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3. Val av ordförande och sekreterare
för mötet
Valberedningen föreslår årsmötet:

Ordförande         Lars Åström
Sekreterare.         Joel Hagvall

2. Fråga om mötets stadgeenliga
utlysande
Enligt våra stadgar ska årsmötet hållas senast den sista februari och vara
annonserat minst två veckor i förväg. Årsmötet har utlysts via mejl till alla i i
församlingen 26 januari, och i gudstjänsterna från 8 januari och framåt.
15 november fick alla våra ledare mejl med information om årsmötet
Information har givits till de olika grupperna på olika sätt under andra halvan av
januari.

1. Öppnande av mötet

5. Fastställande av
föredragningslista

4. Val av protokolljusterare och
rösträknare
Väljs bland de närvarande på mötet.

6. Gruppernas
verksamhetsberättelser
Vi kommer gå igenom detta med hjälp av en frågesport, så läs igenom noga så att
du kan alla svaren! 



I BKU har vi 2022 haft ett ”helt normalt” år vilket har känts skönt. Vår
verksamhet har flutit på som vanligt och inga större överraskningar har visat sig.

Vi har under året varit ca 60 deltagare på våra samlingar varav 49 betalande
medlemmar och ca 18 ideella ledare. Verksamheten har bedrivits i Betelkyrkan,
Örebro och på många platser utomhus i och runt Örebro. 

Vi fortsatte 2022 att ordna tacokvällar tillsammans med Hagakyrkan. Under
våren hade vi två varav en 1 i Betel och under hösten tre varav två var i Betel. En
särskild inbjudan om detta gick också ut inför hösten till övriga
Equmeniakyrkanförsamlingar i stan.

Trygga möten är en kurs framtagen av Equmenia som syftar till att ge ledare
mer kunskap i hur man kan upptäcka och hantera övergrepp av olika allvarlig
karaktär i sin verksamhet. Equmenias riksstämma 2021 tog beslut om riktlinjer
och principer som de uppmanar föreningarna att följa och där ingår att alla
föreningar ska försäkra sig om att en ny ledare har gått denna utbildning inför
ett ledaruppdrag och att fasta ledare förnyar sin utbildning vart tredje år. I
slutet av mars hade vi besök i Betel av Anja Wändal från Equmenia som höll
kursen på ca 3 timmar för oss. Vi var 20 deltagare varav 9 från Betel och
resterande från Betlehemskyrkan, Hagakyrkan och equmenia Himmeta.

Fredagskvällen 20 maj bjöd vi in till en helkväll för alla åldrar i Sörbybacken
som de senaste åren har utvecklats till ett aktivitetscenter i Örebro. Där finns
höghöjdsbanor i olika höjder man kan balansera sig fram på, zipline som är en
lång linbana nerför, paintball och en brant trappa om man tycker om
trappträning. Ca 40 i åldrarna 7-64 var med denna fina vårkväll och gick
höghöjdsbanor, umgicks och åt vedugnsbakad pizza. I ungdomsrådet önskar vi
genomföra något liknande för alla åldrar 2023 och tar gärna emot önskemål
på vad både småbarn, tonåringar och föräldrar skulle kunna tycka var roligt

6.1 Ungdomsrådet

Tacolov-
kvällar

Ledarutbildning



På nationaldagen, 6 juni, arrangerades vår traditionsenliga turnering i
beachvolleyboll.

Innan sommarsemestern startade för många hann vi även 14 juni ha representanter
med på en träff dit samtliga Equmeniakyrkan-församlingar i stan var inbjudna på
initiativ av Kajsa. Under kvällen sammanställdes hur barn- ungdoms- och
familjeverksamheten ser ut i de olika församlingarna samt vad vi kan erbjuda
varandra samt nya besökare. 

Under sommaren kunde vi bjuda in till två  läger på Hjälmargården och ett på
Skräddartorp. På scoutlägret ”Tro, hopp och hängmatta” på Skräddartorp deltog 13
personer från Betel. På tonårslägret Chili deltog 9 personer. Till barnlägret Smajl var
inte Betel anmälda som egen grupp men 5 barn med anknytning till vår församling
deltog tillsammans med Mellringekyrkan och Immanuelskyrkan.

