
  
                                                                   Göteborg den 22 februari 2022 
 
 
Kära S:t Lukasmedlemmar 
 

Så har vi fått gå in i ett i nytt år med nya möjligheter. När jag skrev till er förra året skrev jag till er att vi fick 
hoppas på att 2021 skulle bli bättre än 2020. När vi summerar vad 2021, kan vi konstatera att 2021 inte blev vad vi 
hoppats, men allt har inte varit negativt. Vi kan konstatera att ”Nöden är uppfinningarnas moder”. Vår verksamhet 
har ställt om sig till ett digitalt genomförande som vi nästan inte trodde var möjligt. Självklart är mötet i IRL att 
föredra, men man kan inte bortse från att det digitala arbetssättet har sina fördelar. Vi trodde nog att vi högre grad 
skulle ha lagt pandemin bakom oss, men då kom mutationen omikron med en smittspridning som nog saknar 
motstycke. Konsekvenserna av detta måste vi förhålla oss till. Vi har t. ex. inte kunnat erbjuda medlemsaktiviteter, 
men denna fråga ligger högt på föreningens prioriteringslista.  
Redan före pandemin var den psykiska ohälsan stor. Social distansering, oro och isolering har förstärkt behovet av 
stöd för att bemästra livssituationen. 
 
Vår mottagning fungerar mycket väl. Arbetet utvecklas hela tiden. Upphandlingar vinns p.g.a det goda renommé 
den har. Under året har mottagning med stöd från föreningen, deltagit i ett arbete med att vara tillgängliga på en 
arena där” unga gamers” befinner sig. Projektet kallas ORC therapy och sker i samarbete med Unga Lukas och med 
stöd från Folkhälsomyndigheten. 
 
Under året har Förbundsstyrelsen inbjudit till ett Rådslag för att processa fram hur vår organisation skall utformas 
för att svara mot behoven både lokalt och nationellt. Vi kan konstatera att förutsättningarna och behoven ser 
väldigt olika ut i föreningar/mottagningar. En del föreningar har ett stort behov av stöd från förbundet medan de 
större skulle klara sig på egen hand men naturligtvis vill ingå under varumärket Sankt Lukas.  
 

Välkomna till Årsmöte 
onsdagen den 30 mars kl 18.00 

På mottagningen Första Långgatan 21  
eller Digitalt 

 
Nu när restriktionerna släppts, vågar vi mötas på mottagningen, men för den som vill delta digitalt erbjuds även 
denna möjlighet.  
 
Du anmäler dig till mig på telefon eller SMS 070-648 17 13 eller via mail: ann-marie.ericson@svenskakyrkan.se 
Då kommer jag se till att du får en länk så att du kan ansluta till mötet samt får del av årsmöteshandlingarna. 
 
Vi är mycket tacksamma om du skickar din mailadress till oss oavsett om du kommer på årsmötet eller ej, det 
underlättar vår kommunikation med dig. 
Sänd den till: jonasnordlund5@gmail.com 
 
Till sist vill jag påminna om medlemsavgiften. Du är jätteviktig som medlem och medlemsavgiften bidrar till att vi 
kan göra skillnad för människor som behöver vårt stöd. 
Medlemsavgiften är 200:-/år. Beloppet insättes på bankgiro: 577-0219 eller Swish: 1236517387. 
 
Allt gott och varmt välkomna till årsmötet 
 
Ann-Marie Ericson  
Föreningsstyrelsens ordförande  
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