grund för framtiden.
Så blev det inte…
Den 15 mars 2020 delade vi vår första andakt på Facebook. Då hade landet stängts ner pga ett
virus som de flesta varken hade fått eller hade hört om. Jag kommer väl ihåg den sista träffen
för daglediga. Under min hälsning till de närvarande sa jag: ”Om ni undrar varför jag inte
hälsat i hand på er idag som jag brukar, så är det för att vi uppmanas låta bli det. Det sägs att
vi har ett elakt virus bland oss och vi måste vara försiktiga.” De äldre som var där tittade på
varandra med en tveksam blick, men förstod vad jag syftade på. På väg till fikat skojade de
däremot och sa till varandra: ”vi kan väl kramas även om vi inte för hälsa i hand?”
Det blev ingen mer måndagsträff efter det. Helt abrupt blev alla samlingar inställda och för
varje dag som gick kröp verkligheten närmare och ända in under huden: Detta virus ska man
helst inte drabbas av. Vi uppmanades att hålla i och hålla ut. När detta skrivs ett år senare,
mars 2021, så är det med blandade känslor. Historieskrivningen kommer behöva tid att
återberätta de konsekvenser vi drabbades av under Corona-året 2020.
Mycket vissnade ner under året, men något växte faktiskt fram också.
Internet blev den plats där många kyrkor tog plats efter 15 mars. Vasakåren fick också ställa
om och lära sig skapa webandakter. Det visade sig passa oss rätt bra och i skrivandet stund
närmar vi oss 40 olika program som skapats för visning på söndagar.
Hemgrupper har kommit till med digitala verktyg
Vi har erbjudit digitala live gudstjänster via ZOOM och haft besök av personer från helt andra
delar av Sverige.
Vi har haft alla kårnämnder och andra ledarsamlingar digitalt och lärt oss att det faktiskt
fungerar också.
Den största förändringen som vi inte hade kunnat förutse var de ekonomiska konsekvenserna.
Frälsningsarmén centralt drabbades hårt kring ekonomin och ställde in alla byggprojekt i
Sverige. Vår planerade ombyggnad sattes på paus. Och kåren i Sundbyberg, som vi skulle
samarbeta med, drabbades istället av nedläggning. En direkt konsekvens av minskat
ekonomiskt stöd från Frälsningsarmén centralt. Vårterminen blev en kort tid av uppbrott för
kårens ledare och medlemmar med inriktning på sammangående på Vasakåren. Kårledarna
Caroline och Joakim Storck ingår i Vasakårens ledningsgrupp från 1 Januari 2021. Biträdande
kårledaren, Camilla Kenny, fick också nya order och flyttade under sommaren till Skillingaryd.
Vasakårens ledningsgrupp har under hela pandemin resonerat att vi ändrar vår verksamhet
efter de allmänna råd som allmänheten får från regeringen. Vi anordnar således inte offentliga
samlingar då vi vet att de allra flesta av våra besökare behöver åka kommunala färdmedel,
vilket starkt avråds. Musikgrupperna (interna samlingar) bedömde löpande vilka möjligheter de
hade till ”säkra” övningar.
Under sommarmånaderna hade vi därför inga fysiska samlingar på kåren.
Däremot, under september och oktober månad, när max 50 personer fick samlas med minst 1
meters avstånd, hade vi söndagsgudstjänster och dagledigträffar för de som var symtomfria
från corona. Det var mycket uppskattad, om än lite surrealistiskt. Jesu kyrka har under 2000 år
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haft viktiga verktyg för att skapa goda gemenskaper; närhet, kramar och vänlighet. Att samlas
och inte komma närmare varandra än en meter, var på alla sätt en utmaning. Tyvärr åkte
Sverige in i den andra coronavågen så det blev bara dessa 7 veckor. Från november blev alla
offentliga samlingar och musikövningar inställda. Den verkligheten lever vi fortfarande i när
detta skrivs.
Jag konstaterar att 2020 blev en dramatiskt annorlunda år än vad vi planerat för.
Jag ber att Gud ska visa oss på vilket sätt de förändringar som vår gemenskap ofrivilligt har
drabbats av ska leda till något fruktsamt för Guds rike på vår plats.
Jag tackar Gud för de möjligheter till webproduktion som Vasakåren uppenbarligen hade, men
som inte förut kommit fram. Det har varit en välsignelse att kunna växla om och ha en så
tydlig uppgift när så mycket annat blev väldigt otydligt under detta år.
Jag är glad och stolt över det engagemang och den höga klass som Vasakårens medlemmar
har deltagit med när vi intagit internets närmast obegränsade möjligheter att sprida evangeliet
om Jesus till världen.
Och att Vasakåren kan gå ut ur 2020 med stabil ekonomi och inga skulder blir en grädde på
moset. Eller ”en överflödande välsignelse” för oss troende.
Tack Jesus!
Må Gud välsigna oss och leda oss framåt mot tiden när pandemin släpper taget om vår värld.
Jon-Anders Marthinussen
Kårledare

Frälsningsarmén Vasakåren
Observatoriegatan 4
11329 Stockholm
vasakaren@fralsningsarmen.se
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