21-23 oktober arrangerade Equmenia en visionskonferens, Boost, på Öckerö och 5
personer från Betel deltog. 

Kanske var vi först ut när vi i ungdomsrådet bjöd samtliga våra ledare till En försmak
av jul redan den 22 november. Julen fick smygstarta med skinkmacka, gröt, julmust
och annat gott och vi var ca 15 personer som avslutade vår termin och inledde
adventstiden.

I ungdomsrådet har vi under året varit följande: Ida Hagvall, Helena Holmqvist
(kassör), Torbjörn Holmqvist, Helena Nilsson (ordf.), John Nordlander (vt -22), Kajsa
Norin ( adjungerad ungdomsledare), Artem Pereverzev, Hanna Thunberg (vt -22) och
Arvid Nilsson (13/11-22). Ungdomsrådet har träffats fyra gånger under vårterminen
och tre gånger under höstterminen. 

TACK till var och en av er som med engagemang deltar och leder så vi kan erbjuda
roliga och viktiga träffar för våra medlemmar!

Helena Nilsson, avgående ordförande ungdosmrådet

samarbete med deandra församlingarna

Ledarfest



Under vårterminen fortsatte vi undervisningen med bibelberättelser utifrån
vägmärken, som vi haft terminen innan. Som exempel kan nämnas:
Varning för älg hade temat Skapelsen och hastighetsskylt för 30 handlade om att
Jesus blir verksam i 30-årsålderDen 1 maj gjorde vi en utflykt till Skärmarbodas grottor
där vi umgicks, klättrade och grillade korv!

Vårterminens avslutning bestod av picknick, gemenskap och hattparad i
Skytteparken, precis som vi brukar!

Under höstterminen handlade våra samlingar om några av de 17 globala mål om
hållbar utveckling, som Förenta Nationerna, FN, upprättat. Vi pratade till exempel om
God utbildning till alla och om den 12-årige Jesus i templet och Ingen ska lämnas
utanför med berättelse om den förlorade sonen. En minnesvärd stund i gudstjänsten
var när temat Hav och marina resurser presenterades av Sofia & Darlene. Darlene
hade varit ute och fiskat men bara fått skräp och plast på kroken! 

En extra rolig gång var när vi den 13 november hade gemensam söndagsskola med
de andra kyrkorna hos oss. Då fick vi se ett roligt drama och prata om hur Jesus är
uppochner och tvärt om. Vi var ca 15 barn den gången. 

Under året har antalet barn varierat på söndagarna men totalt har det deltagit 17
barn.
Våra samlingar inleds ofta med lek eller pyssel följt av en storsamling. Vi sjunger
något - med eller utan musik och så äts det lite frukt för att höja energinivån!

Terminen avslutades som sig bör med traditionsenligt julspel där flera av barnen
deltog!  Vi var många som dansade runt granen och fick en påse godis av tomtarna
Joel och Olle!

Ledare under året har varit Anna Rydén, Sofia Hedqvist, Handy Kronberg, Darlene
Ingabire, Kajsa Norin och Monica Hagvall.

Söndagsskoleledarna genom Anna Rydén

6.2 Söndagsskolan



BKUs barnkör Nonstop har tidigare haft en
hel del sammarbeten med Betelkyrkans
musikskolas Tonträffen. Under vårterminen
utökades detta samarbete med att de båda
körerna tillsammans med Sturekören i
Betlehemskyrkan satte upp musiksagan Anna
och herr Gud. Det var kul att få göra ett
större projekt tillsammans.

Eftersomatt musikskolan valde att avsluta
sina körverksamheter så församlingen
försöka hitta en ny lösning för Tonträffen och
eftersom Nonstop är så liten och de haft ett
tätt   iett

Barnkörerna genom Kajsa Norin

6.3 Barnkör

samarbete så valde vi att efter det lyckade samarbetet under 
våren fråga om det gemensamma karbetet kunde utökas med Betlehemskyrkan. Det
resulterade i att de tre barnkörerna slogs samman till den gemensamma barnkören
Engelkören som under hösten övat i Betlehemskyrkan.

