Credo Umeås Verksamhetsberättelse 2015
Vid årsmötet 2015-01-14 omvaldes Evelina Söderström, Liv Högfeldt och Ida Ronestjärna till
styrelsen. Samtidigt nyvaldes Hanna Gimbergsson, Liv Hermansson och Emma Skörd in i
styrelsen. Under styrelsehelgen som hölls 23-24 januari i Vasakyrkan fördelades
styrelseposterna som följer:
Styrelse Credo Umeå vårterminen 2015:
• Ida Ronestjärna: Ordförande
•

Hanna Gimbergsson: Vice ordförande och info och PR

•

Evelina Söderström (sedermera Evelina Grenehed): Kassör och ansvarig för I Guds
närhet

•

Liv Högfeldt: Ansvarig för Info och PR och internationell kontakt

•

Liv Hermansson: Ekumenik och nätverk och hemsidan

•

Emma Skörd: Sekreterare och fikaansvarig

I juni hölls ett extrainsatt årsmöte eftersom Liv Hermansson och Evelina Söderström valde att
avsluta sina uppdrag i styrelsen. Ett fyllnadsval gjordes och Roger Engman valdes in i
styrelsen. Dock avsade han sig sin styrelsepost under sommaren på grund av studier på annan
ort.
En ny styrelsehelg hölls 11-12 september i Ålidhemskyrkan då styrelseposterna fördelades
som följer nedan:
Styrelse Credo Umeå höstterminen 2015:
• Hanna Gimbergsson: Ordförande samt ansvarig för ekumenik och nätverk
•

Ida Ronestjärna: Vice ordförande och ansvarig för hemsidan

•

Emma Skörd: Kassör, fikaansvarig, internationell kontakt

•

Liv Högfeldt: Sekreterare, samt ansvarig för info och PR

Valberedning:
Valberedningen bestod under både vår- och höstterminen 2015 av Benjamin Ronestjärna och
Julia Nilssen Klinga (sedermera Julia Klinga).
Programkommitté:
Styrelsen planerade programmet för vårterminen 2015. Jesper Kronhamn, Julia Klinga och
delar av styrelsen planerade programmet för hösten 2015.
Resurser:
Utöver de som särskilt nämns här nedan och i resten av verksamhetsberättelsen har vi en
härlig skara medlemmar som ställer upp och visar engagemang.

Jesper Kronhamn – studentsekreterare, Credovolontär och även den som har ansvarat för
grubbelcaféerna.
Gustaf Gustavsson (sedermera Gustaf Klinga): Ansvarig för veckomailet under hela 2015.
Petrus Fogelqvist: Ansvarig för sporten under höstterminen.
Årets vision
Styrelsen diskuterade visionen för året vid styrelsehelgerna i januari. Visionen var att vi skulle
synas mer. Ett sätt att göra det var att fortsätta att göra reklam för grubbelcaféerna i
Lindellhallen samt informera mer om Credo i församlingar och Café Station.
Evangelisation
Grubbelcafé: Vi har hållit grubbelcafé cirka en gång i månaden i Café Tornet. Där har talare
pratat om intressanta ämnen som ”Vad är lycka?”, och ”Bästa argumenten för kristen tro”.
Målet har varit att skapa möjligheter till diskussioner runt borden, bland annat genom att
talaren har förberett frågor att utgå från.
Brännbollsyran: Tillsammans med Björkstakyrkan och Pannkakskyrkan ställde vi upp ett tält
vid campusområdet under Brännbollsyran i maj. Där gräddade vi pannkakor och delade ut
bullar till fikasugna festivaldeltagare. Det blev även många goda samtal med de som kom
förbi.
Ray Baker: Under februari kom Ray Baker, lärare vid Credoakademien, och gästade oss. Han
talade om ämnet ”Vad säger Bibeln om helvetet?”. Kvällen hölls i sal S 305 och lockade
många lyssnare. Sammanlagt hade cirka 30 personer samlats till en intressant och givande
kväll.
Fråga Gud: I oktober hade vi en Fråga Gud-vecka, vilket innebar att vi under en vecka höll i
tre lunchföreläsningar och ett grubbelcafé där talare svarade på studenters vanligaste frågor
till Gud. Dessa frågor hade vi samlat ihop tidigare genom att gå omkring på universitetet och
prata med studenter. På föreläsningarna kom cirka 20-25 personer och på grubbelcaféet cirka
30. Vi bjöd på lunchbaguetter under föreläsningarna och på fika under grubbelcaféet. Efter
föreläsningarna fanns chans till mer ingående samtal vid ett kaffebord, en chans många tog.
Uncover: Efter Fråga Gud-veckan startade vi en samtalsgrupp om kristen tro baserad på
materialet Uncover. Målet var att nå sökare, men gruppen kom att bestå av mestadels
credoiter, vilket också var bra. Antalet deltagare var cirka 4-6 personer per gång.
Andakt och lovsång
I Guds närhet: Med ungefär fyra veckors intervall har vi varit i sjukhuskyrkan för att
lovsjunga Gud och be för varandra. Under kvällarna har en student ansvarat att förbereda en
andakt, och sedan har det inbjudits till personlig förbön i mindre grupper.
Sport
Under vår- och höstterminen spelade vi innebandy i Ålidhemsskolans idrottshall.
Innebandypassen hade en paus efter halva speltiden där någon av deltagarna ledde en andakt.
Antalet deltagare har varierat under året och har varit cirka 4-19 personer. Glädjande är att
många nya personer har varit med och spelat, både kristna och okristna.
Bibelstudier
Vi har haft bibelstudier en eller två gånger i månaden, ledda både av studenter och inbjudna
talare. Bibelstudierna har varit i S305 och antalet deltagare har varierat mellan cirka 8-20 över

