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Verksamhetsrådet

I Fokus

Vad gör verksamhetsrådet? 
1)  Vi hjälper pastor Göran 
att lägga pusslet för verk-
samheten i dialog med 
styrelsen - Göran  är ju med 
i båda grupperna. 
2)  Rådet skall ge pastor Gö-
ran synpunkter, idéer och 
feedback  i hans omfat-
tande arbete.

Vi träffas 3 gånger per termin sedan 
cirka 2 år tillbaka.

Medlemmar och uppgifter
Förutom vår pastor Göran Bondesson 
representerar vi som medlemmar olika 
verksamheter och erfarenheter i försam-
lingen.
Nils-Åke Barkefors  ansvarar för mu-

sikverksamheten tillsammans med 
pastor Göran. Det är genom Nils-
Åkes försorg som vi har orgelmusik 
på gudstjänsterna och besök av körer-
na Joyful och Singsing med flera 
under terminerna.

Britt-Inger Berggren,  numera pensio-
nerad pastor med stor erfarenhet och 
kunskap om verksamheten. Dess-
utom predikar hon ibland på 
gudstjänsterna.

Anki Johansson är engagerad i ung-
domsarbetet och i scoutgruppen.

Lotta Svensson engagerad i diverse 
grupper i kyrkan.

Sune Grafström  - idéspruta och inspi-
ratör, bland annat med uppgift att 
locka fler att vara gudstjänstledare.

Eva Anfält - hur hamnade då jag i den-
na engagerade grupp och vad kan 
jag tillföra?   Jo, värdet av en

Bönegrupp
Sedan cirka 10 år tillbaka är jag med i 
en bönegrupp som träffas varannan 
vecka hos varandra. Vi brukar starta 
kvällen med fika och övergår sedan till 
att sjunga ur psalmboken, ofta blir det 
lovsånger. Vi har en bok som vi läser 
ur, för tillfället Nicklas Piensohos fina 
bok "39 frågor" som vi använder som 
diskussionsunderlag.
Det är obeskrivligt värdefullt att träf-
fas tillsammans med Jesus i centrum. 
Att få delge varandra oro, bekymmer 
och glädjeämnen samt utveckla vår ge-
mensamma tro tillsammans. Kvällen 
avslutas med en bönestund där vi ber 
för varandra, vår kyrka och dess med-
lemmar, verksamheten och för världen 
och dess många kriser.
Det ger en djup glädje och trygghet i 
vardagen och vänskapsbanden stärks.
Min förhoppning är att fler skall få 
chans att upptäcka denna möjlighet.
Bönen är en stark kraft det vet vi och 
du ber säkert hemma i din kammare. 
Önskar du be i en bönegrupp kan du 
kontakta mig.

Kontakta verksamhetsrådet
Har du andra önskemål eller synpunk-
ter om verksamheten så kontakta gärna 
någon av oss. Vi älskar sådant och lo-
var ta upp din förfrågan i rådet.
Hur kan vi göra Jesus mera känd och 
prioriterad?!
Hur kan vi nå ut till flera?
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Arrangemang 
Under hösten ordnade verksamhets- 
rådet utflykt till Biskops Arnö på för-
samlingsdagen där vi firade 
gudstjänst, åt en god lunch och däref-
ter lyssnade på föredrag och samta-
lade på temat "Modet att avstå och 
konsten att prioritera".

I oktober ordnades ett musikkafé där 
flera musikgrupper från församlingen 
deltog och körerna Joyfull och 
Singsing samt fantastiskt pianospel av 
Tanya Gamar. 
En torsdagskväll besöktes Missions-
kyrkan av en föreläsare från studieför-
bundet Bilda, som bland annat 
handlade om frågor om tonåringar och 
föräldrarollen. 
Församlingen har sedan förra hösten 
startat "stugmöten" dvs vi träffas i 
hemmet hos varandra och samtalar 
runt trosfrågor med pastor Göran i 
spetsen. Var med du också!

Jag vill avsluta med den fina psalmen 
184 med text av Lina Sandel
Jesus kär var mig när
o livets väg mitt hjärta lär.
När dagen gryr, 
när natten skymmer , 
Jesus kär  - var mig när

Håll du mig -tätt vid dig
o jämna för min fot din stig.
I glädjen o i sorgen lika
Håll du mig tätt vid dig.
Eva Anfält

Valberedningen
Nu är vi med stora kliv på 
väg mot ett nytt år - 2013. 
Vill Du vara med i någon 
uppgift i församlingen – an-
mäl Dig till valberedningen!

Vi är glada åt alla krafter som arbe-
tar i församlingens tjänst! Det 

finns dock många inspirerande och 
tacksamma uppgifter kvar att ta itu 
med. Som en hjälp och vägledning i 
vårt församlingsarbete har vi de fyra in-
riktningsmålen. I korthet handlar de 
om att församlingen - är en plats där du 
och jag kan växa i tro, tar vara på dina 
och mina förmågor, aktivt möter dina 
och mina behov och vågar pröva nya 
idéer. 
Ibland kan du och jag hamna i perioder 
då viljan av att hjälpa till inte står i öve-
rensstämmelse med orken. Naturligtvis 
ska vi ha förståelse och respekt för 
detta. Du som av olika skäl befinner 
dig i en sådan period och vill träda 
ifrån en uppgift ska veta att Du är upp-
skattad för de uppgifter Du utfört. 
Tack!!
Eventuell avsägelse vill vi ha senast 
måndagen den 17 december. 
Efter detta datum räknar vi med att Du 
står kvar i tjänst 2013.
Ta kontakt med valberedningen. Vi tar 
emot idéer och förslag.

Kontakta oss via
Leo Liljengren tel. 590 308 59
leoliljengren@hotmail.com 
Nina Neider-Jernberg tel. 590 715 89
katarina.neider@sigtuna.se 
Nils-Åke Barkefors tel. 590 319 79
na.barkefors@spray.se
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