Under hösten har kören medverkat i en gudstjänst i Betlehemskyrkan samt haft en
minikonsert för anhöriga.

Under våren hade vi 7 körsångare och under hösten ca 15.

Ledare under året har varit: Kajsa Norin, Eva Nilzon (vt) och Kersti Esselwall-Smårs.



Sedan förra årsmötet har Betelkyrkans scoutkår fortsatt att växa så det knakar. Under
hösten har vi varit 20-25 deltagare + ledare som kommit till scout på
torsdagskvällarna. Under sommarhalvåret har vi i regel träffats vid naturreservatet
Reträtten och under vinterhalvåret har vi samlats i kyrkan för olika scoutiga
aktiviteter. Vi har bland annat övat på karttecken och att omsätta den
tvådimensionella kartbilden till en tredimensionell verklighet, täljt och pysslat
allehanda alster, lekt och lagat mat i allt från solsken till snöstorm (i april!) och
mycket mer. Under kvällen brukar vi dela upp oss i tre patruller – Ugglorna, Örnarna
och Vargarna – där scouterna får ta sig an programmet i en mindre grupp. I somras
var vi på Skräddartorp på scoutläger tillsammans med några andra kårer från
regionen. Det blev en fin sommarvecka med mycket äventyr, program och gött häng i
scoutköket. 

Varje termin brukar andakterna vara präglade av ett visst tema. I våras fick vi
bekanta oss mer med Jesu lärljungar och vänner för att under hösten fokusera på
själva huvudpersonen; Jesus. Detta genom Jesus ”jag är…”. ”/…/ den gode herden”,
/…/ uppståndelsen och livet”, ”/…/ livets bröd” osv. I vår ska vi följa en andaktsserie
skriven för scoutverksamhet och som heter ”Läkaren Lukas anteckningsbok”.

Vi som håller i scoutträffarna heter Kajsa Norin, Lars Åström, Anders Hagvall, Jenny
Nilsson, Agnes och Jesper Maxson. Ibland tar vi också in experthjälp för temakvällar
som exempelvis snickeri, pyssel och fågelskådning. Stort tack till er som hjälpt till!

Det är jätteroligt att scout har kunnat växa och att vi nu har hela 3 patruller. Det
ställer också högre krav på ledartäthet. Är du sugen på att bli en del av vårt
ledargäng? Hör gärna av dig!

Scoutledarna genom Jesper Maxson

6.4 Scout



Fredagshänget är för tweenies, i åldern 10-13 år som ses hemma hos varandra. Vi
hade två träffar på vårterminen och fem på höstterminen. Vi har ett varierat
program, förutom att vara med på tacokvällarna så har vi bland annat spelat
brädspel, sjungit in en egen cover på Elvis "Hound dog" och gjort pizza. Vi brukar
vara 5-7 stycken per träff.
Sammankallande för Fredagshänget är Jenny Nilsson.

Fredagshänget genom Jenny Nilsson

6.5 Fredagshänget

Tre60 är för ungdomar från 13 år och uppåt och samlas på fredagar. Vi är en grupp
på ca 18 medlemmar och är oftast 6 per träff. 

Vårterminen både började och slutade med gemensamt kladdkakebak och trevlig
gemenskap i köket och runt fikabordet. I övrigt hann vi under terminen bland annat
med att spela ett hemmagjort escape room i källaren och fira att vår instagram fyllde
två år. På långfredagen var vi med på ett ungdomsmöte i Korskyrkan tillsammans
med flera andra ungdomsgäng i Örebrotrakten.

Då det under början av hösten var lite färre ungdomar som kom till träffarna fick en
del av det planerade programmet planeras om på plats. Därför blev det en extra stor
höjdpunkt då vi en lördag var hela 8 tonåringar och tre ledare som åkte till Boda Borg
tillsammans. Efter många klurigheter och fysiska utmaningar avslutades dagen med
pizza innan bilarna vände hemåt. Det var också 3 tonåringar och 2 ledare som
deltog i Equmenias visionskonferens Boost på Öckerö i oktober, en helg som bland
annat innehöll seminarier, gudstjänster, kortspel och biljard. Höstterminen avslutades
med en julfest då vi var 12 stycken som åt pizza och lekte paketlek tillsammans.