året. Under hösten hade vi två studentledda bibelstudier. Evelina Grenehed ledde ett
bibelstudium om vila och Benjamin Ronestjärna ledde ett bibelstudium om synd.
Ekumenik och nätverk
Böneveckor: Under vårens bönevecka hade vi ansvar för natten mellan tisdag 20 januari till
onsdag 21 januari. Senare under våren anordnade Carlskyrkan ett bönedygn och bjöd in oss
att ansvara för en bönenatt i kyrkan fredag den 13 april till lördag den 14 april. Natten lockade
till ett stort engagemang med cirka10 credoiter som ställde upp och bad. Under hösten hölls
ingen bönevecka i Umeå.
Missionärsbesök: I december besökte en före detta credoit oss och berättade om sitt arbete
som missionär i Sibirien.
PR och hemsida
Uppdatering av hemsidan: Under våren 2015 har Liv Hermansson ansvarat för hemsidan.
Styrelsen har även delat upp ansvaret att uppdatera styrelsenytt mellan styrelsemedlemmarna
under vår och höst. Under hösten ansvarade Ida Ronestjärna för hemsidan. I slutet av året
började styrelsen även göra om hemsidan så att den skulle få modernare utseende och bättre
funktioner.
Affischering: Hanna Gimbergsson och Liv Högfeldt har under vårterminen 2015 tillsammans
ansvarat för att tillverka och trycka upp affischer till våra samlingar samt ansvarat för att de
sätts upp på universitetsområdet. Liv Högfeldt ansvarade för affischeringen under hösten och
gjorde även en ny affischmall som uppskattades.
Facebookgruppen: Styrelsen har haft gemensamt ansvar för att uppdatera sidan med
information om vad som händer i föreningen.
Veckomail: Under våren och hösten 2015 har Gustaf Klinga ansvarat för att skicka ut
veckomail till Credo Umeås medlemmar.
Gemenskap:
Gemenskapshelger: Under våren hade Credo Umeå en gemenskapshelg i Umeå tillsammans
med credoiter från Luleå och Östersund. Helgen innehöll under lördagen ett studentrelaterat
föredrag av Jesper Kronhamn och två valbara seminarier. Det ena seminariet handlade om den
Helige Ande och bön och leddes av Ulf Dagerbrandt, det andra seminariet leddes av Andreas
Skoog under rubriken ”Gud, internet och jag”. Under helgen fick vi även besök av Stig
Åsbringer och Elisabet Åsbrink som vittnade under lördagskvällens gudstjänst. Lägret
avslutades med gudstjänst i Carlkyrkan på söndagen. Alla deltagare under helgen verkade
glada och nöjda och det var kul att credoiter från flera delar av Norrland kunde samlas.
Knytmingel: Varje termin startas verksamheten upp med ett knytmingel för gamla och nya
medlemmar. Vårens knytmingel hölls i sal S 305 på Universitetet, cirka 20 personer kom med
gott fika och glatt humör. Även några nya hade hittat dit. Höstens knytmingel hölls i
Vasakyrkan dit cirka 20 personer kom, både gamla och nya.
Dinner for six: Varje termin återkommer Dinner for six, vilket innebär att vi samlas i grupper
om sex personer för att laga mat tillsammans, varefter alla grupper samlas för att äta efterätt
tillsammans och delta i trevlig samvaro och andakt. Under vårterminen samlades vi till
efterrätt i kollektivet Baguetten på Språkgränd 34 och vårens bjudning drog cirka 15 personer.
Under hösten höll vi till på Haga och den gången kom cirka 25 personer.

Grillning: Vårterminen avslutades med en grillning vid Nydalasjön, dit ett femtontal tappra
credoiter samlades. I samma tecken tjuvstartades höstterminen nere vid Öbacka strand. Denna
grillkväll var ett trevligt initiativ och både gamla och nya credoiter hade hittat dit.
Kanotutflykt: I början av höstterminen anordnades en kanotfärd på Öreälven. Denna utflykt
var väldigt trevlig och omtyckt. Cirka 15 credoiter tog en paddel och njöt av färden.
Kyrklunch: En söndag i november gick alla som ville och åt lunch tillsammans på en
restaurang efter gudstjänsten. Vi blev 16 personer och hade mycket trevligt.
Julfest: Vi avslutade höstterminen med en julfest på Ålidhemskyrkan. Maten ordnades med
knytkalas och det kom ca 28 personer, vilket var riktigt trevligt och mysigt.
Medlemsavgift
Vid det extrainsatta årsmötet i juni 2014 fastställdes medlemsavgiften för Credo Umeå till 0
kronor. Detta har inte ändrats och under året har således ingen medlemsavgift behövt betalas
in.
Medlemsstatistik
Under vårterminen hade Credo Umeå 20 medlemmar och under höstterminen 16.
Ett stort tack till alla som under året har gett Credo av sin tid och energi genom styrelsearbete,
ansvarsposter och praktiskt arbete. Ett stort tack också till alla dem som bett för oss och som
helt enkelt bara funnits med i vår gemenskap. Det är ett stort missionsfält vi har framför oss
och vi behöver lyfta och stärka varandra i arbetet med att föra ut evangeliet. Framför allt är vi
tacksamma till Gud för det fina år vi haft och vi ber om vishet och välsignelse inför alla
utmaningar som väntar kommande år.
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