Ledare för tre60 under året har varit Josef Isacson, Ida Hagvall, Torbjörn Holmqvist
och Kajsa Norin. 

Tre60 genom Ida Hagvall

6.6 Tre60



Under våren fortsatte vi med hösten-21s konfirmandgrupp. Vi sågs på söndagar och
ungefär en gång i månaden tillsammans med Vintrosas konfirmationsgrupp. 

En höjdpunkt var konfirmationslägret som vi hade tillsammans med Vintrosa,
Lindesberg, Eskilstuna, Sala och Katrineholm på Kristihimmelsfärdshelgen. Det var
undervisning blandat med bad, lekar, skratt, vandring och arabisk dans.

Helgen efter 5 juni hade vi konfirmationshögtid med dop. En härlig dag!

Ledare har varit Magnus Kronberg, Kajsa Norin och Josef Isacson.

Ungdsomsledare Kajsa Norin

6.7 Konfirmation

Under året har vi funderat på hur vi ska få igång en grupp för unga vuxna.
Tillsammans med pastor Magnus Kronberg startade vi därför på hösten
"Onsdagssamtal" med smörgås och samtal kring bibeln.

Det bjöds in till ett par träffar, men totalt var vi som flest 5 personer.

Vi får funder under nästa år hur vi ska tänka med denna grupp.

Ungdsomsledare Kajsa Norin

6.8 Unga vuxna

Vi har haft tre gudstjänster per termin, en var för tre60, scouterna och
söndagsskolan. På höstterminen hade vi dessutom en gemensam gudstjänst med
Internationella rådet och BKU.

Scouternas gudstjänster har innehållit drama och märkesutdelning. På höstagens
tre60 inriktade gudstjänst pratade vi om vad som är viktigt i livet och alla
gudstjänstdeltagare fick fundera på vad de skulle ta med sig till en öde ö. På
gudstjänsten 22 maj när söndagsskolan ansvarade så var hela gudstjänsten ett
drama om två personers bilfärd och vad som hände under vägen.

Ungdsomsledare Kajsa Norin

6.9 BKU-gudstjänster



Under  året har vi haft flera andra samlingar för barn och unga, flera av dem berättar
Helena om i början på verksamhetsberättelsen. Där kan du läsa om läger, Boost,
ledarfest, tacolovkvällar, samarbete med andra kyrkor och häng i Sörbybacken.

På Beachturneringen mm var 6 juni hade vi 31 lag som var med! Roligt, men snudd på
gränsen för vad vi har banor till.

Den 26 mars ordnade församlingen Vårglädjedagen där det samlades in pengar till
Ukraina. Flera av våra grupper hade förberett saker som var till försäljning under
dagen.

Equmenia Svealand hade även sitt årsmöte (så kallad Regionsstämma hos oss i
början på juni efter konfirmationsgudstjänsten. 

Ungdomsledare Kajsa Norin

6.10 BKU-arrangemang

7. Ekonomiskt resultat 2022
Här följer föregående års ekonomiska resultat





7.1 Resultaträkning



7.2 Balansräkning



8. Fråga om ansvarsfrihet
Revisorns brev kommer som en bilaga.

9. Fastställande av medlemsavgift för
innevarande år
Ungdomsrådet föreslår att medlemsavgiften ska vara samma som föregående år,
150 kr per termin. Där en betald termin räcker för att vara medlem i BKU under hela
året. 

10. Fastställande av budget för 2023





13. Val av valkommitté

Anna Ryden 
Armine Zachrian
Darlene Ingabire
Handy Kronberg
Kajsa Norin
Monica Hagvall
Sofia Hedqvist

Omval
Omval

Valberedningen föreslår:

14.1 Söndagsskola

Omval
Nyval

Valberedningen föreslår:

12. Val av revisorer

Clas Rosdahl
Rickard Josefson

Anders Hagvall
Torbjörn Holmqvist

14. Val av ledare i BKUs grupper

11. Val av ungdomsrådets ordförande
och övriga ledamöter
Ordförande       Vakant
Valberedningen föreslår att ungdomsledaren sammankallar till möten och att
mötesordförande väljs av ungdomsrådet.
Valberedningen fortsätter arbeta för att hitta en ordförande, som kan väljas på ett
föreningsmöte senare under året
 
Kassör               Helena Holmqvist                Omval
 
Övrig ledamot Agnes Maxson                      Nyval
                        Artem Pereverzev                 Omval
                        Arvid Nilsson                         Nyval (varit adjungerad under ht 2022)
                        Darlene Ingabire                  Nyval
                        Ida Hagvall                           Omval
 
Adjungerad Ungdomsledare Kajsa Norin



Anders Hagvall
Jenny Nilsson
agnes Maxson
Jesper Maxson
Kajsa Norin
Lars Åström

14.2 Scout

Sammanskallande: Jenny Nilsson
14.3 Fredagshänget

Ida Hagvall
Josef Isacson
Kajsa Norin

14.4 Tre60

15. Val av respresentanter till
stämmor

15.1 Representant till Equmenia Svealands
regionsstämma i Karlsskoga 14 maj

15.2 Representant till Equmenias riksstämma i
stockholm 17-19 november

16.Inkomna motioner 
Vi har inte fått in några motioner till årets möte. Du kan redan nu börja fundera på
vad du vill skicka in för motion till mötet 2023!



17. Ungdomsrådet informerar

Förra året fick ungdomsrådet i uppdrag av årsmötet att arbeta fram en
verksamhetsplan för 2023. Här kommer förslag på vår verksamhetsplan.

Verksamhetsplan 2023
Vi vill fortsätta med att erbjuda roliga aktiviteter för barn och unga.
Vi vill arbeta med att medvetandegöra och marknadsföra för folk i vår omgivning
om vad vi har att erbjuda i våra verksamheter
Vi vill fortsätta utveckla samarbetet med de andra equmeniakyrkanförsamlingarna i
vår närhet.
Vi vill peppa och styrka våra ledare på olika sätt, bland annat genom ledarfester.
Vi vill kunna erbjuda en särskild familjeaktivitet någon gång per termin, utöver vårt
vanliga program, där vi kan mötas och göra något roligt ihop.

Vision
Ungdomsrådet vill att vi i BKU använder oss av equmenias vision:
"Vi vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra
och Jesus."

17.1 Verksamhetsplan och vision

Är det något i verksamhetsplanen som du tycker saknas? Något som är extra bra?

Vad skulle ni tycka vore en rolig familjeaktivitet?

17.2 Diskussion

18. Övriga punkter och information
18.1 Tack

19. Avslutning och bön

18.2 Information



Nämns någon av dessa ord av ordföranden eller någon som hen ger möjlighet att
ta tala till årsmötet så får du kryssa av det. Hår många får du ihop?

Ansvarsfrihet
Applåd
Fest
Fika
Fredagshänget
Föra till handlingarna
Ideella ledare
Helena
Nyval
Pizza
Omval
Ändra
Övriga kostnader

Någon får fyra
rätt svar i rad

på mentit

Årsmötet
godkänner en

budget

Du har hittat en
verksamhet du

tycker om
nämnd i

budgeten

Du har skrivit
ditt eget namn
längst ner på
den här sidan

Du hittar något
som blev större

i utfallet än
budgeten förra

året

Du har ritat ett
självporträtt

under årsmötet

Du lyckas se minst
5 personer på
årsmötet vars
namn finns i

handlingarna 

Du har tagit en
selfie där du

ser så allvarlig
ut som möjligt

Du har lärt dig
något nytt om

vad som
händer i BKU
under mötet

Det blir en
applåd under

mötet

Ordet ”bifalles”
används av
någon som

talar till mötet

Du har varit
deltagare i
någon BKU-

aktivitet under
året

Du uttrycker din
åsikt. under
diskussionen

Ordföranden
säger ordet

”ansvarsfrihet”

Du har druckit
saft

Du har
strumpor på

dig

Saker att göra under mötet

Så här mycket fick jag på
frågesporten om
verksamhetsberättelserna:

plats för självporträtt


